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Förord

En unik skatt med tusentals textilier, skapade under 
1900-talet av svenska textilkonstnärer, brodöser och 
väverskor finns i våra svenska kyrkor. De berättar om 
församlingsbornas glädje i att smycka sin församlings-
kyrka, om viljan att berika gudstjänsten med visuella 
intryck som komplement till ord och toner. Liksom 
kyrkornas alla inventarier vittnar de om gångna tiders 
fromhet och offervilja, kyrkosyn, konst och skaparanda.

Genom mitt arbete under mer än 20 år vid Riksan-
tikvarieämbetets textilenhet fick jag se ett stort antal 
textilier, inlämnade för konservering från olika svenska 
kyrkor. Vid konserveringen av textilierna från Vreta 
kloster, Engelbrektskyrkan och Uppenbarelsekyrkan 
i Saltsjöbaden väcktes min nyfikenhet på det tidiga 
1900-talets sakrala textilkonst. Jag fick genom mitt ar-
bete se många av de textilier ute i kyrkorna som ingår i 
mitt forskningsmaterial. På min arbetsplats skolades jag 
i fråga om textilhistorisk medvetenhet, med rötter hos 
Agnes Branting, vidareförd av Agnes Geijer, Inger Est-
ham och Margareta Nockert, liksom ett sätt att beskriva 
textilier. På senare år har jag haft stimulerande diskus-
sioner med mina arbetskamrater Anna Borggren, Mari 
Louise Franzén och Cecilia Candreus m.fl. på Riksantik-
varieämbetet/RAÄ samt doktorandgrupper på konstve-
tenskapen och textilvetenskapen i Stockholm och Upp-
sala. Textilkonservatorerna Gunnel Berggrén, Margareta 
Berg strand, Susanna Högberg, Britt-Marie Mattson, 
Kicki Kirvall och andra har informerat mig om föremål 
under konservering och renovering. Riksantikvarieäm-
betets fotograf Gabriel Hildebrand har i samband med 
konserveringar tagit utomordentliga bilder som kunnat 
användas när jag inte haft föremålen till hands. 

Personalen på Handarbetets Vänner-Licium och Li-
braria har berättat om nyinkomna renoveringsobjekt 
och släppt in mig i ateljéer och arkiv. Hos Ersta diakoni 
har Gudrun Persson varit mig till stor hjälp. Nordiska 
museets magasins- och arkivansvariga och bildavdel-
ning har varit mycket tillmötesgående och visat mig 
stort förtroende, särskilt under den tid HV-Liciumarki-
vet befann sig på Sandhamnsgatan. Arkivpersonal vid 
ATA, KB, Konstfack, Kulturen, Röhsska museet, UUB 
m.fl. liksom Vitterhetsakademiens bibliotek har också 
hjälpt mig på bästa sätt.

Jag vill tacka Svenska kyrkans anställda och förtro-
endevalda som villigt och glatt släppt in mig i skrud-

förråden och besvarat mina frågor. Ulla Enqvist, Lena 
Dahrén, Christie Thulin, Magnus Green och många an-
dra har hjälpt mig och tipsat om nya fynd i sakristiorna. 
Många har försett mig med informativa och vackra bil-
der som kunnat användas i arbetet.

En tacksamhetens tanke går också till de systematiska 
och ordentliga kvinnor som monterat och numrerat skis-
ser och prover, förtecknat konstnärer och hållit register 
över sina kunder. Men jag beklagar omständigheter som 
gjort att delar av arkiven brand- och vattenskadats, vil-
ket åsamkat vissa ”minnesluckor” i materialet.

Jag tackar mina handledare Inger Estham och Gö-
ran Kåring och senast Margaretha Rossholm Lagerlöf 
har stöttat mig milt men bestämt under många år och 
fått mig att inte ge upp. Likaså Ingrid Sjöström, intres-
serad opponent på slutseminariet och alla som läst mina 
texter. Hedvig Brander Jonsson och Henrik Widmark 
vid Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala har varit 
externa granskare och givit mig goda råd i slutskedet av 
arbetet.

En ovärderlig insats har gjorts av Alice Sunnebäck 
som trollat med omöjliga bilder och med stort tålamod 
och professionalitet redigerat hela boken. Staffan Elm-
gren har med noggrannhet och intresse korrekturläst 
mitt manuskript. Stort tack till båda!

Jag är tacksam mot hela min familj som i många 
år fått leva i sällskap med mässhakar och länge sedan 
bortgångna textilkonstnärinnor och mot min salig far-
bror Lars, mentor och entusiastisk påhejare. Inte minst 
tackar jag min Bengt som följt mig på ett flertal ”sakri-
stieräder” och med stort tålamod servat både mig och 
datorn när vi brutit ihop.

Tack också till Stiftelsen Agnes Geijers fond för 
nordisk textilforskning och Berith Wallenbergs Stiftelse 
för forskningsstipendier. För bidrag till tryckning och 
bildbearbetning tackar jag Berith Wallenbergs Stiftelse, 
Sällskapet Pro Fide et Christianismo, som förvaltare av 
kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse, Stiftelsen Konung 
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Claes och Greta 
Lagerfeldts stiftelse, Letterstedtska Föreningen Nordisk 
tidskrift, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, och Se-
gelbergska Stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.

Stockholm i april 2017
Margareta Ridderstedt
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Inledning

Så avslutar Agnes Branting, den unga direktrisen vid 
Handarbetets Vänner (HV), sitt stora föredrag hos 
Svenska slöjdföreningen 1892, tryckt 1893.1 Och så 
börjar en enastående epok inom svensk textilhistoria 
hos föreningen Handarbetets Vänner som senare skulle 
följas av textilateljéerna Licium, Libraria och flera an-
dra.

Man behöver bara komma in i en svensk sakristia för 
att upptäcka att där finns gott om textilier från slutet av 
1800-talet och 1900-talets början. Det är väl känt att 
Svenska kyrkan är den evangeliska kyrka som i sam-
band med reformationen behöll flest liturgiska bruk, 
bland dem den textila skrudens användning, med en del 
inskränkningar. Norska kyrkan och den danska gick 
andra vägar vilket historiskt avspeglar sig i de gamla 
danska landskapen i södra Sverige. Även om Sverige och 
Norge under den aktuella perioden var förenade i union 
gällde detta inte kyrkorna. Finska kyrkan följde tidvis 
utvecklingen i den svenska närmare.

Under 1700- och 1800-talen inträdde en viss stagna-
tion såväl inom liturgi som inom sakral textiltillverk-
ning i Sverige.2 Men under 1800-talet kom en liturgisk 
förnyelse inte bara i Sverige.3 Den beredde vägen för en 
ny sakral textilkonst när praktiska förutsättningar gavs, 
bl.a. genom Slöjdföreningens skola 1860, Tekniska sko-
lan 1879 och Handarbetets Vänner 1874.4

Under den period som kommer att behandlas i denna 
avhandling väcktes intresset inom Svenska kyrkan och 
tillverkningen ökade under 1900-talets första årtionden.

Agnes Brantings ovan citerade föredrag från år 1892 
sammanfattar den då aktuella situationen och förebådar 
vad som skulle komma, de liturgiska färgernas renäs-
sans, användning av nya motiv och former, återuppta-
gande av liturgiska föremål som kommit ur bruk, och 
inte minst en mer frekvent och differentierad använd-
ning av textilier i gudstjänsten.

Liturgisk textilkonst
I Svenska kyrkans omkring 3.500 kyrkobyggnader finns 
ett stort antal textilier avsedda för liturgiskt bruk, d.v.s. 
de ingår som en del av gudstjänsten. Den liturgiska skru-
den, paramenta, har alltså en särskild kontext och mål-
sättning. Den ingår i en kyrklig tradition och är begrän-
sad till ett visst antal föremål med en förutbestämd yttre 
form, med viss möjlighet till variation, och en funktion, 
som vid olika tidpunkter kunde förändras.

De aktuella textilierna ingår i riten genom att mar-
kera altarets, kalkens, predikstolens och prästens litur-
giska funktion. Men de förmedlar också ett mer direkt 
symboliskt budskap dels genom den liturgiska färgen, 
som växlar under kyrkoårets olika perioder och helg-
dagar, dels genom sin ikonografi.

Den konstnärliga utformningen ska inte bara ses som 
dekoration. Även den estetiska formen är bärare av ett 
budskap. På kyrkliga föremål kan, förutom rent dekora-
tiva ornament, bilder och symboler infogas.

Avhandlingens genre
Corpuspublikationer och avhandlingar är två olika gen-
rer inom det vetenskapliga området. Min text har stora 
likheter med en corpuspublikation, men skiljer sig från 
en sådan genom frågeställningar, kritiska perspektiv, re-
flexioner och några ingående djupstudier. I det här fallet 
är corpuspublikationen således innesluten i en avhand-
ling.

Syfte och frågeställningar
Med detta arbete vill jag presentera och med akribi göra 
tillgängligt ett mycket omfattande och till största delen 
okänt material inom svensk konst under 50 år omkring 
sekelskiftet 1900, den liturgiska skruden, paramenta.

Mitt huvudsyfte är att presentera och analysera ett 
stort material, nämligen svenska liturgiska textilier till-
verkade mellan 1880 och 1930, med fokus på orsaks-
sammanhang och uttryck, detta dels genom att visa 
mångfalden hos textilföremålen och lyfta fram några 
mer konstnärligt påkostade textiluppsättningar, dels ge-
nom att presentera de konstnärer som utformat dem och 
de hantverkare  som utfört dem. Under de femtio år som 
avhandlingen omfattar, förändras givetvis det konstnär-
liga uttrycket och ikonografin hos textilierna. Mitt syfte 

1 Agnes Branting, ”Om kyrklig textil konst. Föredrag hållet i Svenska Slöjd-
föreningen 1892” i Meddelanden från Svenska slöjdföreningen, 1893.

2 Branting, A. 1893; Inger Estham, ”Från kungens slott till nyklassicismens 
sockenkyrka” i Från romanik till nygotik, Stockholm 1992, sid. 125–132.

3 Oloph Bexell, Liturgins teologi hos U.L. Ullman (diss.), Stockholm 1987.
4 Nils G. Wollin, Från ritskola till konstfackskola, konstindustriell undervis-

ning under ett sekel, Stockholm 1951; Gunilla Frick, Svenska slöjdföre- 
ningen och konstindustrin före 1905 (diss.), Nordiska museets Handlingar 
91, Uppsala 1978; Sofia Danielson, Den goda smaken och samhällsnyttan. 
Om Handarbetets Vänner och den svenska hemslöjden (diss.), Nordiska  
museets Handlingar 111, Lund 1991.

”Måtte den kyrkliga textila konsten i vårt land snart bliva vad den borde vara:  
ett väsentligt bidrag till en värdig form för gudstjänstens firande.”
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är att visa hur och när detta sker och vilken bredd och 
rikedom den sakrala svenska textilkonsten kan uppvisa.

Ett annat syfte är att undersöka vilka faktorer som 
låg bakom denna omfattande produktion. I texten utgår 
jag från föremålen och identifierar en stor del av dem, 
men jag undersöker också hur materialet i stort vittnar 
om omständigheter kring beställningar, smaktendenser 
och ideologiska riktningar. Jag vill visa ett historiskt 
skeende både ur estetiskt och liturgiskt perspektiv samt 
ge exempel på hur samspelet mellan församlingar och 
ateljéer kunde se ut. De fem djupstudierna utgör särfall, 
de är undantag på flera sätt genom större komplexitet 
och högre kvalitet. Dessa fall behandlas som särarta-
de, men även mot bakgrund av statistiska och kvanti-
tativa resultat. Undersökningens frågekomplex rör sig  
kring:

1. Produktionen av liturgiska textilier i Sverige 1880–
1930:

 Hur expanderade detta fält? Vad producerades? Vem 
beställde och brukade textilierna? Vilka var initia-
tivtagare och ledande gestalter? Från vilka ateljéer 
kom textilierna? Vilka ateljéer fanns och hur var de 
specialiserade? Vem ledde dem och hur fördelades 
arbetet?

2. Textiliernas ikonografi, stil och estetiska uttryck:
 Finns skillnader mellan ateljéer, konstnärer och över 

tid? Vilka var villkoren för kreativa lösningar?

3. Textilierna sedda i förhållande till tankeriktningar 
och initiativ i den studerade tiden:

 Hur förhöll sig kyrkan och teologerna till dem? Vilka 
konstnärliga riktningar påverkade arbetet? Kan eko-
nomisk-historiska perspektiv urskiljas särskilt vad 
gäller de kvinnliga aktörernas situation?

Utifrån dokumentation av föremålen och dithörande 
arkivstudier har jag sökt kunskap om artefakter och 
förhållanden i de tre frågefälten. Frågeställningarna är 
inte helt separerade men återkommande och länkade i 
framställningen i förhållande till de specifika textilierna. 
I forskning om specifika objekt är föremålen själva det, 
som ska förklaras eller analyseras. Arkivaliska uppgif-
ter, t.ex. om beställningar, kostnader, leveranser och 
arbetsmetoder, är underlag för förståelse om objekten 
i de sammanhang där de blev meningsfulla, nämligen 
Svenska kyrkans gudstjänst

Avgränsningar
Avhandlingen omfattar femtio års konstnärligt textil-
skapande, från 1880 till 1930, vid de svenska ateljéerna 
Handarbetets Vänner (HV), Licium, Libraria och i viss 
utsträckning vid Ersta Diakonissanstalt i Stockholm, 
samt i ett tidigt skede, Göteborgs paramentverkstad. 
Min första tanke var att skildra tiden mellan Stock-
holmsutställningarna 1897 och 1930, men det visade 
sig att det redan på 1880-talet hade förekommit en ny-

tillverkning i Stockholm och Göteborg, som man inte 
kunde bortse ifrån och som utgjorde förutsättningen för 
den kommande tillverkningen. Den allra första beställ-
ningen utfördes vid Ersta Diakonissanstalt 1880. HV 
gjorde sina första kyrkliga föremål 1882 och Göteborgs 
paramentverkstad 1883.

Omkring 1930 inträffade mycket som gör årtalet till 
en lämplig slutpunkt för avhandlingen. Tre ateljéer fick 
ny ledning. Liciums ledare Agnes Branting dog 1930,  
Carin Wästberg slutade som HV:s direktris 1930 och 
Agda Österberg lämnade Libraria 1933. Ärkebiskop 
Nathan Söderblom avled 1931. Stockholmsutställ ningen 
1930 summerar 20-talets konsthantverk och arkitektur 
och markerar början på en ny tid för det svenska konst-
hantverket i stort.

Framställningen bygger på en inventering och studier 
av nära 4.000 föremål i över 1.200 kyrkor.5 Jag har valt 
att huvudsakligen undersöka de viktigaste liturgiska 
textilierna: antependier, altarbrun och hela altarskrudar, 
mässhakar, biskopsskrudar och korkåpor samt i mindre 
utsträckning kalkkläden, predikstolskläden och liknan-
de. Dessa textilier har en bestämd funktion i gudstjäns-
ten och en konstnärlig utsmyckning som kan bli föremål 
för tolkning och bildanalys.6

Val av fördjupningsstudier
Jag har valt att göra fem fallstudier där material och käl-
lor är ovanligt rika. De valda objekten är atypiska. Det 
är textilier som ända sedan sin tillkomst lyfts fram som 
speciellt intressanta och högklassiga. De visar prov på 
olika beställarsituationer och vad som kunde åstadkom-
mas när ateljéerna fick större ekonomiska möjligheter. 
De skiljer sig från resten av det behandlade materialet, 
som visserligen omfattar en del unika mer arbetade före-
mål, men i stor utsträckning utgör en basproduktion 
utan samma höga konstnärliga ambitioner, men som 
visar bredden i tillverkningen.

Två av studierna gäller textilier till två betydelsefulla 
och speciella kyrkobyggnader från början av 1900-talet: 
nämligen Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden, ritad av 
Ferdinand Boberg och Engelbrektskyrkan i Stockholm, 
ritad av Lars Israël Wahlman. De byggdes samtidigt 
1913–1914. Textilierna utfördes vid två olika ateljéer, 
Licium till Uppenbarelsekyrkan och HV till Engel-
brektskyrkan.

Den tredje studien har som utgångspunkt en större 

5 För att inte tynga texten har jag ofta utelämnat ordet kyrka. Läsaren får 
förutsätta att alla de orter som nämns, då inget annat anges, betecknar den 
kyrka där textilierna finns.

6 Jag bortser i stort sett från linneplagg och dukar, som inte har samma dif-
ferentierade utformning, liksom från väggbonader, mattor och andra inred-
ningstextilier, som inte har någon direkt liturgisk funktion. Lokala tillverk-
ningar och enklare amatörarbeten har också förekommit. Jag har bedömt 
att denna produktion är av mindre omfattning, svår att identifiera och av 
mindre konstnärlig betydelse och har därför valt att utesluta den.
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beställning i samband med Sigurd Curmans uppmärk-
sammade restaurering av Vreta klosters kyrka, avslutad 
1917. Licium stod för de nya textilierna. Kyrkans rika 
arkivmaterial ledde vidare till en initierad och intresse-
rad präst som såg till att komplettera kyrkans textilför-
råd på 1920-talet.

Den fjärde studien utgår från en enskild donator, kap-
ten Henrik Westman, som i slutet av 1920-talet och de 
första åren på 1930-talet försåg sin församlingskyrka, 
S:t Lars i Linköping, med textilier i alla kyrkoårets fär-
ger.

Den ekumeniska biskopsskruden i Uppsala domkyr-
ka från 1925 är ett exempel på en unik beställnings-
situation, där ärkebiskop Nathan Söderbloms syn på 
kyrkliga textilier kommer fram i den bevarade korre-
spondensen med ateljé Licium.

Metod och teori
De metodiska grepp jag använt för undersökningen 
är valda för att pejla frågeställningarnas material med 
tillhörande sökfrågor i fokus. Avhandlingen är inte en 
regelrätt tillämpning av någon viss övergripande teori. 
Således är metodfrågorna överordnade i förhållande till 
teoritillhörigheten.

Min metod går huvudsakligen ut på att finna orsaker 
och att identifiera objekten. Man kan säga att identi-
fieringen också inkluderar aspekter på orsaker. Textili-
ernas orsakssamband söks i beställningar, produktion 
och materialbehandling och mer skissartat, i vidare sam-
manhang, såsom Arts and Crafts-idealen i tidens kultur 
och vågor av kyrkligt intresse med fokus på det rituella 
i gudstjänsten som liturgisk händelse. Teologiska teo-
rier är inte explicit undersökta, då mitt fokus ligger på 
relationen till produktionen av textilierna. Teologiska 
föreställningar och tolkningar är relevanta som viljeytt-
ringar hos specifika personer, exempelvis Nathan Söder-
blom, men också hos många andra.

Textiliernas vidare funktioner, deras effekter i själva 
användandet, diskuterar jag som betydelsefulla estetiska 
inslag i gudstjänsten.

Arbetet är i hög grad resultat av arkivstudier. Ut-
gångspunkter för avhandlingens undersökningar har 
varit uppgifter från register, beställningsliggare, kassa-
böcker, korrespondens och utställningskataloger samt 
bevarade skisser och fotografier samt kända föremål. 
Dessa uppgifter har kombinerats och bearbetats i ett re-
gisterprogram (Access). Jag har på så vis kunnat datera 
och attribuera ett stort antal mässhakar, antependier 
och andra liturgiska textilföremål. Denna kartläggning 
av föremålsbeståndet har varit en förutsättning för att 
kunna analysera och jämföra olika grupper av texti-
lier, jämföra olika konstnärers alster och utveckling och 
belysa olika tendenser inom ikonografi och estetiska 
uttryck. En del av föremålen lyfts fram i den löpande 
framställningen.

Forskning om artefakter och om nätverk av 
personer
Avhandlingen utgör exempel på två, i dagens konstve-
tenskap aktiva inriktningar. Det är å ena sidan en fo-
kusering på artefakter, tematiserad exempelvis i den in-
ternationellt utbredda forskningsinriktningen Material 
Culture, i nu alltmer frekventa undersökningar av det 
tekniska och materiella i konst och i undersökningar 
av samspelet mellan material och uttryck.7 Å andra si-
dan nätverksteori, en inriktning mot studier av grupper 
av personer, som var aktiva för tillkomsten av initiativ 
inom konst och kultur.8 Tillkomst av textilkonst och ut-
smyckningar av olika slag skedde inte genom enstaka 
personers aktiviteter, utan genom att ett ”klimat” upp-
stod som initierade många till handling genom vän-
skapsband, sociala band, intressegemenskaper, resurs-
styrka och organisationsförmåga.

Med föremålen i centrum
Textilvetenskap är ett forskningsområde som står min 
avhandling nära. Vid Uppsala universitet definieras dis-
ciplinen på följande sätt: ”Textilvetenskap omfattar stu-
dier av material, redskap och tillverkningssätt, brukare 
och tillverkare.”9 Och ”Inom textilvetenskap handlar 
det om att sätta in det textila materialet i ett historiskt 
och ekonomiskt sammanhang.”10 Dock skiljer sig min 
avhandling från flera av resultaten inom textilforskning-
en genom att i högre grad uppmärksamma textiliernas 
betydelser som konstverk, ikonografiskt och estetiskt.11

Trots att mitt forskningsmaterial har en speciell ge-
mensam nämnare, nämligen det textila materialet, är 
det inte textiltekniska frågor som dominerar i min un-
dersökning, utan de konstnärliga värdena och egenska-
perna hos textilierna som främst ska undersökas. Men 

7 Edward McClung Fleming, “Artifact Study: A Proposed Model” i Winter-
thur Portfolio 9, 1974; Jules David Prown, “Mind in Matter: An Introduc-
tion to Material Culture” i Winterthur Portfolio 17 1982, reprinted Art as 
Evidence Yale University Press 2001; Robert S. Eliott “Towards a Material 
History Methodology” i Material History Bulletin, 1985. Dessa forskare 
presenterar och diskuterar på 1970- och 1980-talen hur man kan gå tillväga 
vid studium och analys av föremål, Material Culture.

8 Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-
Theory, Oxford 2005; Wouter de Nooy, Andrej Mrvar, Vladimir Batagelj, 
Exploratory social network analysis with Pajek, New York 2005; Howard S. 
Becker, Art worlds, Berkeley 2008.

9 Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala, Hemsida. För att kunna studera 
eller bedriva forskning inom området är hantverkskunnandet en nödvändig 
förutsättning, ett verktyg för att förstå, bearbeta och dra korrekta slutsatser 
om textila material och företeelser, såväl historiska som nutida.

10 Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala, Hemsida. De ämnen som ingår 
berör materiallära, färgning, redskap, tillverkning, bruk och vård av texti-
lier och dräkter, kronologisk och geografisk utbredning samt ursprung och 
spridning av textila produkter och tekniker som kan användas för att förstå 
historiska samband och ligga till grund för ny teknisk utveckling.

11 I tre avhandlingar i textilvetenskap, framlagda under de senaste åren har Ce-
cilia Anéer, Cecilia Candreus och Lena Dahrén behandlat frågan om föremål 
som dokument och informationsbärare i vetenskapliga sammanhang. Cecilia 
Anéer, Skrädderi för kungligt bruk. Tillverkning av kläder vid det svenska 
hovet 1600–1635 (diss.), Uppsala 2009, sid. 29 ff; Cecilia Candreus, De 
hädangångnas heraldik. En studie av broderade begravningsfanor ca 1670–
1720 (diss.), Uppsala 2008, sid. 18 ff; Lena Dahrén, Med kant av guld och 
silver. En studie av knypplade bårder av metall 1550–1650 (diss.), Uppsala 
2010, sid. 29–30. De stödjer sig i sina metodavsnitt på tre tidiga uppsatser 
om objekt av Edward McClung Fleming, Jules David Prown och Robert S. 
Eliott.
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lika väl som andra materialkategorier måste beskrivas i 
specifika termer, t.ex. byggnadsmaterial eller målnings- 
och murningstekniker, måste textilierna beskrivas med 
tygsorter, trådmaterial och olika väv- och broderitekni-
ker för att kunna analyseras och jämföras. Den termino-
logi som används bör vara adekvat inom fackområdet, 
men förståelig för icke fackfolk.

I förhållande till de metoder som används inom Ma-
terial Culture var proveniens ofta det första jag hade 
att utgå ifrån. När föremålet väl var lokaliserat kunde 
jag börja registrera fakta kring det, t.ex. liturgisk färg, 
något som kunde fastställas genom skrivna dokument 
eller kontakt med ägarna. Detaljerade beskrivningar 
av motiv, färgnyanser och tekniska detaljer kunde gö-
ras först när jag själv fick se föremålet eller en bild av 
det. Detta kunde dröja och i en del fall har det inte alls 
varit möjligt. Olika frågeställningar och praktiska om-
ständigheter har alltså fått styra i vilken ordning och 
omfattning faktainsamlingen gjorts. Hela tiden har det 
handlat om en växelverkan mellan iakttagelse; analys 
av material och motiv; fastställande av proveniens; och 
jämförande studier i förhållande till forskning och övrig 
facklitteratur.

Nätverk
Sociala nätverk bygger på band mellan aktörer, män-
niskor, organisationer, länder osv. De kan förmedla 
information om attityder, beteenden genom vilka man 
kan tolka sociala band och mönster. Sociala nätverk kan 
innehålla personliga relationer på olika plan.

Objekten är inte ensamma i min undersökning. De 
står i stark relation till människor och grupper av män-
niskor. Således är studiet av artefakter länkat till viljor 
hos olika initiativtagare och ”aktörer” i det historiska 
sammanhang jag undersöker. Detta är något som ge-
nomsyrar hela avhandlingen och har hjälpt mig att finna 
olika sammanhang och tendenser.

I min avhandling behandlas skeenden som beror 
på interaktioner mellan människor i mer eller mindre 
fasta kretsar och hierarkier. Jag fokuserar på objektens 
tillkomst, uttryck och funktion. Avhandlingen utgör 
därmed inte exempel på sociologiskt eller kunskapsteo-
retiskt inriktad forskning såsom Pierre Bourdieus eller 
Bruno Latours. Men min forskning har liknande grund-
uppfattningar, i relation till dessa sociologers teorier, att 
kretsar av personer, socialt stratifierade, är de aktiva 
krafterna för tillkomsten av de konstverk jag studerar.

Tolkning
I min avhandling rör tolkningsnivån främst frågor i rela-
tion till Svenska kyrkans liturgi samt frågor om bruket 
av textilier för estetiska och ikonografiska innovationer 
under den aktuella perioden. Jag har ansett det viktigt 
att presentera ett kronologiskt skeende. Textilierna kan, 
om de är märkta med årtal och/eller signaturer, fungera 
som historiska dokument och visa på olika skeenden, 

vem som kan ha påverkat någon annan och hur något 
nytt vuxit fram och spridits. Därmed bildas mönster och 
visas sammanhang som kan föra fram till olika slutsat-
ser. Genom att sammanställa olika uppgifter om konst-
närer och hantverkare kan jag sätta in dem i ett socialt, 
konst- och kulturhistoriskt sammanhang.

Konst och konsthantverk – värdebalanser
I avhandlingen undersöks artefakter som aktualiserar 
användning av termer och begrepp i skärningspunkten 
mellan å ena sidan, ”skön” eller ”fri” konst och å an-
dra sidan, ”tillämpad” konst.12 Vid sidan av de sköna/
fria konsterna fanns konsthantverket där konstnärer/
mönsterritare gjorde förlagor som utfördes av en eller 
flera hantverkare. Mer omfattande tillverkning skedde i 
manufakturer av olika slag.

I samband med storskaliga uppdrag inom arkitektur, 
monumentalmåleri och dekorationsarbeten motivera-
des samarbeten mellan kreatörer av olika slag, exem-
pelvis dekormålare, ornamentbildhuggare, stuckatörer, 
mosaik sättare eller gobelinvävare. Det fanns, sedan år-
hundraden, en tradition att skilja mellan de konstnärer 
som stod för form, innehåll och idéer i verket och dem 
som bidrog med utförandet.

Arbeten med anknytning till kyrkan och dess funktio-
ner aktualiserade dock ett närmande mellan dekoration 
och idébaserad konst. Intresset för medeltiden hade ak-
tualiserats starkt under 1800-talet, t.ex. i samband med 
restaureringar och ombyggnader av katedraler.13 Studiet 
av medeltida verk i England hade givit upphov till ett 
större intresse för medeltida arbetssätt och stilar t.ex. 
i Arts and Crafts-rörelsen. Med William Morris verk-
samhet kom medeltidsintresset att kombineras med det 
pågående, samtida nytänkandet om form och stil.

Termen ”dekorativ” blev vid sekelskiftet 1900 en 
nyckelterm för den mest avancerade nydanande konsten, 
”symbolismen” och andra strömningar, varvid hierarki-
er mellan idé, gestaltning och utförande kom att inte-
greras som aspekter i konstnärlig handling. Hela denna 
förskjutning av tänkandet om konst blev förutsättning 
för avancerad konstnärlig produktion inom gemenska-
per med kollektiv konstnärlig gestaltning som ideal.

Ordet ”konstslöjd” kan tolkas som en beteckning 
för ett slags ”finare” slöjd utövad av en slöjdare, men 
efter en ritning/förlaga av en konstnär. ”Vanlig” slöjd/
hemslöjd utfördes av slöjdare i en direkt nedärvd folklig 
tradition eller självlärd och efter eget huvud.14 En möns-

12 Många författare har definierat och behandlat olika begrepp som gäller 
konsthantverk: Nils G. Wohlin, Elisabet Stavenow-Hidemark, Gunilla Iva-
nov, Cilla Robach, Birgitta Watts; Frick G. 1978. Frick konstaterar att grän-
ser är svåra att dra och väljer i sin avhandling att enbart använda uttrycket 
konstindustri.

13 Bo Grandien Rönndruvans glöd, Stockholm 1987; Göran Kåring, När medel-
tidens sol gått ned. Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och 
Tyskland 1815–1814 (diss.), Stockholm 1992.

14 Anna Maja Nylén, Hemslöjd. Den svenska hemslöjden fram till 1800-talets 
slut, Lund 1972. Hon behandlar endast husbehovsslöjd och landsbygdens 
saluslöjd.
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territare kunde i sin tur ha inspirerats av traditionella 
slöjdföremål. I praktiken kunde det också vara något, 
som en utbildad konstnär själv utförde. Under senare 
delen av 1800-talet, som en följd av de stora utställning-
arna för konst och industri, uppkom begreppet ”konst-
industri”, manuellt tillverkad.15 Uttrycket ”konstslöjd” 
användes under 1800-talet synonymt med ”konstindu-
stri”. Orden ”nyttokonst” och ”brukskonst” pekar mer 
på användningsområden som ingår i vardagslivet och 
heminredningen. I ett gränsland befinner sig rena pryd-
nadsföremål, i ett annat rituella föremål.

I Tyskland användes uttrycken ”Kunstgewerbe”, 
”Kunsthandwerk” och ”Angewandte Kunst”, i Eng-
land ”Applied Art”, ”Decorative Art” och ”Arts and 
Crafts”, i Frankrike ”Art Décoratif ” (Arts Décoratifs). 
Både det engelska uttrycket ”Applied Art” och det tyska 
”Angewandte Kunst” pekar på att en artefakt på något 
sätt anpassats till någon typ av praktiskt användande, 
till skillnad från den fria konsten, ”Fine Art”, som vid 
den aktuella tiden värderades högre.

Uttrycken ”Arts and Crafts”, ”Kunstgewerbe” och 
”Kunsthandwerk” talar liksom vårt ord ”konsthant-
verk” mer om tillverkningsprocessen, kombinationen 
mellan estetisk utformning och hantverk. Det gör också 
uttrycken ”konstindustri” i Sverige och Finland och 
”kunstindustri” i Norge och Danmark. Under uttrycket 
”industri” kan inordnas masstillverkning i mer eller 
mindre mekaniserade manufakturer t.ex. sidenväverier.

”Decorative Art” kan tolkas som att man dekorerar, 
utsmyckar ett föremål eller en interiör. Termen ”deko-
rativ” på olika europeiska språk är en mycket stark 
indikation på hur fri konst och gestaltade föremål för 
viss användning likställs, ”dekorativ” var mycket tidigt, 
1890, signalord för en symbolistisk konst som ansågs 
andlig och teoretiskt mycket högtstående.16

Under perioden fanns idéer och ansatser för att lyfta 
bruksting till ”konstens” revir. Stockholmsutställningen 
1930 är ett exempel på att varor och fri konst kunde ses 
som jämnstarka i en offentlig manifestation som denna 
utställning. Här visar sig att jugendtidens samspel mel-
lan ting och bildkonst fortsatte att vara norm.

Ellen Key nämner i Skönhet för alla naturligt nog en-
dast kyrkor ett par gånger som exempel på byggnader 
i landskapet eller stadssilhuetten. Hon ägnar sin upp-
märksamhet främst åt inredningsföremål i hemmen och 
den smakfostran som vänder sig mot samtidens över-
lastade heminredning, såväl i de borgerliga stadshem-
men som i de mer bemedlade hemmen på landsbygden. 
Hon förordar ljusa enfärgade eller enkelt mönstrade 
textilier och väggytor. Endast i monumentala offentliga 
byggnader, slott, museer och kyrkor, kan vägg- och tak-
målningar vara på sin plats skriver hon. Hon nämner 
Sofie Adlersparres verksamhet med gillande men syftar 
troligen främst på hennes smakfostrande insatser.17

I Sverige myntas på 1920-talet uttrycket ”Vackrare 
vardagsvara” som en beteckning för en ny syn på hem-
mens inredning och bruksföremål.18

Den kyrkliga liturgiska textilkonsten ingår i en spe-
ciell tradition och är begränsad till ett visst antal före-
mål med en förutbestämd yttre form, med viss möjlighet 
till variation, och en bestämd funktion, som vid olika 
tidpunkter och i olika sammanhang kunde förändras, 
något som de dokumenterade textilierna vittnar om. De 
liturgiska plaggen har föga beröring med modevärlden.

Kvinnoperspektiv
En väsentlig aspekt rör de personer, övervägande kvin-
nor, som på olika nivåer stod för tillverkningen av tex-
tilierna. Den rör ledargestalter och anställda, deras so-
ciala bakgrund, arbetsroller, grader av kreativ frihet och 
tolkning av en konstnärlig förlaga, skiss. Skildringarna 
i bilagan ”Biografier och katalog” är relativt detaljerade 
för att förmedla dessa personers livsbetingelser och bak-
grunder på ett dokumentärt specifikt sätt.

En del sammanhang, som har betydelse för de textila 
verken, men som inte är dominerande i de valda hu-
vudperspektiven har en mer kursiv bakgrundslitteratur 
som ger generella föreställningar om kontexter för till-
blivelsen av verken. Detta gäller t.ex. om rent teologiska 
spår i ideologin kring de textila verken. Det gäller också 
om perspektiv som företagshistoria och samhällsekono-
miska strukturer bakom beställningar och insamlingar.

Liturgiska sammanhang är givetvis framträdande i 
undersökningarna, eftersom de liturgiska händelserna 
är den scen där textilierna kommer till sin egentliga full-
ändning som föremål.

Textilkonstverken i sitt sammanhang
De liturgiska textilierna kan rent estetiskt förstärka en 
stämning och avsiktligt utgöra en förskönande del av 
kyrkorummet och gudstjänsten. De är alltså gjorda för 
att upplevas i kyrkorummet under gudstjänsten, ett spe-
ciellt rum och en speciell situation. Antependiet, bok-
stödet och predikstolsklädet sitter redan på plats när 
församlingen kommer in i kyrkan. Mässkruden bärs av 
prästen/prästerna som kommer in från sakristian och 
går för altaret vid gudstjänstens början. Vid den tid det 
här är frågan om stod prästerna alltid framför altaret 
vända mot öster och vid vissa gudstjänstmoment vända 
mot församlingen. Om två präster tillsammans förrätta-
de altartjänst gick man i par mot altarringen och kunde 

15 Eva Nordenson i Form och tradition i Sverige, Birgitta Watz (red.), Stock-
holm 1982, sid. 8. Ordet konstindustri började användas i svenska språket 
omkring 1870.

16 Gunnela Ivanov, Vackrare Vardagsvara – design för alla (diss.), Umeå 2004, 
sid. 36. Uttrycket ”Arts Décoratifs” slår igenom i samband med Parisutställ-
ningen 1925 men blir enligt henne inte förrän på 1960-talet beteckningen 
för en ny konststil, ”Art déco.” Formgivare, designer och industridesign är 
senare begrepp som började användas på 1940-talet i samband med mer 
industriellt tillverkade konstföremål. Sid. 35–37. Design kom i användning i 
Sverige efter 1946.

17 Ellen Key, Skönhet för alla, Stockholm 1913, nyutgåva 2003. Uppsatserna 
som ingår publicerades första gången 1897, 1891, 1896 och 1895.

18 Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, Svenska slöjdföreningens första pro-
pagandapublikation, utgiven till Svenska mässan i Göteborg (1919); Ivanov, 
G. 2004.
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där gå åt varsitt håll för att sedan mötas inför altaret. En 
liturgisk tanke var, att prästen som en del av församling-
en var vänd mot altaret i bön och lovsång, medan han 
i andra partier dels ledde församlingen med olika upp-
maningar, dels representerade gudomen i syndaförlåtel-
se och välsignelse och i textläsningar. Textläsningarna 
kan ske från olika plats framför altaret, evangelie- och 
epistelsida, norr respektive söder. Detta var förmodligen 
inte någon medveten tanke vid denna tid, men i större 
kyrkor var det vanligt med bokdynor/bokstöd i par. Pre-
dikotexten kunde läsas från predikstolen där också pre-
dikan framfördes.

Det naturliga har sedan medeltiden varit att mässha-
kens huvuddekor, vanligen ett kors, ofta med krucifix, 
placerades på ryggsidan och något mindre motiv på 
bröstet där handrörelser och föremål kan skymma en 
del av ytan. Denna sida är också känsligare för slitage.

I många kyrkor som är orienterade i öst-västlig rikt-
ning faller solen vid ”högmässotid”, mitt på dagen, in 
mot altaret och prästen genom söderfönstren i koret. 
Under den mörka årstiden kunde ljuskronornas fladd-
rande ljuslågor förstärka rörelseeffekten hos tygerna.

Högmässans tre huvuddelar bestod av predikan samt 
altartjänst före och efter den. Under psalmen före pre-
dikan lämnade prästen altaret och bytte i sakristian till 
svart kappa över kaftanen innan han steg upp i predik-
stolen. Efter predikan trädde han åter in i mässkrud 
för den återstående delen av gudstjänsten som ibland 
även innehöll nattvardsmässan. Prästen rörde sig alltså 
genom rummet flera gånger och effekten av mjuka böl-
jande tyger kunde upplevas ur olika synvinklar, dekoren 
vanligen synlig bara i stora drag, i detalj endast då man 
trädde fram till altarringen. Vid många gudstjänster an-
vändes enbart den svarta prästkappan, men också den 
kunde bölja runt prästen.

Mässkruden var från början avsedd att bäras vid 
nattvardsmässan. Under den aktuella perioden bars 
mässhake också i processioner, vid vigningar och invig-
ningar, samt vid den då vanliga högmässan utan natt-
vard, åtminstone på de stora högtidsdagarna.

Tidigare forskning och litteratur
Textilkonst förbises ofta i andra konstvetenskapliga tex-
ter och hänvisas till rent textilvetenskapliga publikatio-
ner eller i någon mån skrifter om konsthantverk, mode 
och inredning.

Den aktuella periodens textilier i stort har 1994 
behandlats av Britta Hammar och Anne-Marie Erics-
son i Signums textilhistoriska verk, Svenska textilier 
1890–1990, där jag också själv medverkade med ett 
litet kapitel om den kyrkliga tillverkningen och två 
konstnärsporträtt. Både HV och Licium ingår också 
i Barbro Hovstadius kapitel om den textila konsten i 
Signums svenska konsthistoria. Konsten 1890–1915, 
utgiven 2001. Hon uppmärksammar bl.a. Tekniska 
skolans betydelse och behandlar både de mest framstå-
ende konstnärerna och deras främsta verk, såväl sakrala 

som profana. Elisabet Stavenow-Hidemark ger i Sub 
rosa en fin skildring av kontakterna mellan Sverige och 
England under den aktuella perioden. Hon har även i 
andra sammanhang dokumenterat sin forskning kring 
jugendtidens textilier. I Signums publikation 2007 om 
1800–1900-talets konst och arkitektur ägnar Tomas 
Björk 17 rader åt HV:s verksamhet under de första 25 
åren.19 Han skriver bl.a.: ”De flesta medlemmarna var 
hemmafruar som reste utomlands för studier men också 
utforskade den inhemska textila traditionen.” En karak-
tärisering man inte trodde var möjlig i dessa dagar.

Handarbetets Vänners tidiga historia har ingående 
behandlats ur ett etnologiskt perspektiv av Sofia Da-
nielson i hennes avhandling Den goda smaken och sam-
hällsnyttan 1991.20 Hennes huvudsakliga syfte var att 
påvisa Handarbetets Vänners betydelse för hemslöjds-
rörelsen och den period hon behandlar är de första tret-
tio åren från 1874 till 1905. Hon utgår från Handarbe-
tets Vänners stora samling av prover, men tar inte upp 
produktionen av textilier i stort och dess betydelse för 
textilkonsten i Sverige, ”något som passar bättre i en 
konstvetenskaplig analys” skriver hon redan i förordet. 
Danielson berör endast i förbigående den kyrkliga till-
verkningen och att romanska förebilder använts.21

I den katalog, Handarbetets Vänner 100 år, som skrevs 
till jubileumsutställningen på Liljevalchs 1974 ingår en 
historik av Eva von Zweigbergk. Hon ger en ingående 
skildring av personer och händelser. Sofia Danielson 
skrev om textilierna, endast med profana exempel.22

Tekniska skolans historia har skildrats av Nils Wol-
lin i Från ritskola till konstfackskola, 1951 och av Ruth 
Hallberg 1959 i Gamla Konstfack. En rundvandring. De 
ger grundläggande fakta om utbildningen av många av 
de konstnärinnor, mönsterriterskor och brodöser som 
sedan blev verksamma inom olika ateljéer.23

Eva-Lena Bengtsson och Barbro Werkmäster har 
i Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige tagit upp 
Handarbetets Vänners tillkomst och dess kvinnliga 
konstnärer.24

I sin Textil skrud i svenska kyrkor förde Agnes Bran-
ting själv redan 1920 sin skildring ända fram till den då 
moderna sakrala textilkonsten.25 Det gjorde också Inger 
Estham m.fl. 1976 i Kyrkliga textilier – arv, utveckling 

19 Tomas Björck, Konst och visuell kultur i Sverige 1810–2000, Lena Johannes-
son (red.), Signum, Stockholm 2007, sid. 114.

20 Särskilt kap. 4. ”Handarbetets Vänner bildas”.
21 Danielson S. 1991, sid. 9, 10 och 12, sid. 175 och 132.
22 Eva v Zweigbergk, Sofia Danielson, m.fl. Handarbetets Vänner 100 år, Lilje-

valchs kat. 315, Stockholm 1974. Tyvärr saknas såväl paginering som not-
apparat men underlaget till von Zweigbergks avsnitt återfanns för några år 
sedan i Kungliga biblioteket. KB, Eva v Zweigbergks samling Acc. 1984/50. 
Ett särskilt tack till Kristina Eriksson som uppmärksammade mig på detta.

23 Under senare år har några av epokens textilkonstnärer varit föremål för C- 
och D-uppsatser vid konstvetenskapliga institutionen i Stockholm vilket givit 
mig vissa uppslag och ledtrådar. Mari Andersson, Maja Andersson Wirde, 
1995; Jeanette Gill, En paramentverkstad under ledning av Ersta diakonisäll-
skap, 2001; Johanna Svedin, Carin Wästbergs konstnärliga verksamhet och 
estetiska ideologi, 1996.

24 Eva-Lena Bengtsson, Barbro Werkmäster, Kvinna och Konstnär i 1800-talets 
Sverige, Lund 2004, sid. 40, 60, 86–87.

25 Agnes Branting, Textil skrud i svenska kyrkor, Stockholm 1920.
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och vård. I denna publikation har journalisten Gerd Rei-
mers skrivit ett avsnitt om den nyare svenska kyrkliga 
textilkonsten.26

Bengt Stolt uppmärksammade 1964 de svenska sa-
krala liturgiska textilierna och en svensk färgkanon 
i Kyrklig skrud enligt svensk tradition. I Sveriges kyr-
kohistoria 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid, 
2005, sammanfattar Inger Estham i sin artikel Den 
kyrkliga textilkonstens förnyelse vad som var känt om 
1800-talets kyrkotextilier.27 Dessa skrifter har ända från 
början varit grunden i mitt forskningsarbete.

Teologen Sven-Åke Rosenberg utgav 1979 en ”sam-
manhängande framställning av den sakrala textilkonsten 
... dess bakgrund och historia” som han själv uttrycker 
det i förordet till boken Släpet på hans mantel.28 Hans 
avsikt var att föra fram sin skildring till det allmänkyrk-
liga nuläget och i någon mån också den samtida konst-
närliga situationen. Halva boken ägnas tiden efter 1880.

Han sätter in textilkonsten i dess sammanhang i den 
teologiska debatten, föranledd av förslag till ny guds-
tjänstordning. Rosenberg belyser i olika kapitel alla de 
större textilateljéerna. Han hade tidigare varit förestån-
dare vid Ersta och hans framställning av textilkonsten 
vid Ersta paramentförening är därför något mer utförlig 
och tillförlitlig. 1951 hade han skrivit en historik över 
Ersta diakonissanstalt i samband med 100-årsjubileet. 
Den teologiska bakgrunden och kontakterna med Tysk-
land beträffande Göteborgs paramentverkstad, Ersta 
och HV skildras utförligt. Redan tidigare hade han utgi-
vit ett par skrifter om den tyske prästen Wilhelm Löhe.29 
Han är framför allt den som skildrat Göteborgsverksta-
dens verksamhet och historia. Han byggde sin skildring 
på ett omfattande källmaterial, som 1976 på hans initia-
tiv hittades i Hagakyrkan i Göteborg. I avsnitten om HV 
och i någon mån Licium har det hos Rosenberg insmugit 
sig en del faktafel beträffande årtal m.m.30 Beträffande 
HV bygger han till stor del på Eva von Zweigbergks 
skildring 1974. En del av hans slutsatser och samman-
fattningar känns tveksamma eller rent felaktiga. Men 
vid denna tid var HV-Liciumarkivet under uppordning 
och Rosenberg hade inte tillgång till annat än tryckta 
årsberättelser. Librarias stora tillverkning under tiden 
1930–1970 avhandlas tämligen knapphändigt.

I utställningskatalogen Textil konst för själen på His-
toriska museet (SHM) 2004 skrev Nils-Henrik Nilsson 
ett inledande kapitel, som sammanfattar den teologiska/
kyrkliga synen på 1900-talets sakrala textilkonst. Paral-
lellt med mitt avhandlingsarbete medverkade jag även 
själv vid utställningen Textil konst för själen och dess 
katalog. Samtidigt arbetade jag med en forskningsrap-
port, Veneziansk sidendamast – av svenska 1900-tals-
konstnärer, utgiven av Riksantikvarieämbetet 2008, 
som kortfattat sammanfattar Ersta Paramentförenings, 
Liciums och Librarias historia och presenterar några av 
textilkonstnärinnorna där.

Några skribenter har under senare delen av 1900- 
talet tagit upp frågan om den kyrkliga textilkonsten. 

Elisabeth Stengård avfärdar i olika artiklar 1900-talets 
kyrkliga konst i allmänhet som retarderad och mindre 
konstnärligt värdefull.31 Hon tar aldrig upp Agnes Bran-
tings intentioner på 1890-talet, dennas reaktion mot 
den närmast föregående perioden och viljan att göra 
något nytt inom den kyrkliga textilkonsten. Samma litet 
nedlåtande attityd finner vi också i Edna Martins och 
Beate Sydhoffs beskrivning av den sakrala textilkonsten 
i Svensk textilkonst. Swedish textile art, 1980.32 Även 
Sofia Widén tog på 50-talet avstånd från föregående 
epoker som hon ansåg omoderna.

Beträffande teologiska och kyrkohistoriska spörsmål 
stödjer jag mig i första hand på Oloph Bexells Litur-
gins teologi hos U.L. Ullman, 1987, som ger en omfat-
tande och genomträngande bild av biskop Ullmans liv 
och betydelse för den Svenska kyrkans liturgi i slutet 
av 1800-talet. I några fall kan jag direkt påvisa hur bis-
kopens uppmaningar till nyanskaffning lett till beställ-
ningar hos HV och Licium. Bexell motsäger Rosenberg i 
fråga om vem som först uppmärksammade de liturgiska 
färgernas betydelse.33 Högkyrkligheten i Sverige och 
Finland under 1900-talet av Bengt Ingmar Kilström har 
varit en källa till den del av avhandlingen, som behand-
lar en krets av initiativtagare till textilbeställningar.34 

Jag har också haft möjlighet att diskutera en del upp-
gifter med honom och med andra medlemmar i Societas  
Sanctae Birgittae (SSB) under årens lopp.

Utländsk forskning och litteratur
I det utländska materialet finns några tidiga större arbe-
ten som dels beskriver den aktuella periodens produk-
tion dels den forskning som låg till grund för denna. Så-
väl romersk-katolska som protestantiska liturgiker och 
textiltillverkare stödjer sig på den tyske teologen, sam-
laren och textilforskaren Kanonikus Franz Bock (1823–
1899) i Aachen. Han utgav 1859–1871 de liturgiska 
textiliernas historia i tre band, Geschichte der Liturgi-
schen Gewänder des Mittelalters I–III.35 Då hade han 

26 Inger Estham m.fl. Kyrkliga textilier – arv, utveckling och vård, Stockholm 
1976; Gerd Reimers, ”Ny liturgisk textil från svenska ateljéer” i Estham, I. 
1976, sid. 46–68.

27 Inger Estham, ”Den kyrkliga textilkonstens förnyelse” i Sveriges kyrkohis-
toria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Ingmar Brohed (red.), Malmö 
2005, sid. 341–350. Estham uppmärksammar inte HV:s insatser under 
1880-talet.

28 Sven-Åke Rosenberg, Släpet på Hans mantel, Lund 1979.
29 Sven-Åke Rosenberg, I kamp för tron. En bok om Wilhelm Löhe, Stockholm 

1959 och Wilhelm Löhe och vår tid, Stockholm 1953.
30 Rosenberg, S.-Å. 1979. Som källa anger Rosenberg HV:s årsberättelser 

1874–1913 utan närmare precisering samt Eva v Zweigbergks text i utställ-
ningskatalogen Handarbetets Vänner 100 år, 1974.

31 Elisabeth Stengård, Religiös konst eller sakral, 1984 och ”Kyrka inför år 
2000” i Kulturmiljövård (1993:1), sid. 68–69.

32 Edna Martin och Beate Sydhoff, Svensk textilkonst, Swedish textile art, 
Stockholm 1980, sid. 70–73.

33 Bexell, O. 1987, sid. 222–223.
34 Bengt Ingmar Kilström, Högkyrkligheten i Sverige och Finland under 

1900-talet, Helsingborg 1990.
35 Franz Bock, Das Geschichte der Liturgischen Gewänder des Mittelalters 

I–III, Bonn 1859–1866–1871. I Vitterhetsakademiens bibliotek finns alla 
tre delarna, på HV endast den tredje, kommenterad med Agnes Brantings 
handstil. Agnes Brantings eget exemplar finns i Agnes Geijers bibliotek i 
Upplandsmuseet.
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genomfört en stor insamlingsresa genom Mellan europa, 
omfattande litteraturstudier och forskning kring mäng-
der av bevarade medeltida textilier både i Tyskland, 
England, Frankrike och Sydeuropa. Konsthistorikern 
Walter Mannowsky (1881–1958), som 1931 utgivit en 
katalog om medeltida textilier i Danzig, ansåg att Bock 
förmodligen var den största kännaren av medeltida pa-
ramenta.36 Bocks textilsamlingar hade stor betydelse för 
de stora konsthantverksmuseerna. Hans verksamhet 
och dess följder har behandlats av Birgitt Borkopp-Rest-
le i hennes doktorsavhandling, Der Aachener Kanonikus 
Franz Bock und seine Textilsamlungen.37 En tillverkning 
som främst byggde på Bocks insamlade förlagor beskrivs 
utförligt och med rikt bildmaterial i en avhandling av 
Petra Hesse, Kunstreich und Stylgerecht. Die Parament-
stickereien der Schwestern vom armen Kinde Jesus aus 
Aachen und Simpelveld (1848–1914).38

Domkapitular Alexander Schnütgen i Köln (1843–
1918) var samlare, skribent och president i Christliche 
Kunstverein. Han stod bl.a. under många år som utgi-
vare av Zeitschrift für christliche Kunst.39

Joseph Braun (1857–1947), jesuit i Freiburg, utgav 
1907 det andra stora tyska bokverket om liturgiska tex-
tilier i Europa, Die liturgische Gewandung im Occident 
und Orient.40 Varken Bock eller Braun har något skan-
dinaviskt material med i sin forskning.41 Detta kan ha 
inspirerat Agnes Branting att börja samla in uppgifter 
om de svenska medeltida textilierna med tanke på en 
kommande publicering.42

Den engelska paramentikens återuppvaknande under 
1800-talet beskrevs ingående av Mary Schoeser 1998 
i English Church Embroidery 1833–1953.43 Det tycks 
inte ha publicerats mycket mer om de kyrkliga textilier-
na i den anglikanska kyrkan från denna tid sedan dess.44

Omfattande forskning beträffande de franska litur-
giska textilierna har bedrivits av Bernard Berthod och 
Élisabeth Hardouin-Fugier, som på 1990-talet bl.a. ut-
gav Dictionnaire des arts liturgiques XIXe–XXe siecle 
och en katalog om sidentextilier från olika firmor i Lyon, 
Paramentica. Tissus Lyonnais et art sacré 1800–1940.45

Skrifter av aktörerna själva
Det finns en del skrivet och publicerat av konstnärinnor-
na själva som visar var de stod i förhållande till den sa-
krala textilkonsten. Flera skrev om kyrklig textilkonst, 
först Hanna Winge 1882 i samband med HV:s första 
kyrkliga beställning.46 Agnes Branting skrev föredraget 
om kyrklig textilkonst 1893 och avsnitt i flera utställ-
ningskataloger.47 Carin Wästberg skrev om sin inställ-
ning till den nya konsten i allmänhet.48

Verksamheten under de tidiga åren hos HV har skild-
rats av medarbetarna både i tryckta årsberättelser, i ar-
tiklar och notiser i tidskriften Dagny och i större sam-
manfattningar vid jubileerna 1899 och 1914. Initierade 
skildringar av Liciums verksamhet finns från 25-årsjubi-
leet 1929 av Agnes Geijer och 50-årsutställningen 1954 
av Erik Wettergren.49

Det är annars främst hos teologer och konsthistoriker, 
recensenter och kritiker vi finner skriftliga vittnesbörd. 
I Olivebladet, Erstas interna månadsskrift, finns många 
utläggningar i ämnet. Göteborgs paramentverkstad gav 
under ett par år, 1883–1884, ut Paramentverkstadens 
Bref, en liten tidskrift med teologiska synpunkter och 
praktiska estetiska råd.

I tidskrifterna Kult och konst,50 Dagny, Ord och Bild 
samt i Slöjdföreningens meddelanden, (senare Slöjdför-
eningens tidskrift), skrev både textilkonstnärinnor och 
utomstående recensenter om utställningar och annan 
verksamhet. I dagspressen förekom artiklar där textilier 
nämns t.ex. i samband med kyrkorestaureringar och in-
vigningar.

Disposition
I slutet av inledningskapitlet finns en kortfattad presen-
tation av de ateljéer som kommer att behandlas. Där 
finns också beskrivningar av en del begrepp och textilier 
i stället för regelrätta ordförklaringar.

Kapitel I. Första kapitlet innehåller en omvärldsana-
lys, först en översikt av situationen i Sverige och om-
världen beträffande konstnärlig utbildning samt den 
kyrkliga situationen vid 1800-talets slut och början av 
1900-talet. Viktiga utställningar där man både ställde ut 
sina alster och hämtade inspiration presenteras.

Några rörelser och teologer som haft betydelse för 
den liturgiska utvecklingen i Sverige och teologiska 

36 Walter Mannowsky, Der Kirchenschatz der St. Marien in Danzig, 1931–
1938. (Tidigare okänd uppgift om dödsår från Volker Harms-Ziegler, Der 
Magistrat, Frankfurt am Main, 2013-03-21.)

37 Birgitt Borkopp Restle, Der Aachener Kanonikus Franz Bock und seine Tex-
tilsamlungen. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstgewerbe im 19. Jahrhun-
dert. (diss. Bonn 1991) Bern 2008. Någon samlad “Bock-collection” finns 
inte utan den ingår som delar i olika konsthantverksmuseers samlingar.

38 Petra Hesse, Kunstreich und Stylgerecht. Die Paramentstickereien der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus aus Aachen und Simpelveld 1848–1914 
(diss.), Edition Maris, München 2001.

39 Nu Museum Schnütgen, Köln. Agnes Branting besökte honom vid två tillfäl-
len 1892 och 1912.

40 Även denna finns sedan länge i Vitterhetsakademiens bibliotek.
41 Bock, F. 1859, Band I, sid. 247. Bock nämner Uppsala domkyrka och att det 

finns några medeltida skrudar där. Han tycks ha hämtat sina uppgifter ur 
en artikel av en anonym skribent i tidskriften Organ für Christliche Kunst, 
1858, om ett besök i Uppsala.

42 Andra tyska teologer som intresserat sig för paramenta är Ernst Franz Au-
gust Münzenberger, (1833–1890) präst i Frankfurt, Georg Jakob Dengler 
(1825–1903) och Georg Dengler (1839–1896) präster i Regensburg.

43 Mary Schoeser, English Church Embroidery 1833–1953, The Watts Book of 
Embroidery, London 1998.

44 Uppgift från Schoeser m.fl. hösten 2010.
45 Bernard Berthod, Élisabeth Hardouin-Fugier, Dictionnaire des arts litur-

giques XIXe – XXe siecle, Paris 1996; Bernard Berthod, Élisabeth Hardouin-
Fugier, Paramentica. Tissus Lyonnais et art sacré 1800–1940, Lyon 1992.

46 HV årsberättelse 1882. I Handarbetets Vänners egna inbundna exemplar 
finns samma artikel i två varianter ”Uppsala domkyrkas nya altarduk” resp. 
”Handarbetets Vänner – småkonst och slöjdnotiser.”; Branting, A. 1893.

47 Branting, A. 1893; Birgittautställningen 1918, Tomelilla 1927 m.fl.
48 Carin Wästberg, ”Skål för renässansen” i Dagny 1897. Häfte 7, sid. 247–

254; FORM, Svenska slöjdföreningens tidskrift 1934, sid. 46, 47.
49 Agnes Geijer, ”Licium under 25 år” i Svenska Slöjdföreningens tidskrift. 

Häfte 2, 1929, sid. 41–54; Erik Wettergren ”Historik” i Licium genom fem-
tio år, Utställning anordnad av SHM o RAÄ, Stockholm 1954, sid. 5–13.

50 Kult och konst. Tidskrift för hymnologi, kyrkomusik, kyrklig bildande konst 
samt liturgiska frågor i allmänhet: organ för sällskapen Kyrkosångens vänner 
och Paramentikens vänner, 1905–1908. I redaktionen ingick också ”Richard 
Norén, Prost, Utgifvare och Herman Palm, Teol. Kand., Pastor”.
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strömningar och liturgiska rörelser i England, Tyskland 
Frankrike och de nordiska länderna skildras. Dessut-
om antyds något om den samtida sakrala textiltillverk-
ningen i dessa länder.

Kapitel II. I nästa kapitel presenteras det nya kvinno-
yrket, textilkonstnärinna, och de som kom att gestalta 
de liturgiska textilierna. Jag berör deras utbildningsvä-
gar och studieresor. Därefter beskrivs verksamheten hos 
de fem ateljéer, där de sakrala textilierna kom till. För 
tydlighetens skull har jag valt att presentera textilkonst-
närinnorna före deras verk och de ateljéer där de var 
verksamma.

Kapitel III. Först beskrivs här produktionen i dess hel-
het. Detta avsnitt bygger främst på mina egna undersök-
ningar. Kapitlet innehåller också ett avsnitt om bestäl-
larna och ett om de material och tekniker, som användes 
för framställningen hos de olika ateljéerna.

Kapitel IV. I fem fördjupningar beskrivs ingående ett 
antal olika föremål av stort intresse och hög klass och 
omständigheterna kring deras tillkomst.

Kapitel V. Här behandlas de liturgiska färgerna och 
deras historiska bakgrund. I diagramform redovisas fö-
rekomsten i de olika ateljéernas produktion över tid.

Kapitel VI. Kapitlet behandlar textiliernas ikonografi, 
symboler och andra motiv samt infogade texter.

Kapitel VII. I detta kapitel behandlas estetiska aspek-
ter, främst hos de kvinnliga konstnärernas verk, före-
målens yttre form, dekorens komposition, stiltendenser, 
inspirationskällor och direkta förlagor.

Kapitel VIII. Kapitlet ägnas åt det konkreta arbetet, 
åt dem som utförde arbetena och deras sociala sam-
manhang. Här belyser jag det specifika med just textil-
materialens betydelse, och hantverkarnas tolkning av 
konstnärernas förlagor och intentioner. För att kunna 
relatera till olika verk, har jag valt att lägga detta efter 
beskrivningarna av föremålens ikonografi och konstnär-
liga gestaltning.

IX. I det följande kapitlet förs ett resonemang kring 
produktionens betydelse för bruket av textilierna ur ett 
liturgiskt perspektiv, teologiska synpunkter och kyrkliga 
strömningar och konstnärernas förhållande till kyrkan.

X. Kapitlet innehåller exempel på olika nätverk som 
binder samman olika personer och artefakter, t.ex. tex-
tilkonstnärinnor, präster och andra grupper samt kopp-
lingar mellan beställare – föremål – ateljé.

Därefter följer ett sammanfattande slutkapitel, som 
också antyder förhållandet till senare kyrklig textilkonst.

Biografiska uppgifter om konstnärer, några brodöser 
och katalog över deras viktigare verk har samlats i ett 
appendix. Flera textilkonstnärinnor från perioden är re-
dan väl kända, många konstnärsnamn kan knytas till 
olika verk, både profana och kyrkliga. Några brodöser 
och andra konsthantverkare och en del av vad de gjort 
kan vi belägga, medan andra är helt anonyma eller en-
dast kända till namnet utan att kunna knytas till något 
speciellt föremål.

Kort presentation av ateljéer och 
paramentföreningar
De fem stora ateljéerna
De firmor som ingår i undersökningen presenteras här 
kortfattat i kronologisk ordning efter den tidpunkt då de 
började tillverka kyrkliga textilier. De behandlas utförli-
gare senare i ett särskilt kapitel.

Vid Ersta diakonissanstalt i Stockholm, startad 1851, 
bildades 1880 en ”Paramentförening” under ledning av 
Johan Christoffer Bring och diakonissan Louise Fryxell. 
De första kyrkliga beställningarna utfördes 1880. Alida 
Heimburger förestod denna verksamhet 1892–1921.

Göteborgs paramentverkstad grundades 1883 och 
var endast verksam fram till 1897. Den initierades och 
leddes av kyrkoherde Erik Klingstedt i Hagakyrkan i 
Göteborg. Under 1883 och 1884 utgavs Parament-Verk-
stadens Bref.

Föreningen Handarbetets Vänner (HV) i Stockholm 
hade bildats 1874. Föreningen bedrev undervisning och 
hade en bred tillverkning av profana textilier. År 1882 
komponerade Hanna Winge, föreningens konstnärliga 
ledare, de första kyrkliga föremålen. Agnes Branting, 
föreningens direktris 1891–1904, utvecklade den kyrk-
liga delen av verksamheten. 1905–1930 var Carin Wäst-
berg HV:s konstnärliga ledare.

Textilateljé Licium i Stockholm bildades 1904 då Ag-
nes Branting och konstnärinnan Sofia Gisberg lämnade 
HV. Med brodösen Mimmi Börjeson som delägare, un-
der Brantings ledning, kom Licium att bli den största 
tillverkaren av kyrkliga textilier under perioden.

Ateljé Libraria uppstod ur en ”Permanent utställ-
ning af kyrklig konst” i Stockholm 1912. Den knöts år 
1916 till Diakonistyrelsens bokförlag och blev följan-
de år ”AB Librarias afdelning för kyrklig konst” med 
pastor Per Hasselrot som chef och arkitekten Hakon 
Ahlberg som konstnärlig rådgivare. Under en period, 
1920–1923, slogs Licium och Libraria samman under 
Agnes Brantings ledning. AB Libraria drevs efter 1923 
vidare i Diakonistyrelsens regi och från 1926 blev Agda 
Österberg Librarias ledare. Hon lämnade firman 1933.

Av dessa ateljéer finns 2016 endast det sedan 1952 
sammanslagna HV-Licium kvar. Librarias verksamhet 
upphörde 2005.

Andra firmor och import
Det fanns andra tillverkare under perioden som inte 
kommer att behandlas närmare i avhandlingen, men 
som ändå kan vara värda att nämna.

Efter nedläggningen av Göteborgs paramentverkstad 
1899 fortsatte Elisabeth Bastholm med samma typ av 
tillverkning i egen regi fram till 1913.51 Därefter arbe-
tade hon som brodös hos Licium.

51 Branting, A. 1920, sid. 176. Om Elisabeth Bastholms verksamhet 1899–
1913; Idun 1906 nr 30, sid. 368 Sign. A. Bcd; Maria Holmström ”Kvinnliga 
yrkesidkare i Göteborg. I Elisabeth Bastholm” i Dagny 1909. Häfte 21, sid. 
245–246. 
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De kända textilkonstnärinnorna Märta Måås Fjet-
terström och Elsa Gullberg har gjort enstaka liturgiska 
textilier på 1900-talet. I sju Skånekyrkor finns antepen-
dier av Märta Måås Fjetterström, ett broderat av syför-
eningen i Vittsjö 1914, de övriga vävda i den för henne 
typiska röllakanstekniken.52 Hon ritade 1914 den hel-
täckande röllakansmattan till Engelbrektskyrkans kor. 
Mattor och väggbonader blev senare hennes främsta 
inriktning.

Snörmakerifirman Gust. Barthels i Göteborg importe-
rade färdiga föremål och material från Österrike, Tysk-
land och Frankrike förmodligen redan på 1890-talet, 
men en del tillverkades säkert på plats.53 Gustaf Barthels 
startade firman 1894 och var verksam till 1936, då än-
kan övertog företaget.

Några importerade mässhakar och en del sidentyger 
har sitt ursprung i den tyska sidenstaden Krefeld, andra 
kom från sidenväverier i Lyon. Prefabricerade brode-
rier importerades på 1800-talet från Paris.54 I några fall 
har präster köpt in mässhakar direkt från Tyskland och 
Österrike.55 Endast ett fåtal gånger har jag stött på im-
port av textilier från England. Första gången är det två 
märkliga antependier i Östergötland, av Walter Crane 
båda daterade 1892, båda gjorda efter förlagor av hans 
hand.56 Båda har motiv med drakar och elefanter och 
två av de fyra vindarna samt latinsk text. Det röda i 
Vårdnäs och har familjerna Falkenbergs och Blomstedts 
vapensköldar infogade i broderiet. Björsäters mörkblå 
antependium skänktes av greve von Schwerin och hans 
hustru.57 Den engelske konstnären Walter Crane ställde 
inte ut i Stockholm förrän 1896.58 Någon i de två grann-
socknarna kan ha importerat dem, ”påritade”, för att 
själva utföra broderierna.

Den unge dalaprästen Samuel Gabrielsson rekom-
menderade i början av 1900-talet också import av eng-
elska textilier som skulle vara billigare, men tycks inte 
ha fått något större gehör för detta.59 Ett fåtal föremål 
inköptes från firman Mowbray’s och the Warham Guild, 
i London.60

Källor och arkivmaterial
De olika svenska firmornas arkiv
En viktig förutsättning för mitt arbete är de samlingar 
av skisser och arkivalier, som bevarats och vittnar om 
de olika ateljéernas arbete. Jag vill därför presentera 
innehållet i dessa delvis oordnade arkiv närmare. Alla 
HV:s och Liciums handlingar är sedan 1962 depone-
rade i Nordiska museet.61 Sedan 1952 ingår Licium i 
Handarbetets Vänner som ett eget aktiebolag. Arkiven 
hade innan dess förvarats på olika håll och flyttats flera 
gånger. Minst en gång har det brunnit i arkivet, som 
också har drabbats av vattenskador.62 På grund av detta 
saknas tyvärr flera årgångar av de tidigaste protokolls-
böckerna, arbetsböckerna, beställningsböckerna m.m. 
från båda ateljéerna.

I Handarbetets Vänners arkiv finns från slutet av 
1800-talet ett stort antal större och mindre akvarelle-
rade skisser och rullade arbetsritningar i skala 1:1, van-
ligen ordnade efter konstnär eller inte ordnade alls.63 

Mycket är brandskadat och en del försvunnet. Det finns 
beställningsböcker (saknas mellan 1910 och 1916) och 
anteckningsböcker med förteckningar över konstnärer 
och skisser.64 Uppgifter i tryckta årsberättelser, protokoll 
och räkenskaper samt stora fotoalbum och klippböcker 
har också varit till hjälp när det gällt att identifiera före-
målen. I den stora samling av textilprover som förvaras 
i Nordiska museets magasin i Julita finns en del prover 
på kyrkliga broderier och hela föremål.

I samband med övertagandet 1952 överfördes Lici-
ums arkiv till HV. I det bevarade materialet från Licium 
finns akvarellerade skisser (ofta i skala 1:10 eller 1:8) av 
flera tusen föremål förvarade i kartonger eller pärmar, 
detaljskisser i skala 1:1, samt rullade arbetsritningar i 
full skala.65 Många av de tidigaste saknas och en stor del 
är osignerade. Skisserna är förtecknade i tunna anteck-
ningsböcker över numrerade skisser med angivande av 
konstnär och ibland församling/uppdragsgivare.66 Det 
finns även svartvita fotografier med tillhörande glasplå-
tar av nytillverkade textilier före leverans, med hänvis-
ning till skissnummer och kyrka.

52 Reimers, G. 1976, sid. 62.
53 Illustrerad katalog Mässhakar, altardukar, antependium och andra kyrkop-

rydnader från Gust. Barthels snörmakerifabrik. U. å; Göteborgs Näringsliv, 
Del II. Göteborg, 1923, sid. 374–375. Firman deltog i de stora utställningar-
na i Stockholm 1897 och 1909. 1923 hade den ca 45 anställda. Den huvud-
sakliga tillverkningen gällde inredningsföremål. För dessa uppgifter tackar 
jag Lars Olof Lööf, Göteborgs Stadsmuseum; Ibland finns vävda etiketter 
med firmanamnet i föremålen, ibland framgår det av kyrkans inventarie-
förteckning. En hel uppsättning violetta textilier från denna firma finns i 
Perstorps kyrka i Skåne.

54 T.ex. firman Bias Ainé i Paris, fondée en 1782.
55 I Lysekils kyrka finns en märklig grön mässhake med tysk text, målad på slät 

sammet, signerad av Tesi Sulzer Neumann (Berlin). Bildtext i Die Christliche 
Kunst. Achtsehnter Jahrgang 1921–22. Ab, sid. 55; Pietas nr 6651/91.

56 Avbildad i Dilys Blum, The Fine Art of Textiles. The Collections of the Phila-
delphia Museum of Art, Philadelphia 1997, sid. 60, bild 105. För uppgiften 
om detta tackar jag Mari-Louise Franzén, som också var med när vi “upp-
täckte” antependiet i Vårdnäs.

57 Åke Nisbeth Björsäters kyrka. Bankekinds härad, SvK (99), 1921, sid. 
367,368, fig. 328. Björsäter blått antependium. Skänkt 1892 av Greve C.G.F. 
von Schwerin och hans hustru Ellen f. Cedervall. Vårdnäsantependiet troli-
gen sytt av Marie-Louise Falkenberg 1892; Pietas nr 7027/97.

58 Elisabet Stavenow-Hidemark, Sub rosa. När skönheten kom från England, 
Nordiska museet, Stockholm 1991, sid. 40. Crane hade kontakt med konst-
handlare Erik Folcker i Stockholm redan 1891.

59 Gabrielsson hade själv en blå engelsk mässhake som han använde på 
1920-talet. Enl. katalog Utställning av nutida kyrkokonst i Falun 9–14 sept. 
1924. Nr 54. Mässhake av silkeblandat blått linne inköpt från the Warham 
Guild, London tillsammans med två stolor.

60 Kihlström, B.I. 1990, sid. 30.
61 Med bidrag från Wallenbergfonden har de ordnats upp av Ingrid Frankow, 

anställd vid Nordiska museet en tid under 1970-talet. Där ingår även en 
tygprovssamling som förvaras i Nordiska museets magasin i Julita.

62 I slutet av 40-talet på HV:s vind enl. muntlig uppgift av Maj Wellner 1/3 
2000.

63 På grund av att de är mycket sköra har de inte rullats ut. I samband med 
arkivets flytt 2015 rullades de om men fotograferades inte.

64 Sammanställda av Ingeborg Petrelli f. Eketrä vars man var krigsarkivarie. 
Uppgift lämnad av f. spetskonsulent Lena Dahrén.

65 Arbetsritningarna är mycket sköra och kan endast i undantagsfall rullas ut 
och studeras.

66 Liciumarkivet D IV:1 samt icke insorterade beställningsliggare. De enskilda 
skisserna är ännu ej registrerade. Skanning och registrering har påbörjats vid 
Handarbetets Vänner 2014.
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I arkivet finns ett kortregister över de kyrkor som er-
hållit textilier ända från starten 1904 med uppgifter om 
när de levererats eller beställts, ibland med angivande 
av färg, skissnummer eller pris samt initialer som syf-
tar på den som ansvarat för respektive arbetsbok. Ar-
betsböcker, från och med 1908, förvaras i HV:s lokaler 
på Djurgården. De innehåller detaljerade uppgifter om 
material och priser, någon enstaka gång namn på konst-
nären för varje levererat föremål. Dessutom finns små 
kuvert med prover av tyger och broderimaterial för varje 
föremål. Metoden att föra kortregister och små kuvert 
med prover över levererade föremål tycks ha initierats 
hos Licium och sedan tagits upp av Agda Österberg hos 
Libraria i slutet av 1920-talet.

Genom att kombinera uppgifter från register, skisser 
och bilder, kassaböcker, beställningsliggare och korre-
spondens, utställningskataloger samt kända bevarade 
föremål har jag kunnat kartlägga förekomsten av ett 
stort antal mässhakar, antependier, kalkkläden m.m. 
och i många fall attribuera dem till respektive ateljé och 
konstnär.

I Ersta diakonisällskaps arkiv finns enstaka skisser 
och fotografier. I arkivet finns bland mycket annat ett 
par kapslar med tidigt material från paramentverksam-
heten.67 De innehåller den första beställningsliggaren 
1880–1897.68 Dessutom finns ytterligare en beställ-
ningsliggare där åren 1898 till 1913 skurits ut.69 Det 
finns också en kronologisk tabell över alla föremål som 
levererats varje år från 1887 till 1966 sammanställd av 
syster Ulla Bengtzon.70 Den korrespondens med bestäl-
larna som finns är mestadels från senare år. Ett stort 
antal mönsterförlagor skall ha funnits men kan nu inte 
återfinnas. I Erstas museum fanns både okatalogiserade 
arbetsritningar och färdiga textilier.

Göteborgs paramentförenings dokumentation finns i 
Göteborgs stadsmuseum, dit den i slutet av 1970-talet 
förts från Hagakyrkan.71 Den innehåller små beställ-
ningsböcker, korrespondens, mönsterritningar, tyg- och 
bandprover m.m. samt en förteckning över de kyrkor 
som beställt föremål mellan 1894 och 1897, samman-
ställd av konservator Ulla Häglund.

I Librarias arkiv fanns från tiden före 1930 inga 
förteckningar, endast ett mindre antal skisser och upp-
gifter.72 Från omkring 1930 finns beställningskort ord-
nade efter kyrka/församling med små blyertsskisser 
samt provpåsar med prover på tyg, foder, broderigarn 
o.s.v.73 Därför måste man här också betrakta själva fö-
remålen som källor. Flera av dem har dokumenterats i 
olika konserveringsrapporter inlämnade till Riksantik-
varieämbetet (ATA), andra har jag själv kunnat loka-
lisera vid olika kyrkobesök. Arkivet flyttades 2007 till 
Svenska kyrkans arkiv i Uppsala men är inte uppord-
nat. Där finns bl.a. en protokollsbok från åren 1923 till  
1946.

Andra handlingar
I respektive församlingsarkiv finns uppgifter och korre-
spondens, som det i många fall inte varit möjligt att ta 
del av på grund av materialets omfattning.74 I kyrkorna 
finns i stort sett samtliga textilier bevarade i mer eller 
mindre oskadat skick, vanligen införda i någon slags in-
ventarieförteckning.

I Antikvariskt Topografiska Arkivet (ATA) hos Riks-
antikvarieämbetet/Vitterhetsakademien finns Pietas-
katalogen med uppgifter och bilder på föremål som 
konserverats vid Föreningen Pietas och Riksantikvarie-
ämbetets textilkonservering. Där finns också dokumen-
tation över kyrkliga textilier som renoverats vid olika 
firmor under 1900-talet eller dokumenterats för bokver-
ket Sveriges Kyrkor.

I ATA finns brevsamlingar med brev till Sigurd 
Cur man, Agnes Branting, Ferdinand Boberg m.fl. I 
Uppsala universitetsbibliotek finns ärkebiskop Na-
than Sö  der bloms korrespondens med Agnes Branting. 
Hen rik Westmans korrespondens finns i Vallaarki-
vet i Linköpings stifts- och länsbibliotek (LSB). En 
samling nyligen funna privata brev mellan makarna 
Reinhold och Calla Geijer, född Branting, samt deras 
dotter Agnes Geijer finns nu i Geijerska släktförening-
ens arkiv, Ransäter. I Kungliga Biblioteket finns Eva 
von Zweigbergks material om Handarbetets Vänners  
historia.

Intervjuer
Ytterst få personer har kunnat förmedla egna minnen 
från tiden. Greta Gahn, som blev chef för Handarbetets 
Vänner 1931, berättade strax före sin 100-årsdag 1994 
något om konstnärinnorna Annie Frykholm och Carin 
Wästberg. Brodösen Mimmi Börjesons dotterdotter Ast-
rid Ohlin har givit en bild av henne som person. Vid ett 
samtal på Amalienborg 9 okt. 1995 berättade drottning 
Ingrid om sin mors, kronprinsessan Margaretas broderi-
intresse och om sitt möte med Agnes Branting. En del 
personer som varit anställda på HV-Licium minns fort-
farande Sofia Widén, Ruth Hallberg, Elin Pettersson och 
Gurly Hillbom.

67 Ersta diakonisällskaps arkiv. Förkortas i det följande till Ersta arkiv. Arkivet 
2010 flyttat till Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.

68 Ersta arkiv D1J:2. (tidigare, 1992, F IJ).
69 Ersta arkiv. Icke insorterade.
70 Före 1930 till sammanlagt 842 kyrkor.
71 GM 39.267:1. (Tidigare Historiska museet i Göteborg)
72 Enstaka skisser och provkuvert finns hos ateljé Tre Bäckar i Varnhem. Tre 

Bäckar var den ateljé som från 1933 innehades av Agda Österberg, tidigare 
verksam vid Libraria.

73 Enligt Anna-Lisa Odelqvist Kruse, chef från 1954 till 1987, fanns inget från 
den allra första tiden kvar när hon kom till Libraria. Muntlig uppgift under 
1990-talet.

74 Sedan år 2000 har de flesta församlingsarkiven lämnats till Landsarkiven.
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Den textila skrudens olika delar
Paramenta – liturgiska textilier
I stället för regelrätta ordförklaringar har jag valt att 
göra fylligare beskrivningar av en del begrepp och de 
viktigare föremålstyperna och beskriva något av deras 
förändring över tid.75

Paramenta är ett samlande begrepp för alla liturgiska 
textilier. Enligt de flesta författare härrör ordet ur det 
latinska ”paratus”, beredd, utrustad, underförstått till 
tjänst.

Textilier med religiös funktion anses ha funnits redan 
i fornkyrkan. Tidiga avbildningar av dukar och präs-
terliga plagg finns bl.a. i katakomber och i Ravenna på 
400-talet. Olika föremål förändrades genom århundra-
dena och våra nuvarande liturgiska textilier går främst 
tillbaka på senmedeltidens romersk-katolska skrud.

Efter reformationen behöll man i Svenska kyrkan 
bruket av vissa liturgiska plagg, som mässhakar och 
mässkjortor samt andra textilier som antependier, bok-
dynor och kalkdukar.76 Andra avskaffades helt, nämli-
gen dalmatika, manipel, halslin och röcklin, samt stora 
delar av biskopsskruden. I somliga evangeliska kyrkor 
avskaffades bruket helt.77

Skrud
Ordet skrud/skrudar används som ett samlande namn 
för alla textilier som kan finnas i en kyrka, främst de 
liturgiska textilierna. Skrud kan betyda en särskild 
kombination av plagg som används för att markera 
en speciell situation eller funktion, mässkrud och bi-
skopsskrud. Vi kan ju också tala om skrud i andra 
sammanhang t.ex. bröllopsskrud, konungaskrud, krö-
ningsskrud. I kyrkliga sammanhang talar man om al-
tarets, kalkens och prästens skrud som består av flera 
föremål eller plagg. Ordet ”skrud” har ofta använts av 
präster och andra synonymt med det förnämsta plagget 
i mässkruden, nämligen mässhaken, såväl i inventarie-
förteckningar från 1700-talet som i sentida vardags- 
språk.

Kalkens textilier – kalkkläde, korporalduk, 
bursa och palla
Uttrycken kalkkläde och kalkduk används synonymt i 
det undersökta materialet. Det betecknar det kvadra-
tiska kläde, ca 60 x 60 cm, av siden, sammet, brokad 
eller linne, som placeras över kalken före och efter själva 
kommunionen. Äldre kalkdukar finns i så gott som alla 
äldre kyrkor från 1600-talet och framåt. Kalkdukar från 
1800-talet är ofta av röd eller svart sammet med metall-
broderier.

Kalkduk skall inte förväxlas med korporalduken 
(corporale), alltid utförd i vitt linne, som under själva 
nattvardsfirandet placeras under kalk och patén. Korpo-
ralduken förvaras numera i en bursa, ett bruk som går 
tillbaka till medeltiden men som under mellantiden fallit 

i glömska.78 Palla är en styv linneklädd skiva som läggs 
mellan kalken och kalkduken.

Altarets textilier – altarduk, antependium,  
altarvelum och altarbrun
Altaret har åtminstone sedan 500-talet försetts med tex-
tilier, altardukar, altarbrun och antependier.79 Altardu-
karna skulle enligt tradition vara av linne och tre till 
antalet. Det vanliga i slutet av 1800-talet var att de pryd-
des med breda knypplade spetsar längs altarets främre 
långsida.

Ordet antependium (antependiet, antependier) be-
tecknar det förhänge som sedan medeltiden varit en van-
lig prydnad på den sida av altaret som är vänd mot för-
samlingen. Antependiet har en rektangulär form och är 
lika stort som altarets framsida. Ibland görs det längre 
och omsluter då altaret på tre sidor.80

”Altarvelum” är ett uttryck som används både hos 
Ersta och Göteborgsverkstaden. Det tycks beteckna ett 
antependium som inte täcker hela altarets framsida.  
I denna framställning kommer det att klassificeras som 
antependium. Agnes Branting benämner dem i sitt före-
drag 1892 som ”Altarstreifen”, en modern tysk uppfin-
ning som hon inte uppskattar.

Altarbrun kallas en smal dekorativ remsa fäst längs 
altarets övre kant, på medeltiden även benämnd ”altare-
lista”. I HV:s förteckningar och årsböcker används un-
der den första perioden uttrycket ”praetexta”.81 Brunet 
kan vara försett med broderier, band och fransar och 
användas separat eller tillsammans med antependium.

Bokdyna och bokstöd
En eller två bokdynor eller bokstöd kunde tillhöra ett 
antependium, gärna i samma material och utförande. De 
tjänade som stöd för missale, handbok och evangelie-
bok. Bokstöd är en trälåda/pulpet med sluttande över-
sida, klädd med tyg. Båda typerna har använts på altaret 
sedan medeltiden.

75 Uppgifter om olika föremål och deras tidiga användning hämtade bl.a. ur 
Joseph Braun, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient. Freiburg 
1907; Branting, A. 1920; Bengt Stolt, Kyrklig skrud enligt svensk tradition, 
Stockholm 1964; Estham I. m.fl. 1976; Inger Estham, ”Den textila skru-
den” i Tanke och tro, Olle Ferm, Göran Tegnér (red.), Stockholm 1987, sid. 
114–132.

76 Kyrkoordningen 1571, Uppsala möte 1593. Estham, I. m.fl. 1976; Branting, 
A. 1920; Rosenberg, S.-Å. 1979.

77 I Brandenburgs stift i Tyskland behölls dock bruket ända in på 1700-talet. 
Helmut Reihlen, Liturgische Gewänder und andere Paramente im Dom zu 
Brandenburg, Riggisberg och Regensburg, 2005, sid. 43, 45.

78 Användning av korporalduk och bursa återupptogs av liturgiskt intresserade 
högkyrkliga präster på 1920–1930-talet.

79 Uppgifter om detta hämtat bl.a. ur Braun, J. 1907, Estham, I. m.fl. 1976.
80 I Stora Tuna i Dalarna finns en typ av antependier som hängs över mitten på 

altarringen i stället för på altaret.
81 Danielson, S. 1991, sid. 293 not 12. Hon anger att inget liturgiskt föremål 

med denna beteckning används i svenska kyrkor idag och hänvisar till upp-
gifter av doc. Per Beskow Lund, vilket möjligen kan vara rätt när det gäl-
ler uttrycket, men föremålet existerar under benämningen altarbrun. Ordet 
betyder bård eller bräm t.ex. på antikens toga praetexta; Branting, A. 1893, 
sid. 6. Agnes Branting förklarar ordet i föredraget 1892.
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Altarklädsel, altarbeklädnad, altarskrud
Altarringen i protestantiska kyrkor fick ibland vita al-
tarringsdukar eller klädsel i de liturgiska färgerna på 
överliggaren och/eller på knäfallet.

Begrepp som man finner hos Ersta i slutet av 1800- 
talet är ”altarklädsel” eller ”hel altarskrud”, omfattade 
antependium, ett eller två bokstöd (eller lösa bokstöds-
täcken), altarringskläde och knäfallsklädsel. Ibland in-
gick också predikstolskläde och/eller läktarkläde.82 Al-
tarklädseln utfördes i någon av de liturgiska färgerna. 
Även altarduk och kalkduk kunde räknas in när man 
beställde altarklädsel. Uttrycken altarskrud, altarbe-
klädnad och altarklädsel användes synonymt.

Smala tyglängder till predikstolsräcket tillverkade 
Ersta några gånger. Tidigare förekom bruket att klä in 
stora delar av koret och predikstolen med svart tyg vid 
begravningar och kungssorg.

Predikstolskläde och läktarkläde
Predikstolskläden och läktarkläden i olika liturgiska 
färger kunde göras till altarskrudarna eller separat. De 
är vanligen rektangulära stycken ungefär lika stora men 
något olika motiv. Predikstolskläden var inte vanliga un-
der föregående århundraden.

Den liturgiska dräktens form och funktion
Den prästerliga skruden innehåller plagg, som sedan 
länge har upphört att följa det profana modet. Plaggen 
är inte skräddarsydda till någon speciell person utan 
kan bäras av flera olika ämbetsutövare. (I dag kan vi se 
att den utan förändring i typ utan vidare kan bäras av 
kvinnliga präster.) Den som bär mässkruden går in i en 
roll, ikläder sig ett gudomligt ämbete.

1800-talets prästerskap var sedan århundraden i oli-
ka sammanhang både ute i samhället och i gudstjänsten 
vana vid att uppträda i en yrkesroll, som markerades av 
en ämbetsdräkt, den svarta prästdräkten. Den kom un-
der 1700- och 1800-talen att få en liturgisk funktion.83

Mässkrud
Mässkrud kallas den klädsel som främst är knuten till 
den präst som leder högmässan, celebrerar nattvards-
mässan. Den består av flera plagg såsom mässkjorta 
(alba), huvudlin/halslin (amictus), stola, mässkärp 
(cingu lum) och mässhake (casula). I kyrkoordningen 
1686 föreskrivs att prästen vid mässan skulle vara skru-
dad ”såsom plägsedh är” det vill säga bära mässhake.84 
Vi har alltså en obruten tradition när det gäller detta 
alltifrån kyrkans första tid i Sverige.

Mässhake och stola
Mässhaken är numera ett plagg sammanfogat av två 
släta tygstycken, fram- och ryggstycke, med axelsöm-
mar och öppning för huvudet.85 Mässhakar kan varieras 
i material, form, färg och dekor.

Stolan är ett 7–10 cm brett band. Det bärs som ett 
ämbetstecken av den, som är vigd till präst eller diakon. 
Den kan göras i material och med dekor, som överens-
stämmer med en viss mässhake. Stolan bärs korsad över 
bröstet av en prästvigd, hängande rakt ner av biskop, 
korsad över höger höft av diakon (ett medeltida bruk 
som på senare tid återupptagits i Svenska kyrkan). Till 
röcklin bär alla stolan hängande rakt ned.

Mässkjorta/alba och röcklin
Det vita långa linneplagg som bärs under mässhake, dal-
matika eller kåpa, kallas mässkjorta eller alba (= vit). 
Den kan ha en fast krage, ibland prydd med knypplade 
spetsar. I stället för krage kan ett halslin (amictus) an-
vändas, ett äldre bruk som hade fallit i glömska efter 
reformationen. Mässkjortan bärs med ett skärp (cingu-
lum), vanligen ett mönstervävt linneband.

Röcklinet är ett löst hängande linneplagg (på senare 
tid av bomullstyg) med vida ärmar och rund halsring-
ning som bärs över kaftan, talar (en fotsid prästrock), 
eller numera prästskjorta. Röcklinet kan vara hellångt 
eller om det bärs över en lång talar sluta vid knäet. Detta 
plagg avskaffades i princip vid reformationen, men bru-
ket återupptogs av högkyrkliga präster med inspiration 
från England. Det blev inte vanligt förrän efter 1950 och 
börjar då ersätta prästdräkt med svart prästkappa vid 
gudstjänster utan nattvard.

Mässkrudens bruk
Mässhaken var föreskriven vid nattvardsfirande i den 
svenska kyrkoordningen 1686. Men ända från refor-
mationen har den också använts av dem som deltar i 
processioner vid vigningar.86 Det gällde prästvigningar, 
kyrkoherdeinstallationer, biskopsvigningar och invig-
ningar av kyrkor, både nybyggda och efter restaurering-
ar/ombyggnader.87 Under den för avhandlingen aktuella 
perioden förekommer ofta mässhakar i par, en speciellt 
svensk sedvänja som utvecklades under 1700-talet.88 

Under tidigt 1900-tal förekom inte många stolor, under 
1700- och 1800-talen nästan inga alls.89

82 Lönegren, E. 1901.
83 Branting, A. 1920, sid. 125–130.
84 Branting, A. 1920 m.fl.
85 Ända sedan Agnes Brantings tid har man genomgående använt uttrycken 

framsida och ryggsida om mässhakar. (Agnes Geijer, Inger Estham m.fl.)
86 Sven Baelter, Historiska anmärkningar om kyrkoceremonierna, Stockholm 

1762.
87 I uttrycket ”Restaurering” innefattar jag alla typer av ombyggnader, fram-

tagning av målningar m.m. till skillnad från nybyggda kyrkor och kyrkor 
som vid beställningstillfället inte förändrades på något sätt.

88 Estham, I. 1992, sid. 125–131.
89 Agnes Branting, ”Medeltida stola med knypplad ornering.” i Fataburen. 

Häfte 4 (1907), sid. 231–235. Hon skriver att stola inte längre användes i 
Svenska kyrkan men räknar upp några bevarade äldre stolor; En stola från 
1700-talet finns i Kristine kyrka i Falun.
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Dalmatika
Dalmatika är ett ärmförsett rakt plagg med sidosprund 
och två längsgående band, clavi, som täcker mittvådens 
sömmar. Det bärs av diakon i stället för mässhake. Dal-
matika ska ha ingått i den antika klädedräkten omkring 
170 e. Kr. Detta plagg avskaffades här efter reformatio-
nen. Endast två dalmatikor från medeltiden har bevarats 
i ursprungligt skick i Sverige och visas nu i Linköpings 
domkyrkomuseum.90 Assisterande diakoner kan numera 
bära dalmatika, alba och stola eller röcklin vid mässan.

Korkåpa
Korkåpan är ett plagg av dyrbart material såsom bro-
kad, siden eller sammet. Den är skuren i en halvcirkel-
form, hellång och öppen fram. Framkanten är försedd 
med ett bräm, ofta med broderad dekor, liksom rygg-
skölden, som ersätter en ursprunglig kapuschong. Kå-
pan hålls samman över bröstet med en knäppklaff. Före 
reformationen kunde korkåpa bäras av präster vid olika 
högtidliga gudstjänster och ett relativt stort antal medel-
tida kåpor finns bevarade i svenska domkyrkor och en 
del stads- och landsortskyrkor. Efter reformationen 
kom kåpan främst att betraktas som ett biskopsplagg.  
I Stockholm anskaffades trots detta ett antal kåpor till 
kyrkoherdar även efter reformationen, främst på 1600- 
talet. Flera hemfördes från kontinenten under 30-åriga  
kriget.

Biskopsskrud, kåpa, mitra
Den svenska biskopsskruden bestående av korkåpa, 
mässkjorta, skärp, kräkla och mitra hade i stort sett 
behållits efter reformationen.91 Bland de plagg som av-
skaffades då var mitran. Biskopskåpan var egentligen 
det enda plagg som sedan användes. Under 1600-talet 
kunde biskopskåpan t.o.m. bäras utan alba direkt över 
den svarta prästdräkten.92 Till Adolf Fredriks kröning 
1751 inköptes, förutom 13 blommönstrade brokad-
kåpor, en guldbroderad ärkebiskopskåpa och en helt 
guldbroderad mitra.93 I slutet av 1700-talet fick Uppsala 
och Lunds stift gyllendukskåpor. Till biskopskåpan bärs 
vanligen ett bredare mäss-skärp, gördel, ibland i avvi-
kande färg.

Bruket av mitra återkom efter Adolf Fredriks kröning 
1751.94 Om denna användes redan då vet vi inte men på 
Gustav Pilos målning av Gustav III:s kröning 1772 bär 
ärkebiskopen både kåpa och mitra.95 Visserligen hade 
man vid Uppsala möte i princip avskaffat mitran men 
i flera domkyrkor hade medeltida mitror bevarats.96  
I slutet av 1700-talet fick Uppsala och Lund mitror av 
gyllenduk till sina nya kåpor och omkring sekelskif-
tet 1800 skaffades mitror av gyllenduk med dekor av 
silkessniljor till de flesta stift.97 På Karl XIV Johans 
kröningstavla på Stockholms slott kan man se flera av 
dem i bruk.98 De har alla den kontinentala högre något 
svängda formen.99 Kyrkohandboken 1811 föreskriver 
åter mitra vid biskopsvigning.

90 Den ena egentligen en tunika. Inger Estham, Birgittinska textilier, Stockholm 
1991, sid. 38–39; Åke Nisbeth, Inger Estham, Linköpings domkyrka – inred-
ning och inventarier. 2001, SvK 225, sid. 122–123. Dalmatika återupptogs i 
några få fall, under 1920-talet av SSB och på 1950-talet i Uppsala domkyrka.

91 Branting, A. 1920; Estham, I. m.fl. 1976. Den medeltida biskopsskruden 
bestod av korkåpa, mässhake och dalmatika (egentligen diakonens ämbets-
plagg, som biskopar bar under mässhaken och kåpan), stola och manipel, 
biskopshandskar, pontifikalstrumpor och -skor, sudarium och mitra.

92 Branting, A. 1920, sid. 59, fig. 51.
93 Inger Estham, “Fourteen Episcopal Copes and other Textiles purchased 

in Paris in 1751” i Cieta Bulletin 74, Lyon 1997, sid. 159–170. De andra 
”unga” stiften hade 1751 superintendent och till dem införskaffades också 
kåpor till kröningen. Ärkebiskopskåpan tillhör Kgl. Husgerådskammaren.

94 Estham, I. 1997, sid. 159–170. Endast till ärkebiskopsskruden, nu i Kgl. Hus-
gerådskammaren.

95 Sven Kjöllerström (utg.), Den svenska kyrkoordningen 1571 jämte studier 
kring tillkomst, innehåll och användning, Lund 1971, 261. 1774 använde 
Linköpingsbiskopen mitra då han vigde Karl XIII och Hedvig Elisabet Char-
lotta. Ärkebiskop Menander bar mitra 1778 och 1780.

96 I Växjö, Västerås, och Linköping. De två senare är birgittinska från 1400- 
talet. Linköpingsmitran överlämnades redan 1868 till SHM; Estham, I. 1991, 
sid. 16–19 och 24–25. Nisbeth, Å., Estham, I. 2001, sid. 113; Västeråsmit-
ran finns fortfarande i domkyrkan och användes enligt uppgift från förra 
klockaren Inga Wallén 2003 så sent som 1962 av biskop John Cullberg. Den 
användes också en gång av biskop Sven Silén, enligt uppgift från Hedwig 
Silén Hermansson, 2013. I Västerås finns ytterligare en mitra från o. 1500; 
Gunnar Ekström, Västerås domkyrkas inventarier genom tiderna, Västerås 
1976/1994, sid. 75.

97 Sniljor är vävda remsor med lösa trådändar längs kanterna. De bildar en 
sammetsliknande yta då de används som inslag i en väv eller som i detta fall 
appliceras på ett tyg.

98 Per Krafft d.y.; Fyra med ljus botten och en svart, en gyllenduksmitra och 
ärkebiskopsmitran (1751).

99 Nisbeth, Å., Estham, I. 2001, sid. 64. Daterad 1798; Ekström, G. 1976/1994, 
sid. 76. Daterad 1809.

100 Beträffande kyrkoårets söndagar och helgdagar se Evangelieboken i svenska 
psalmboken under det tidiga 1900-talet och almanackor. Kyrkoåret har på 
senare år förändrats och visa söndagar har ändrat karaktär.

101 Den äldsta bevarade färgordningen är De sacro altaris mysterio, som skrevs 
av kardinal Lothario de Conti (Segni), innan han 1198 blev påve Innocen-
tius III. Där (I 65) beskrivs färgordningen för kyrkoåret i staden Rom. Såväl 
Agnes Branting, Joseph Braun och de tyska författarna hänvisar endast till 
honom som påve; Bexell, O. 1987, sid. 219.

Liturgisk färgkanon
Växling av färger som användes vid olika tillfällen un-
der kyrkoåret benämns färgkanon.100 De liturgiska fär-
ger vars bruk man återupplivade och som fortfarande 
används i Svenska kyrkan är rött, vitt, violett (alt. blått), 
grönt och svart. Denna färgkanon är i grunden gemen-
sam för den romersk-katolska kyrkan och de evangelis-
ka kyrkorna. Den går tillbaka på påven Innocentius III:s 
uppteckningar om bruket i Rom 1193.101
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länder

Tidigare svenska liturgiska textilier
Under 1700- och 1800-talet
Från 1700-talets mitt och fram till 1880 var den över-
vägande delen antependier, mässhakar och kalkkläden, 
som utfördes och användes, av svart slät sammet med 
silverdekor eller röd slät sammet med gulddekor.1 Guld 
och silver blandades i regel inte.

Dekoren på mässhakarnas ryggsida utgjordes vanli-
gen av ett kors av breda band kombinerat med en bro-
derad törnekrona och/eller strålkrans. Nedanför detta 
kunde en olivkvist och ett palmblad placeras. Vid kor-
sets fot kunde tre stora spikar stå nedstuckna i ett litet 
markparti. På bröstet ser man nästan alltid en triangel 
med namnet Jahve på hebreiska omgiven av strålar. Alla 
mässhakar är kantade med breda silver- respektive guld-
band.

Inger Estham bedömer att det finns mässhakar av  
detta slag i minst 2 000 svenska kyrkor.2 Många hade 
både en svart och en röd och ytterligare en eller två för 
att två präster samtidigt skulle kunna tjänstgöra vid al-
taret.

I några enstaka fall kan vi se en kvardröjande iko-
nografi från tidigare århundraden. Ända in på 1800- 
talet framställdes den korsfäste på mässhakens rygg. Då 
kunde ett fåtal färger användas men corpus är vanligen 
i silver och ländklädet i guld.

Antependierna är i samma färger. Dekoren har nå-
got rikare urval på motiv. Vanligast är dock IHS-mono-
grammet, ibland med en symbolisk baldakin ovanför. 
Korsade palmkvistar eller palm- och olivkvistar finns 
också, någon gång bladkransar, donatorsinitialer och 
årtal.

Det är alla dessa textilier Agnes Branting syftar på 
då hon säger om den kyrkliga textilkonsten: ”... under 
1700-talet slutar den vara kyrklig och under 1800- 
talet att vara konst”.3 Och i Parament-Verkstadens bref 
i Göteborg 1883 skriver den anonyme författaren: ”Den 
allmänna oviljan mot messkrudarne, som dock enligt 
lag äro föreskrifna, torde försvinna, om det vackra och 
värdiga på detta område kunde sättas i stället för det 
fula och osmakliga, som nu är i bruk.”4 Det är alltså ett 
skarpt trendbrott mot denna periods utformning av li-
turgiska textilier som kommer under den tid som följde.

1 Estham, I. 1992.
2 Samtal hösten 2013.
3 Branting, A. 1893.
4 Parament-Verkstadens bref, N:o 1, Mårtensdagen 1883, sid. 1.

Röda 1700-talsmässhakar 
med guldbroderi, Adolf 
Fredriks kyrka, Stockholm. 
(Foto båda Gabriel Hilde-
brand, RAÄ.)
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Omvärlden vid 1800-talets slut
Samhälle och kyrka
Befolkningsökningen och industrialismen gav nya förut-
sättningar både för den enskilde och för kyrkan. Indu-
strialismen, fackföreningsrörelsen, kvinnoemancipatio-
nen och rösträttsrörelsen, nykterhetsrörelsen, väckelsen 
både inom och utanför kyrkan, allt sammantaget ska-
pade en ny situation för Svenska kyrkan.5 Det som när-
mast berör denna undersökning är olika inomkyrkliga 
rörelser, nybyggnation och restaureringar/ombyggnader 
av kyrkor samt kvinnoemancipationen. När det gäller 
väckelserörelserna kom influenser främst från England, 
andra teologiska strömningar kom från Tyskland. De 
verksamma inom textilkonsten tog intryck från olika 
delar av Europa främst genom stora utställningar och 
studieresor.

Kvinnans situation
Detta är en dynamisk tid då det gäller kvinnans ställning 
i samhället. Under perioden förändrades mycket i fråga 
om kvinnornas sociala och kulturella förutsättningar, 
deras möjlighet till utbildning, ekonomiska villkor, yr-
kesfunktioner, konstnärsroller och konstnärsidentitet.

Myndighetsåldern inträdde för ogift kvinna vid 25 
års ålder från 1863 och från 1884 vid 21 års ålder. Gifta 
kvinnor kunde inte bli myndiga förrän 1921.6 Detta 
hade betydelse för många av de unga konstnärinnor som 
ingår i undersökningen.7 Från 1870 hade kvinnor rätt 
att ta studentexamen och studera vid universitet men 
det var inte många som gjorde det. Inte förrän 1928 fick 
de studera vid statliga läroverk. Privata flickskolor var 
det som erbjöds utöver den allmänna folkskolan. Lära-
rinneseminarier var en annan utbildningsväg. HV hade 
kurser i vävning och broderi och utbildade slöjd- och 
vävlärarinnor.

Efter skråväsendets upplösning 1846 tillkom nya ut-
bildningsvägar. Många skolor inrättades vid denna tid 
runt om i Europa. Man började utbilda mönsterritare 
för tillverkning i större omfattning. Ett huvudsyfte för 

5 Anna Elmén Berg, Fem ödekyrkor i Norrland (diss.), Umeå 1997; Inger-Britt 
Holmblad, Hören Herrens röst! – Svenska Missionsförbundets kyrkobyg-
gande fram till 1915 med tonvikt på Gävle-Dala distriktet (diss.), Stockholm 
2002, sid. 56 ff; Göran Kåring, När medeltidens sol gått ned. Debatten om 
byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815–1814 (diss.), Stock-
holm 1992; Lars Ridderstedt, Hundra kyrkor på hundra år, Uddevalla 1993.

6 Lena Hillerström, ”Insigt och flit” i Eva Österberg och Christina Carlsson 
Wetterberg (red), Rummet vidgas. Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880–
1940, Stockholm 2002.

7 Under den behandlade perioden används ordet konstnärinna allmänt. Nå-
gon manlig textilkonstnär har jag inte stött på under denna period. De män 
som gjorde förlagor till några av textilierna var bildkonstnärer och arkitek-
ter. Inte heller någon brodör är under denna period verksam på det kyrkliga 
området varför det är logiskt att använda uttrycket brodös. Ordet konstnär 
används övergripande för konstnärinnor, konstnärer och arkitekter tillsam-
mans.

   
 

Till v.: Svart mässhake 
med silverkors 1860, År-
sunda kyrka. (Foto Gab-
riel Hildebrand, RAÄ.) 

Till h.: Svart sammets-
mässhake 1801. Fram-
sida med Jahve-namnet 
i stråltriangel. (Foto Gab-
riel Hildebrand, RAÄ.)

Antependium med IHS, Åhus kyrka. (Foto Christine Thulin.) 
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de samlingar av äldre konsthantverk, som nu etable-
rades både i Sverige och i övriga Europa, var att förse 
mönsterritare med inspiration och förlagor. Sådana 
samlingar fanns också vid Svenska slöjdföreningens 
skola i Stockholm (Slöjdskolan) grundad 1846.8 På 
Tekniska skolan, kunde både hantverkare och mönster-
ritare/riterskor få en praktisk utbildning. Den hade un-
der åren 1879 till 1925 över 45.000 elever. Avdelningen 
för kvinnliga elever hade under samma period 10.554 
elever.9 Slöjdskolans lägre avdelningar och senare den 
kvinnliga avdelningen vid Tekniska skolan i Stockholm 
blev en möjlig och vanlig utbildningsväg. Hösten 1887 
infördes ämnet konstsömnad under Sofia Gisbergs led-
ning på den kvinnliga avdelningen.10

Konstakademien hade med vissa begränsningar öpp-
nats för kvinnliga elever 1864.

Textilhantverkare
Med den gamla skråordningen försvann mästartiteln 
1846. Några kvinnliga mästare och gesäller hade inte 
funnits, men änkor och döttrar till brodörer kunde  
ibland fortsätta att driva verksamhet efter mästarens 
död. På 1720-talet ändrades skråordningen, så att kvin-
nor kunde få tillstånd av magistraten att verka som själv-
ständiga borgare eller att arbeta hos en mästare, utan att 
tillhöra familjen.11 Inger Estham skriver att det tidigare 
under 1800-talet funnits flera ateljéer i Stockholm, där 
kvinnor varit verksamma med att tillverka svarta och 
röda sammetsmässhakar. Flera av dem var änkor efter 
brodörer, en efter en hattstofför. Även i Sala och Göte-
borg känner hon till sådana tillverkningar. En brodös 
vid namn Sofia Gellerstedt var professionellt verksam så 
sent som omkring 1850.

På 1890-talet finns namn på några fristående brodö-
ser som tillverkat kyrkliga textilier. En var Helene Ber-
gelin (1865–1932) i Ystad.12 I Lund verkade en fröken 
Helena Lundsten och i Uppsala en fröken Oldberg.13

För tillverkning av detaljer till uniformer måste be-
hov av guldbrodöser ha funnits inte bara i Stockholm. 
De kan exempelvis ha varit hustrur till uniformsskräd-
dare.14

Om utbildningen vet man annars inte mycket. ”Fina 
flickor” kan man anta undervisades i hemmet. ”Det bara 
kunde man, det var inget svårt” sade drottning Ingrid.15 
I flickskolorna undervisades också i handarbete. Alida 
Heimburger var, liksom dottern Louise, handarbets-
lärarinnna på Åhlinska skolan då de engagerades för 
Ersta.

Museer och utställningar
Konsthantverksmuseer
En mycket viktig faktor i framväxten av hela konsthant-
verks- och industrikulturen var de stora utställningar 
som ägde rum runt om i Europa under 1800-talet. I spå-
ren av dem uppstod permanenta samlingar och konst-

industrimuseer, många med kopplingar till utbildnings-
institutioner.

Världsutställningar och svenska utställningar
Den viktigaste världsutställningen var förmodligen 
Londonutställningen 1851, The Great Exhibition of 
the Works of Industry of All Nations i South Kensing-
ton. För HV:s tillkomst var Wienutställningen 1873 den 
viktigaste. Dit skulle man ha sänt helt nykomponerade 
fornnordiska broderier, som tyvärr inte blev färdiga i 
tid till öppnandet.16 Men detta blev upptakten till att 
HV bildades 1874. Världsutställningen i Antwerpen, 
Exhibition Universelle d’Anvers, 1885 besöktes av 
Molly Rohtlieb, Agnes Branting och Ingeborg Eketrä 
från HV.17 Den stora Kyrkliga utställningen på ”Hohen-
zollerische Kunstgewerbemuseum” i Berlin 1892, som 
Molly Rohtlieb och Agnes Branting besökte, hade ut-
ställare både från den romersk-katolska sidan och den  
evangeliska.18

Både profana och kyrkliga textilier från de svenska 
ateljéerna, först HV och senare Licium och Libraria vi-
sades på flera internationella utställningar. Vid Worlds’s 
North Columbian Exhibition i Chicago 1893 ställde 
HV ut kyrkliga textilier, ritade av Agnes Branting, i 
den svenska avdelningen.19 Flera antependier från HV 
ställdes ut på Exhibition Universelle de 1900, världsut-
ställningen i Paris.20 År 1908 sände HV textilier, åtmins-
tone ett violett och ett vitt antependium, till Göteborg 
för vidare befordran till Buenos Aires, Argentina, med 
Nordstjernelinjens ångfartyg Kronprinsessan Viktoria.21 
De bör ha varit avsedda för L Esposición Internacional 
del Centenario 1910.

8 Wollin, Nils G. 1951; Frick, G. 1978. Slöjdföreningens skola grundad 1846 
förstatligades 1860, omorganiserades 1879 och fick namnet Tekniska sko-
lan. Den delades upp i högre och lägre avdelningar, i afton- och söndags-
skola, i Tekniska skolan för kvinnliga elever, i den Högre konstindustriella 
skolan (H.K.S.) och i en byggnadsskola. 1945 blev den Konstfackskolan.

9 Wollin, N.G. 1951, sid. 362.
10 Wollin, N.G. 1951, sid. 233.
11 Estham, I. 1992, sid. 125; Candreus, C. 2008, sid. 101; Först efter 1941 

återupptogs mästarbrevsinstitutionen officiellt, ny förordning 1996, inom 
Sveriges Hantverksorganisation. Flera av HV:s brodöser har erhållit gesäll- 
och mästarbrev under senare år.

12 Ystads Fornminnesförenings skrifter (1969). För denna uppgift tackar jag 
antikvarie Ingela Bergils.

13 Göteborgs Paramentverkstads arkiv i GMA. Oidentifierat tidningsurklipp 
14/11 1890. ”Sveriges skickligaste brodös” frk Helena Lundsten i Lund, 
antependium i sammet m. guld till Landskrona k:a; I Vårt Land, 2/5 1891 
nämns ”Fröken Oldbergs ateljé i Uppsala”. Ett antependium av ”mörk pur-
pursammet” med guldbroderi, Furingstads kyrka i Linköpings stift, m.fl. 
paramentsaker.

14 Uppgift av Ingela Wahlberg, doktorand i textilvetenskap i Uppsala.
15 Samtal på Amalienborg 1995-10-09.
16 Danielson, S. 1991, sid. 83–89.
17 HV Årsberättelse 1885. Se också Appendix.
18 HV Årsberättelse 1892.
19 HV Årsberättelse 1893.
20 Danielson, S. 1991, sid. 236–237. Parisutställningen besöktes av Sofia Gis-

berg, Agnes Branting Carin Wästberg och Maja Sjöström. Se också resp. 
konstnärsbiografi.

21 HV-arkivet. Brevkopior 1908–910 ”Stor vit låda osorterat” (A2:1–2). 35. 
2/6 08 skickat till Göteborg för vidare befordran till Buenos Aires, Argen-
tina, med Nordstjernelinjens ångfartyg Kronprinsessan Viktoria. ... ”tyvärr 
finnas på antependierna undantagande det violetta, svensk text. Å det först 
skickade samt å det hvita som nu afgår kunna dock bibelspråken utbytas mot 
annan text” men då tillkommer fraktkostnad.
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Speciella utställningar av äldre och nyare kyrklig 
konst ordnades också i Sverige. I de stora svenska ut-
ställningarna deltog först HV och Ersta och sedan Li-
cium och Libraria samt Elsa Gullberg.

Den första svenska utställningen där äldre kyrkliga 
textilier visades var Äldre kyrklig konst 1880 i Stock-
holm arrangerad av Svenska Slöjdföreningen och HV.22 
Det som ställdes ut var medeltida skrudar och kyrko-
textilier och vävda tapeter från 1600- och 1700-talen. 
De flesta kyrkotextilierna kom från Södermanland, bl.a. 

Strängnäs domkyrka, mycket tillhörde Södermanlands 
fornminnesförening och hamnade så småningom i His-
toriska museet.23 Dessutom hade man lånat in textilier 
från några Stockholmskyrkor Storkyrkan, Jakobs och 
Klara kyrkor. Därefter följde en rad större och mindre 
utställningar där kyrkliga textilier ingick.

Vid Stockholmsutställningarna 1897 och 1930 visa-
des kyrkliga textilier från alla de större ateljéerna.

Statens Historiska Museums utställning på Lilje-
valchs konsthall i Stockholm Kyrklig textil konst i Sve-
rige under 8 århundraden 1929 var den största kyrkliga 
utställningen med nära 650 exponerade textilier varav 
ca 90 nytillverkade.24

En del textilier som varit utställda på Stockholms-
utställningen 1930 visades året därpå på en speciell ut-
ställning av skandinavisk konst på Regent Street i Lon-
don.25

Kyrkobyggnader
Nyuppförda kyrkor
Även om kyrkobesökarna under perioden 1850–1890 
minskade procentuellt, medförde befolkningsökningen, 
att man kände ett behov av att bygga en mängd nya kyr-
kor.26 1880–1899 byggdes ca 200 kyrkor.27 Det tidiga 
1900-talet var i Sverige en aktiv och kreativ tid både 
inom kyrkokonst och musik liksom inom teologi, och 
då särskilt förnyelse av liturgin. Det byggdes ännu flera 
nya kyrkor och kapell i Sverige, både stora och små, 
mellan 1900 och 1930 ca 240 stycken. Sammanlagt till-
kom under hela den undersökta perioden ca 450 kyrkor 
och kapell.28 I storstäderna medförde befolkningsökning 

22 Gustaf Upmark, Ludvig Looström, Katalog öfver den af Svenska Slöjdför-
eningen och Handarbetets Vänner anordnade Textilutställningen 1880, I. 
Kyrkliga föremål, Stockholm 1880. (Ett exemplar med fotografier finns i Vit-
terhetsakademins bibliotek.) Utställningen innehöll också HV:s spetssamling 
och inlånade profana textilier, mycket från Skokloster. Flera föremål ingick 
senare i den s.k. Strängnässamlingen överförd till SHM/RAÄ 1947 och 1981. 
De kyrkliga föremål som blivit kvar i Nordiska museet överfördes 1998 till 
SHM.

23 De kyrkor som nämns i katalogen är Strängnäs domkyrka, Jakobs, Klara k:a, 
Stork:an, Tyska k:an och Riddarholmsk:an i Stockholm samt Alsike, Bränn-
kyrka, Bärbo, Enåker, Fogdö, Grödinge, Hessleby, Hölö, Muskö, Runtuna, 
Taxinge, Tumbo, Ytter-Enhörna och Ösmo. Utställningen innehöll också 
HV:s spetssamling och inlånade profana textilier, mycket från Skokloster.

24 Kyrklig textil konst i Sverige under 8 århundraden. Statens Historiska Muse-
ums utställning på Liljevalchs konsthall. Katalog No 75, Stockholm, 1929. 
(= Liljevalchs Katalog 1929.)

25 The Swedish Exhibition of Industrial Arts & Crafts, Dorland House, Lower 
Regent Street, held March 17- April 22, London 1931.

26 Jakob Lindblad, 470 nya kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850–
1890 (diss.), Uppsala 2009.

27 1890–1930 byggdes omkring 345 kyrkor. En lista över nybyggda kyrkor 
lämnades mig vänligen av Krister Malmström redan 1995; Nya svenska kyr-
kor I–III. Rapport Riksantikvarieämbetet, 1998; Markus Dahlberg & Kristi-
na Franzén, (red.), Sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria, Stock-
holm. 2008; http.www. Skatteverket.se Förteckning. Sveriges församlingar 
genom tiderna; Några av dem var S:t Johannes k:a 1889–90 och Gustaf 
Adolfs k:a 1892 i Stockholm, Hagak:an 1859 och Oscar Fredriks k:a i Gö-
teborg 1893 samt i Malmö S:t Pauli k:a 1881–1882. I en del landsortsstäder 
byggdes större kyrkor t.ex. Sofia k:a i Jönköping, 1888, i Falkenberg 1892, 
Luleå 1893, Sundsvall 1894 och Helsingborg Gustav Adolfs k:a, 1897.

28 Göran Kåring, Bygga församlingen ur krisen, teologi och arkitektur i Adolf 
Fredrik 1890–1910, Stockholm 1984; Listor från Krister Malmström och 
Skatteverket (se ovan).

Museer med kyrkliga samlingar och  
konsthantverkssamlingar

Grundat
1855 Köln Diözeanmuseum für Kirchliche Kunst
1844 Paris Musée de Cluny. Le musée national du
  Moyen Âge
1857 London South Kensington Museum (V&A)
1864 Wien Museum für Kunst und Industri (MAK).  
  (Rudolf Eitelberger, Jakob von Falke)
1864 Paris L’union centrale des beaux arts appliqués 
  à l’industrie
1864 Lyon Musée Historique des Tissus et Arts 
  décoratifs
1866 Stockholm Nationalmusei konsthantverksavdelning
1867/68 Berlin Kunstgewerbemuseum, Deutsches 
  Gewerbemuseum zu Berlin
1873 Helsingfors Konstindustrimuseet (Designmuseet)
1876 Oslo Kunstindustrimuseet
1876 Aachen nuvarande Suermondt-Ludwig Museum  
  (Museum för vetenskap och konst)
1876 Dresden Kunstgewerbemuseum
1877 Hamburg Museum für Kunst und Gewerbe. (Musei 
  direktör Justus Brinckmann)
1883 Düsseldorf Kunstmuseum/Kunstgewerbemuseum  
  (Kunst Palast 1902)
1888 Köln Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln/ 
  Museum für Angewandte Kunst
1890 Köpenhamn Kunstindustrimuseet
1893 Trondheim Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet
1905 Paris Musée des Arts Décoratifs
  

Utställningar i Sverige med kyrkliga textilier

1880 Stockholm Svenska Slöjdföreningen
1897 Stockholm* Allmänna konst- & industriutställningen
1906 Norrköping Norrköpingsutställningen
1909 Stockholm* Konstindustriutställningen
1910 Strängnäs Utställning af äldre kyrklig konst i Strängnäs  
  stift
1911 Västerås* Utställning av modern kyrklig konst
1912 Härnösand Utställning af äldre kyrklig konst
1914 Stockholm* Licium på Konstnärshuset
1914 Malmö** Baltiska utställningen. Utställning af äldre  
  kyrklig konst från Skåne
1918 Uppsala Utställning av äldre kyrklig konst
1918 Stockholm Historiska museet Heliga Birgitta.
1923 Göteborg Jubileumsutställningen. Utställning av äldre  
  kyrklig konst.
1924 Falun* Utställning av nutida kyrkokonst
1927 Tomelilla* Utställning av kyrklig konst
1929 Stockholm** Kyrklig textilkonst i Sverige under 8 århund 
  raden, Liljevalchs konsthall och SHM
1930 Stockholm* Stockholmsutställningen

* = med nytillverkade textilier
** = med både äldre och nya textilier
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och inflyttning till städerna att stora församlingar dela-
des upp.29

Arkitekterna Carl Möller, Viktor Emil Langlet, Helgo 
Zettervall, A.C. Peterson, Gustav Hermansson, Agi Lin-
degren, Lars Israël Wahlman och Ferdinand Boberg är 
några av tidens arkitekter, som ritade kyrkor.

1893 bildades det som senare kom att kallas Kyrk-
främjandet, ”Föreningen för väckandet af kristligt för-
samlingsliv på kyrklig grund”.30 Det var en frivilligrörel-
se i Stockholm, ett sällskap för själavård, med dragning 
åt Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Sällskapets verk-
samhet växte i början av 1900-talet och verkade bl.a. 
för att få fler präster till arbetarområden.31 Man började 
också bygga små gudstjänstlokaler i Stockholms slum-
områden och tätbefolkade ytterområden.32

Svenska utlandskyrkor byggdes, bl.a. Gustavskyrkan 
i Köpenhamn 1911, Sofiakyrkan i Paris 1913, Viktoria-
församlingens kyrka i Berlin 1922 och Margaretakyr-
kan i Oslo 1925.

Restaurerade och förändrade kyrkor
Kyrkorestaureringar diskuterades och genomfördes i 
hela landet, både under det sena 1800-talet och i bör-
jan av 1900-talet. Framför allt var överintendenten 
Helgo Zettervall genom sin position dominerande och 
tongivande.33 Han ledde stora restaureringar av dom-
kyrkorna i Lund 1860–1901, Skara 1886–1894 och 
Uppsala 1885–1893.34 Mot hans restaureringsfilosofi 
vände sig bl.a. Sigurd Curman vars restaurering i Vreta 
kloster 1907–1917 blev banbrytande men också hans 
medverkan i många andra restaureringar.35 Arkitekterna 
Theodor Wåhlin, Carl Möller, Erik Fant och Lars Israël 
Wahlman stod som ansvariga både för nybyggen och för 
flera senare restaureringar.

Såväl nybyggen som restaureringar/om- och tillbygg-
nader av olika slag fick betydelse för textiltillverkningen. 
Liksom andra inventarier skaffades liturgiska textilier 
till de nya kyrkorna. Ett stort antal beställningar gjordes  
också till restaurerade/förändrade kyrkor.36 (Se appen-
dix och kapitlet om produktionens omfattning.)

Teologiska strömningar i Sverige
Svenska kyrkan i slutet av 1800-talet
Kyrkan i Sverige var i mitten och slutet av 1800-talet i 
första hand en kyrka med fokus på predikan men också 
en statlig institution, där lagar och förordningar kun-
gjordes. Något större intresse för de liturgiska frågorna 
hade man inte. Inte heller var nattvardsgång något man 
särskilt lade vikt vid och deltagandet minskade stadigt.37 
De kyrkliga förrättningarna, dop, vigslar och begrav-
ningar var också en viktig del av församlingarnas liv. Vid 
denna tid började fler dop och begravningar äga rum i 
kyrkorummet.38

År 1851 grundades Ersta diakonissanstalt i Stock-
holm efter förebilder i Tyskland. Förutom att utbilda 

diakonissor, församlingssystrar, som sändes ut till för-
samlingar i hela Sverige, drevs ett sjukhus. Ersta bildade 
ett slags egen församling på Söder i Stockholm, men inte 
förrän 1872 fick Ersta ett eget invigt kapell, där man 
kunde fira nattvard.

Textilt arbete var av tradition det som kvinnor i all-
mänhet behärskade. Det kunde ge en extra inkomst både 
som yrkesverksamhet och frivilligt hjälparbete. Om-
kring 1850 bildades syföreningar i borgerlig miljö i Sve-
rige, den första 1844.39 Huvudändamålet var att skänka 
pengar till mission och diakoni. En del av de insamlade 
medlen kunde också gå till kyrkornas prydnad.40 I några 
fall beställdes material med påritat och påbörjat broderi 
för att utföras i församlingen, men vanligen bekostade 
man färdiga textilier utförda vid någon ateljé.

Teologer och kyrkliga rörelser i slutet av 
1800-talet
Många olika rörelser uppstod under 1800-talet i Sverige. 
Både inomkyrklig och frikyrklig väckelse, laestadianism, 
pietism och schartauanism, var rörelser i tiden. Vid de 
två teologiska fakulteterna i Uppsala och Lund utbil-
dades blivande präster och biskopar, universitetslärare 
och professorer. Många reste också utomlands för att 
fördjupa sina studier. I Greifswald, Leipzig och särskilt 
Erlangen fanns teologiskt viktiga universitet. Nathan 
Söderblom (1866–1931) studerade och disputerade i Pa-
ris 1900, men blev, förutom i Uppsala, också professor i 
Leipzig, innan han valdes till ärkebiskop 1914.

Några teologiska personligheter visar sig ha haft stor 
betydelse för den kyrkliga och liturgiska utvecklingen. 
Lundaprofessorerna Ebbe Gustaf Bring (1814–1884) 

29 Som en följd av eller inför församlingsdelningar i Stockholm byggdes i 
början av 1900-talet Oscarsk:an och Matteus k:a 1903, S:t Stefans kapell 
1904, Gustaf Vasa k:a, Sofia k:a och Gustavsberg 1906, S:t Görans k:a 
1910, Uppenbarelsek:an i Saltsjöbaden 1913, Engelbrektsk:an 1914 och 
Högalidsk:an 1923. I Göteborg byggdes Vasak:an 1909, och Masthuggsk:an 
1914. Andra större kyrkor ute i landet var Lysekil 1901, Västervik 1905 och 
Borås Gustav Adolfs k:a 1906.

30 Ridderstedt, L. 1993, sid. 16, sid. 21. Från 1896 kallades det ”Sällskapet för 
främjande af kyrklig själavård bland fattiga och sjuka i hufvudstaden”.

31 Ridderstedt, L. 1993. Från 1896 till 1960. Uppgick 1962 i Svenska kyrkans 
byggnadsbyrå. Då var ”småkyrkobyggandet” i full gång i Stockholm men 
även stora församlingskyrkor som Söderledsk:an och Markusk:an i Björk-
hagen hade just färdigställts. I Göteborg fanns en liknande frivilligrörelse 
sedan 1947.

32 T.ex. Duvbo k:a 1904 och Allhelgonak:an i Stockholm 1918.
33 Helgo Zettervall, Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig 

befallning sammanfattade av Kongl. Öfverintendents-Embetet, Stockholm 
1887; Siegrun Fernlund, Ett Herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar och 
kyrkobyggen i Skåne 1812–1912 (diss.), Lund 1982, sid. 110–111.

34 Anders Åman, Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar, Uppsala 2015.
35 Anders Åman, Sigurd Curman. Riksantikvarie – Ett porträtt, Stockholm 

2008.
36 Uppgifter har hämtats ur bl.a. Sveriges Kyrkor och andra kyrkobeskriv-

ningar. Listor över nybyggda kyrkor.
37 Yngve Brilioth, Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv, Stockholm 1926; Carl 

Henrik Martling, Kyrkosed och sekularisering, Sveriges kristliga student-
rörelse, småskrifter 24, Stockholm 1961.

38 Emilie Karlsmo, Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konst-
närliga utsmyckning i 1900-talets Sverige (diss.), Uppsala 2005, sid. 53.

39 Kerstin Sjöqvist, Deras händers verk, Stockholm 1977, sid. 12; Cecilia Wej-
ryd, Svenska kyrkans syföreningar 1844–2003, Stockholm 2005.

40 Sjöqvist, K. 1977, sid. 14.
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och den lärde och kraftfulle Gottfrid Billing (1841–
1925), sedermera biskopar i Linköping respektive Väs-
terås och Lund, var ledande i det, som kom att kallas 
den lundensiska högkyrkligheten.41 Denna var något an-
nat än vad som på 1900-talet kom att kallas högkyrklig-
het.42

Johan Christoffer Bring (1829–1898), som var före-
ståndare på Ersta från 1862 till sin död, hörde till kret-
sen Billing-Bring i Lund och Linköping.43 Han drev 
bland mycket annat frågan om byggandet av kapellet på 
Ersta, invigt 1872.44 Från 1863 utgavs Olivebladet, en 
månadsskrift, där Bring var den huvudsaklige skriben-
ten. En samtida Erstasyster skrev redan 1874 om före-
ståndaren Christoffer Bring att ”Han ville höja ritualen 
till jämnbredd med predikan.”45

De liturgiskt medvetna i Sverige präglades först av de 
tyska liturgiska strömningarna som utgick från Wilhelm 
Löhe (1808–1872) i Neuendettelsau i närheten av Er-
langen i södra Tyskland. (Se nedan.) Både den blivande 
biskop Uddo L. Ullman och företrädare för Göteborgs 
paramentverkstad och Ersta paramentförening hade ti-
digt varit i kontakt med Löhe.46

På västkusten finner vi ett liturgiskt intresse bland 
präster med skiftande bakgrund och övertygelse. Några 
hade en bakgrund i den lundensiska äldre högkyrklig-
heten, bl.a. biskopen Gustaf Daniel Björck i Göteborg 
(1806–1888) och sonen Gustav Ludvig Björck (1841–
1911).47

En av de första som intresserade sig speciellt för detta 
var Uddo Lechard Ullman (1837–1930) som kom från 
en prästfamilj på Västkusten.48 Han hade konfirme-
rats av biskop Gustaf Daniel Björck, under dennes tid 
som kyrkoherde i Uddevalla, och prästvigts av honom 
för Göteborgs stift. Intressant är att Ullman först hade 
studerat estetik i Uppsala och disputerat i detta ämne 
innan han fortsatte in på den teologiska banan. 1860 
reste han tillsammans Herman Wilhelm Ulff till Tysk-
land.49 1864–1866 studerade Ullman vid den teologiska 
fakulteten vid universitetet Erlangen i Tyskland tillsam-
mans med G.L. Björck.50 Under sin studietid i Erlangen 
kom han i kontakt med Wilhelm Löhe, det evangeliska 
Tysklands främste inom det liturgiska området.51 Han 
tillbringade påsken 1865 i Neuendettelsau och skrev om 
sitt besök hos Löhe i en artikel i Wäktaren. Tidning för 
stat och kyrka.52

Ullman blev kyrkoherde i Lundby församling i Göte-
borg och under hans tid byggdes Lundbys nya kyrka, 
invigd 1886. Han var sedan biskop i Strängnäs stift i 
nära 40 år, från 1889 till 1927. Under Ullmans biskops-
tid genomfördes den stora restaureringen av Strängnäs 
domkyrka, 1910–1911.

Ullmans största insats på det liturgiska området var 
arbetet med kyrkohandboken 1894 och en lärobok i 
liturgik, som utkom 1900. Bland det han särskilt ville 
betona var kyrkoårets markering i gudstjänsten, något 
som ju liturgisk färgkanon understryker. I högmässans 
sångpartier började man växla mellan olika melodiserier 

under olika perioder och högtidsdagar.53 Han arbetade 
också många år med ett psalmboksförslag som inte blev 
antaget.

En annan betydelsefull präst i samma krets och familj 
var den liturgiskt medvetne Elis Daniel Heüman (1859–
1908), dotterson till biskop Björck.54 Efter studier i Lund 
och prästvigning för Göteborgs stift var Heüman först 
präst i Lindome 1881 och kyrkoherde i Falkenberg från 
1890 till 1897. Han blev 1892 hovpredikant och hade 
varit badortspredikant i Marstrand. Heüman blev sedan 
kyrkoherde i Adolf Fredriks församling 1897 till 1908.55 
Han hade en för tiden högkyrklig syn på prästämbetet 
och kyrkans organisation.

Hovpredikant Erik Klingstedt (1843–1917) hade stu-
derat både i Lund och Uppsala. Han blev 1884 den för-
ste kyrkoherden i Hagakyrkan i Göteborg.56 Klingstedt 
hade 1867–1872 varit pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 
församling i Stockholm, där han gjort sig känd som en 
uppskattad och originell predikant. Han hade studerat 
både i Lund och i Uppsala.

Paramentikens Vänner och G.T. Lundblad
År 1882 bildades föreningen Paramentikens Vänner 
i Göteborg med dåvarande domkyrkokomministern 
Klingstedt som initiativtagare och ordförande (eller 
möjligen biskop Björck), 1889 efterträdd av biskop Ed-
vard Rodhe. En av medlemmarna i Paramentikens Vän-
ner var David Davidsson (1850–1938), som skrev Hvad 
vilja paramentikens vänner 1890.57

En annan var Gustav Teodor Lundblad (1851–1931), 
kyrkoherde i Händene, som 1891 utgav Om kyrkliga 

41 Ebbe Bring var svärfar till Gottfrid Billing som i sin tur var far till biskop 
Einar Billing och biskopinnan Ruth Rodhe.

42 Anders Jarlert har I Sveriges kyrkohistoria, del 6, sid. 180 sammanfattat 
saken så att ”lundensarna vände sig emot individualismen i liberalism, väck-
elser och associationer”.

43 Gudrun Persson, Vad Specieriksdalern blev värd – Om tillkomsten av Er-
sta kyrka och dess fortsatta historia, Ersta diakoni, Stockholm 2005; Johan 
Christoffer Bring var både svåger och kusin till biskop Gottfrid Billing i Lund 
och kusin till biskop Ebbe Gustav Bring i Linköping.

44 Persson, G. 2005, sid. 11.
45 Persson, G. 2005, sid. 11.
46 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 216–238.
47 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 223–225, not 15–19. Kilström, B.I. 1990, sid. 

20.
48 Bexell, O. 1987, sid. 446 och 449. Biografiska uppgifter och litteraturhän-

visningar har hämtats ur denna avhandling.
49 Herman Wilhelm Ulff studerade i Erlangen 1860–1864. Han blev senare 

kyrkoherde i Stora Skedvi i Dalarna.
50 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 223.
51 Bexell, O. 1987, sid. 31 ff.
52 Wäktaren. Tidning för stat och kyrka, (1865) nr 21 ons. 24 maj, nr 22 tors. 

1 juni.
53 Oloph Bexell, ”Gudstjänstlivets förnyelse kring sekelskiftet” i Hedvig Eleo-

noras församlingsblad, 1988.
54 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 226, not 21. Elis Daniel Heüman, var alltså 

systerson till kyrkoherde Gustav Ludvig Björck i Vinberg; Rosenberg, S.-Å. 
1979, sid. 226, not 21; Lindome kyrkoblad. Hösten 2007; Kåring, G. 1984, 
sid. 33–36.

55 Kåring, G. 1984, sid. 34.
56 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 216–235. Erik Klingstedt prästvigd 1865, kyrko-

herde i Haga 1884, dog 30/4 1917; Anders Jarlert, ”Mårten Erik Klingstedt” 
i Svensk Pastoraltidskrift Nr 3 2008, sid. 70–72.

57 Han blev Heümans efterträdare som kyrkoherde i Falkenberg från 1897 till 
1932.
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prydnader och särskilt s.k. Paramenta, ett föredrag i 
samband med bildandet av Skara paramentförening.58 

Lundblad skriver där om att ”helgedomens värdiga ut-
smyckande är alldeles icke en likgiltig sak”.59

Han talar om bildspråket i Gamla och Nya testa-
mentet, ”Frälsarens liknelser och uppenbarelsens hem-
lighetsfulla, ymnigt flödande bildspråk”, och nämner 
bland tidiga kristna motiv ”Lammet, palmen, kronan, 
lifvets träd, dufvan”. Att använda paramenta anser han 
vara ”välförenlig med äkta kristligt församlingslif” men 
”Kristi Ande är ej en fiende till det verkliga skönhetssin-
net: han vill blott helga det.” Den kyrkliga konsten är 
inte mål utan medel, men måste inta en ödmjukt tjänan-
de plats i helgedomen. ”All prunkande öfverlastning är 
förkastlig.” Han ställer sig kritisk till ”pietistisk konst-
skygghet, ja bildstormande vandalism” och anser att 
man ”saknat sinne för det kyrkligt värdiga och ädla”. 
Han tar också avstånd från ”katolska kyrkan, som med 
sådan prakt utstyr prestens person”. Hans åsikt är att 
protestanterna skall smycka altare, dopfunt och predik-
stol, dvs. poängtera sakramenten.

Han listar vad en ”fullkomlig kyrkoskrud” skulle 
innehålla nämligen ”altarduk, corporale, velum, palla, 
purifikatorie, antependium, bokstöd, altarringsbonad, 
altarmatta, dopfuntstäcke, dophandduk, predikstols-
öfverkast, läktare-öfverkast och bårtäcke” men ”alla 
dessa behöfva icke nödvändigt förekomma; altarets 
skrud är det viktigaste”. Lundblad påpekar slutligen 
att färgen ”på antependiet, bokstöden, predikstols- och 
läktare-öfverkast är av särskild betydelse och bör växla 
för de olika tiderna af kyrkoåret”.

Föreningen Kyrkosångens Vänner
Föreningen Kyrkosångens Vänner instiftades 19 februa-
ri 1889.60 Dess förste ordförande var U.L. Ullman. Un-
der perioden 1894–1904 utarbetade Richard Norén och 
John Morén (1854–1932) ett rikligt liturgiskt musika-
liskt vespermaterial.61 Evangelisk tidegärd utgavs 1924 
av Arthur Adell (1894–1962) och Knut Peters (1894–
1951). Föreningen hade en sektion för kyrkans skrud 
och prydning i flera av sina distrikt. Kyrkoherde Sixten 
Dahlquist (1888–1977) i Vreta kloster blev på 1900- 
talet mycket aktiv inom Kyrkosångens Vänner.

Ungkyrkorörelsen och högkyrkligheten på 
1900-talet
Ungkyrkorörelsen uppstod bland studenter, särskilt 
teologer, i Uppsala 1908. Den kan karaktäriseras av en 
blandning av väckelsereligiositet och kyrkokristendom. 
De ledande teologerna var Manfred Björkquist (1884–
1995), Einar Billing (1871–1939) och J.A. Eklund 
(1863–1945). Folkkyrkotanken, uppsalateologin och 
uppenbarelseteologin spreds av sommarlediga studenter 
genom s.k. ”korståg” runt om i landet. Det var främst 
uppsalastudenter som deltog men även några lundastu-
denter, exempelvis Albert Lysander.

Det som främst kan ha betydelse i detta samman-
hang, kan vara omsorgen om den gamla sockenkyrkan 
och Svenska kyrkans historiska förankring. Deltagare i 
ungdomskretsar som upplevt sommarmötena från och 
med 1908 kan mycket väl ha blivit verksamma i kyr-
koråd och restaureringskommittéer senare i livet. En av 
ungkyrkomännen var Per Hasselrot (1884–1938), som 
1909 startade ett bokförlag, Sveriges kristliga student-
rörelses bokförlag.62

Ytterligare riktningar med syfte att fördjupa tros- och 
gudstjänstlivet sammanfattas ofta i begreppet högkyrk-
ligheten. Den tidiga lundensiska högkyrkligheten med 
Gottfrid Billing på 1800-talet hade främst påverkat de 
teologer som studerat i Lund. Den var starkt influerad 
av tyska teologer. Högkyrkligheten var där inte utpräg-
lat ritualistisk och kvinnoprästfrågan ännu i sin linda.63

Under 1900-talet uppstod sedan en annan sorts hög-
kyrkliga rörelser med en mer uttalad liturgisk inrikt-
ning. Flera sådana högkyrkliga präster besökte England 
1908–1909 och blev inspirerade av anglikansk litur-
gi.64 Medlemmar i S:t Sigfrids Brödraskap som första  
gången reste till England 1908 var Sam Gabrielsson, Axel 
Lutteman, Elis Schröderheim och 1909 Mats Åmark.  
1912–13 hade Otto Edhe tjänst i Sv. kyrkan i London 
och 1913–14 Simon Lüders. 1914 reste Olof Elmgren 
Warberg dit, 1919 Anders Blomquist, 1920 Albert Ly-
sander (Apostoliska Bröderna) och 1922 Elis Erlands-
son.

1908 representerade Kalmarbiskopen Henry Tottie 
(1856–1913) Sverige vid Lambeth-konferensen.65 Sam 
Gabrielsson (1881–1968) och dåvarande professor Na-
than Söderblom var också i Oxford och London vid 
denna tid.66

58 Markus Hagberg, ”Bidrag till frågan om den kyrkliga skrudens återinfö-
rande i Skara stift” i Skara Stiftshistoriska Sällskaps medlemsblad 2006:2. 
G.T. Lundblad född i Trollhättan 7/9 1851 död 1/2 1931. Skara gymnasium 
1865, studier i Uppsala 1873, prästvigd i Skara 1878, komminister i Hände-
ne 1876, kyrkoherde i Trollhättan 1904, kyrkoherde i Fredsberg 1911. Prost 
i Norra Vadsbro kontrakt 1916; HV-arkivet D III b:1, sid. 1; Dagny 1894. 
Häfte 7, sid. 252–253. Se också avsnittet Handarbetets Vänner.

59 Rosenberg nämner inte denna förening annat än i samband med G.T. Lund-
blad.

60 UUB, Kyrkosångens Vänners arkiv, 428 B. KSV:s Centralkommittés årsmöte 
jan 1929. Stadgar antagna i Skara 8/11 1893, ordf. U.L. Ullman i interim-
styrelse den första tiden. Dess förste ordinarie ordförande var Uddo Lechard 
Ullman 1892–1909 därefter Johan Alfred Eklund 1910–1923, Gustaf (K.G.) 
Hauffmann 1923–1928 och från 1929 Gustaf Aulén.

61 Morén, som var organist i Hedvig Eleonora församling 1892–1921, kom-
ponerade 1914 ett antal koralintroitus att sjungas växelvis mellan präst och 
församling på de stora högtidsdagarna.

62 Alf Tergel, Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901–1911, 
Uppsala 1969, sid. 234; Per Hasselrot fortsatte sin bana hos den året därpå 
bildade Diakonistyrelsen.

63 Lina Sjöberg, Boel Hössjer Sundman (red.), Du ska bli präst: livsberättelser 
50 år efter kyrkomötets beslut. Stockholm 2008, sid. 12.

64 Kilström, B.I. 1990; Anders Jarlert ”Anton Niklas Sundberg” i Svenskt bio-
grafiskt lexikon (urn:sbl:34682). Ärkebiskop Anton Niklas Sundberg hade 
studerat i England; Anders Jarlert, Ämbete och tro (diss.), Lund 1984, sid. 
213–214. Erik Klingstedts kontakter med den engelske pastorn i Göteborg 
antyds redan på 1890-talet.

65 Lambeth-konferensen för engelska biskopar hölls ungefär vart tionde år se-
dan 1867. Det som dryftades på Lambethkonferenserna var bl.a. frågan om 
nattvardsgemenskap mellan den svenska kyrkan och den anglikanska.

66 Samuel Gabrielsson, Från Falun till Canterbury: läroår och lärofäder, Upp-
sala 1955. Gabrielsson kallar sig själv högkyrklig.
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Några av den yngre högkyrklighetens tidigaste före-
trädare bildade år 1916 Sankt Sigfrids Brödraskap och 
var med vid bildandet av Societas Sanctae Birgittae 
(SSB), 1920.67 Dit hörde domkyrkosysslomännen Si-
mon Lüders (1885–1969) i Strängnäs,68 Hugo Berggren 
(1870–1944) i Västerås och Mats Åmark (1882–1973) 
i Uppsala. Den första kvinnliga medlemmen i SSB, till-
lika en av stiftarna var Mary von Rosen (1886–1967), 
på Rockelstad, själv en skicklig och flitig brodös. Hon 
beställde påritade broderier hos Licium som hon själv 
utförde och skänkte.69 Genom sin mor, som var född på 
Irland, hade hon en naturlig kontakt med Storbritan-
nien.70 Ärkebiskop Nathan Söderblom engagerade sig 
inte direkt i SSB, men han var inte ointresserad eller ne-
gativ. En annan sammanslutning, Den Apostoliska Be-
kännelsens Brödraskap i Lund bildades 1919 med bl.a. 
Albert Lysander (1875–1956), kyrkoherde i Malmö S:t 
Petri församling, som färgstark medlem.71

I beställningsböcker kan man se att dessa personer 
ligger bakom flera textilbeställningar.72

Nathan Söderblom var en viktig person under den 
aktuella perioden. Efter disputation och prästvigning i 
Uppsala var han under tiden 1894–1901 präst i svenska 
församlingen i Paris. Det betyder att han bl.a. fanns där 
under världsutställningen 1900. Han var därefter pro-
fessor i Uppsala och kyrkoherde i Heliga Trefaldighets 
församling. Viktig i detta sammanhang är hans skrift 
Uppenbarelsereligion. 1912 blev han professor i Leip-
zig. Han var ärkebiskop från 1914 till sin död 1931. 
Under sin ärkebiskopstid kom han allt mer att fokusera 
på det ekumeniska arbetet.

Elis Schröderheim (1863–1937) var från 1902 präst, 
(1924 komminister) i Hedvig Eleonora församling i 
Stockholm och regementspastor vid Svea livgarde.73 Han 
besökte England och Skottland 1908 och 1909 främst 
för att studera kyrklig verksamhet knuten till armén.74

Liturgirörelser i Tyskland,  
England och Frankrike

Det tidiga 1800-talet
En förnyelse på den liturgiska konstens område hade 
uppstått redan vid 1800-talets mitt, både på den evan-
geliska och på den romersk-katolska sidan ute i Euro-
pa. Både i England och i Tyskland inspirerades man av 
den katolske engelske arkitekten A.W.N. Pugins idéer 
om kyrkokonstens förnyelse. Influenser från Tyskland 
och i någon mån från England fick fäste i Sverige under 
1800-talets sista decennier och lanserades av teologer 
och av tillverkare gemensamt.

Paramentverksamhet i Tyskland
Den romersk-katolska kyrkan hade en obruten tradi-
tion beträffande bruket av liturgiska textilier. Konstnär-
ligt hade man stagnerat och tillverkade vid denna tid 

huvud sakligen pastischer på 1700-talstextilier. I Rhen-
landet uppstod redan under 1840-talet en förnyelse med 
stort intresse för medeltida konst i och med att man åter-
upptog byggandet av Kölnerdomen. Då den engelske ar-
kitekten A. Welby N. Pugin (1812–1852) konverterade 
till katolicismen accepterades han i tyska romersk-katol-
ska kretsar, i synnerhet i gruppen kring Kölnerdomen. 
August Reichensperger (1808–1895), var ordförande 
i re staureringskommittén och i ”Christliche Kunstver-
ein für das Erzbistum”, som låg bakom grundandet av 
Diözean museum für Kirchliche Kunst i Köln.75 Han be-
sökte A.W.N. Pugin i London. Franz Bock i Aachen träf-
fade också Pugin.76

67 Kilström, B.I. 1990, sid. 38 ff. och sid. 78.
68 På HV mindes personalen fortfarande 2004 Simon Lüders engagerade besök 

på Licium. Han var särskilt intresserad av spetsar.
69 Antependium till Helgesta, altarbrun till Vadstena (SSB) och mitra till 

Strängnäs domk:a.
70 Huldine Fock f. Beamish, grundare av Edelwiessförbundet.
71 Licium levererade 1929 en grön mässhake till dem (nu i Båstad); Gustaf 

Aulén, Bland gåvor mångahanda, en minnesbok om Albert Lysander, (Dia-
konistyrelsen) Stockholm 1956.

72 Liciumarkivet, D IV:1, Arbetsbok KI:1. Apostoliska bröderna; Liciumarki-
vet, D IV:1, Malmö S:t Petri. Skiss nr 8, 172, 173, 204, 439, mässhakar. Skiss 
nr 86 antependium, Arbetsbok ABg jan 1916.

73 Kilström, B.I. 1990, sid. 133. Schröderheim var adjunkt i Klara församling 
1888–1902. Han ansågs som ”katolsk” och först 1924 fick han ordinarie 
komministertjänst i Hedvig Eleonora församling. Han skall ha varit den för-
ste som predikade i alba och stola redan 1910. Kilström, B.I. 1990, sid. 136; 
Uppgift hämtad från Skara Stiftsbok 1986/87, sid. 40 f.

74 Elis Schröderheim, Minnen och intryck från en kyrklig studieresa i Storbri-
tannien sommaren 1908, Stockholm 1909.

75 Kåring, G. 1992, sid. 251 ff.
76 Borkopp-Restle, B. 2008, sid. 73–74.

A.W.N. Pugins “Glossary of Ecclesiastical Ornament and Costume” ut-
given i London 1868. Ett exemplar ägt av Svenska slöjdföreningen.
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Ett visst nytänkande uppstod i Tyskland främst i sam-
band med att flera sidenväverier i Krefeld, på uppma-
ning av Franz Bock efter 1850 börjat producera medel-
tidsinspirerade tyger.77 Nyorienteringen var en följd av 
romantikens begeistring för medeltiden. Det uppstod en 
reaktion mot de jaquardvävda blommiga barock- och 
rokokotyger, som de flesta textilier var tillverkade av. 
Mässhakar i den vanliga ”basfiolformen” hade en de-
kor som upplevdes som ”trist, frivol, glittrig och ande-
fattig” skriver konsthistorikern Petra Hesse.78 Samma 
uppfattning framkommer hos Birgitt Borkopp i hennes 
artikel om Franz Bock 1993 och hennes avhandling om 
honom.79

De första tygerna i medeltida stil vävdes hos firman 
Casaretto i Krefeld på 1850-talet efter Bocks förlagor 
(provbitar av originaltyger).80 Inte långt därefter försåg 
han både firman La Mire père & fils i Lyon och siden-
firman Carl Giani i Wien med liknande förlagor. Även 
på andra håll i Tyskland vävdes tyger för kyrklig an-
vändning t.ex. i München, Augsburg och Biberach. Efter 
1873 började flera firmor i Krefeld producera liknande 
tyger.

Konsthistorikern Petra Hesse anser att det var vid 
Provinsialsynoden i Prag 1860 för tyskspråkiga ro-
mersk-katolska kyrkor som det bestämdes att medeltida 
konst, särskilt den gotiska stilen, skulle användas som 
förebilder inom den kyrkliga konsten eftersom den klart 
skilde sig från den profana konsten.81 Möjligen är det 
detta som Hanna Winge refererar till i en artikel 1882.82 
Denna uppfattning hade även Löhe och hans evangelis-
ka kollegor. Inom den romersk-katolska kyrkan i hela 
Europa höll man gärna fast vid den nygotiska stilen 
ända till det andra Vatikankonciliet 1962–1965.

I Eisenachregulativet, antaget 1861 vid en evangelisk 
kyrkokonferens i Tyskland, fastställdes regler för hur 
kyrkor skulle byggas.83 Man anbefallde medeltiden och 
då särskilt gotiken som den lämpliga förebilden.

Evangeliska kyrkor hade under tidigare århundraden 
varit återhållsamma vad det gällde användning av litur-
giska textilier i gudstjänsten, även om det inte förbjudits 
av Luther. Tyska präster uppträdde i sina ämbetsdräkter, 
ofta den svarta ”Lutherrocken”. Vid nattvardens utde-
lande förekom i Tyskland att man ibland bar ett vitt 
ärmlöst röcklin över den svarta kaftanen. Detta bruk 
har också funnits i Danska kyrkan.84

Tysk kyrklig textilhistorisk forskning
Såväl romersk-katolska som protestantiska liturgiker 
och textiltillverkare stödde sig på den tyske teologen, 
samlaren och textilforskaren Franz Bock i Aachen. Han 
utgav som ovan nämnts 1859–1871 de liturgiska tex-
tiliernas historia i tre band. Han var nära vän till An-
dreas Feu, bror till grundaren av Die Schwestern vom 
armen Kinde Jesus.85 (Se nedan). Under sina resor runt 
om Europa hade han samlat in stora mängder medel-
tida textilier och fragment av sådant som skingrats un-
der franska revolutionen, Napoleontiden och den tyska 

Kulturkampf. Han nöjde sig inte med att betrakta och 
studera, han köpte några av de bästa textilierna till sin 
samling. Man kan anta att Bock fick fragment i gåva el-
ler till ett billigt pris. När det inte fanns lösa bitar drog 
han sig inte för att använda saxen ens på de dyrbaraste 
skrudarna. I Organ für Christliche Kunst uppmanas 
präster och kyrkvaktmästare att vakta sina textilier när 
han kom på besök. Hans insamlade fragment delades 
senare ut och ingår i samlingarna hos flera stora konst-
hantverksmuseer. 86

Jesuiten Joseph Braun i Freiburg utgav 1907, som 
nämnts, det andra stora tyska bokverket om medeltida 
liturgiska textilier i Europa, Die liturgische Gewandung 
im Occident und Orient.87

77 Ingeborg Neubert, Die Krefelder Paramentstoffenproduktion (1852–1914). 
Paramente aus der Rheinland im 19. Jahrhundert (diss.), Aachen 1990.

78 Hesse, P. 2001, sid. 11.
79 Birgitt Borkopp, An die verlorenen Fäden wieder anzuknüpfen. Zur Reform 

der Paramentenkunst im 19. Jahrhundert, Köln 1993, sid. 207–221; Bor-
kopp-Restle, B. 2008, sid. 75.

80 Borkopp-Restle, B. 2008, sid. 59, 99, 102–119.
81 Hesse, P. 2001, sid. 15.
82 Hanna Winge, ”Uppsala Domkyrkas nya altarduk” resp. ”Handarbetets 

Vänner – småkonst och slöjdnotiser” i HV årsberättelse 1882.
83 Fernlund, S. 1982, sid. 108; Henning Repetzky, Västsvenska kyrkor från 

nygotikens storhetstid. Göteborgsarkitekten Adrian C. Petersons kyrkoarki-
tektur. Varberg 2008, sid. 18.

84 Uppgift genom Bengt Stolt 2009.
85 Bock, F. 1859–1866–1871. Presenteras i Band I sid. 316–317.
86 Borkopp-Restle, B. 2008, sid. 94. Någon enskild samling som kallas ”Bock-

collection” finns inte.
87 Andra tyska teologer som intresserat sig för paramenta är Ernst Franz Au-

gust Münzenberger, präst i Frankfurt, Georg Jakob Dengler (1825–1903) 
och Georg Dengler (1839–1896) präster i Regensburg.

Franz Bock ”Geschichte der Liturgischen Gewänder des Mittelalters,” från 
1859–1871.
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Domkapitular Alexander Schnütgen i Köln (1843–
1918) var samlare, skribent och president i Christliche 
Kunstverein.88 Han stod bl.a. under många år som utgi-
vare av Zeitschrift für Christliche Kunst. Agnes Branting 
besökte honom vid två tillfällen, 1892 och 1912.89

Barmhärtighet och broderi
Inom olika romersk-katolska klosterordnar uppstod 
från mitten av 1800-talet ateljéer, som ibland kombi-
nerade textiltillverkning med hjälpverksamhet. Då det 
gällde figurbroderier, utgick man ofta från senmedeltida 
förebilder. En var Die Schwestern vom armen Kinde  
Jesus i Aachen. Clara Feu grundade 1844 denna kon-
gregation, främst som en hjälporganisation, som fick sin 
slutliga ordensbekräftelse av biskopen 1848. Redan då 
började man tillverka paramenta efter A.W.N. Pugins 
mönster.90 På grund av statliga påbud (Kulturkampf) 
tvingades klostret mellan år 1878 och 1888 att flytta 
sin verksamhet till Simpelfeld i Nederländerna. Därefter 
återvände man till Aachen för att bygga upp verksam-
heten igen.

Andra broderiateljéer i Tyskland fanns hos Ursuliner-
systrarna i Köln och Düsseldorf, Franciskanersystrarna 
i Aachen, Krefeld och Trier, Benediktinerna vid Ma-
riendom i Niederrhein och Die Englischen Fräulein i 
Mainz.91 I Köln fanns mellan 1850 och 1867 en Da- 
men- und Paramentverein med 70 damer som under 
längre eller kortare tid arbetade för Kölnerdomens ut-
smyckning.92

Den evangeliska tyska paramentrörelsen
Samma mönster med hjälpverksamhet och fattigvård, 
som hos de romersk-katolska systrarna i Aachen, och 
som hos engelska kommuniteter, följde den evangelis-
ka diakonissanstalten i Neuendettelsau i Bayern tio år 
senare. 1854 startades utbildning av systrar och hjälp-
verksamhet, hem för föräldralösa, sinnessjuka, fallna 
kvinnor m.m. inrättades. 1858 bildades en Paramentför-
ening och tillverkningen av paramenta tog sin början. 93

Man fann snabbt att den egna konstnärliga förmå-
gan, dvs. den lokala teckningsläraren, inte var tillräcklig 
och föreståndaren Wilhelm Löhe fick genom teologen 
Moritz Meurer (1806–1877) kontakt med konstnären 
Martin Eugen Beck (1833–1903) i Herrnhut, som försåg 
systrarna med förlagor främst i nygotisk stil, som senare 
trycktes och distribuerades till olika ateljéer.

Wilhelm Löhe
I Tyskland inleddes hösten 1857 ”den lutherska para-
mentikens restauration” genom prästen Wilhelm Löhes 
föreläsningar över ämnet Schmuck der heiligen Orten 
vid diakonissanstalten i Neuendettelsau.94 Löhe var från 
1837 församlingspräst i Neuendettelsau, en liten ort sö-
der om Nürnberg i Bayern, där han grundade en diako-
nissutbildning och en paramenttillverkning.95 Wilhelm 
Löhe var resten av livet knuten till Neuendettelsau och 

diakonissanstalten där. Han var främst församlingspräst 
och själasörjare för diakonissorna.

Fast Wilhelm Löhe inte var ”universitetsteolog” och 
hade gjort forskningskarriär, ägnade han sig i stor ut-
sträckning åt skriftställarskap. Han arbetade med över-
gripande och teoretiska framställningar och liturgiska 
formulär som t.ex. Agende für christliche Gemeinden 
des lutherischen Bekentnisses (1844). Han skrev för 
kyrkfolket, inte för ett akademiskt auditorium. I Neuen-
dettelsau stod nattvarden i centrum. Löhe kan kallas 
sakramentslutheran. Han hade själv sedan barndomen 
visat en stark nattvardsfromhet.96

88 Hesse, P. 2001.
89 Branting, A. 1893, sid. 7–8; Schnütgenmuseum, Köln, Arch. SM. Brev från 

Agnes Branting till Alexander Schnütgen 29 nov. 1912; Agnes Branting, 
”Alexander Schnütgen” i Ord och bild 1913, sid. 364–368.

90 Hesse, P. 2001, sid. 23; Bock, F. 1859. Presenteras i Band I, sid. 316–317.
91 Hesse, P. 2001, sid. 16.
92 Hesse, P. 2001, sid. 17.
93 I Sverige började Ersta diakonissanstalt 1851 på liknande sätt med utbild-

ning och barmhärtighetsarbete men inte förrän 1880 tillverkades de första 
kyrkliga textilierna.

94 Bexell, O. 1987, sid. 220.
95 Erika Geiger, Wilhelm Löhe 1808–1872. Leben – Werk – Wirkung, 2003; 

Bexell, O. 1987, sid. 31–35; Rosenberg, S.-Å. 1979 sid.172–174; Anja 
Schrader, Evangelische Paramentik im 19. Jahrhundert, Braunschwieg 1999.

96 Klaus Raschzok, ”Die Kunst der Bereitung: Paramentik” i Neuendettelsauer 
Hefte 2, Neuendettelsau 2004, sid.19–26.

Wilhelm Löhe, byst utanför kyrkan i Neuendettelsau.
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Någon definition av begreppet liturgi har Oloph  
Bexell inte kunnat finna i Wilhelm Löhes skrifter, annat 
än en ”negativt dogmatisk” princip hos Luther, d.v.s. att 
man tog bort ”sådant som stötte på dogmatiska hinder”. 
I Drei Bücher von der Kirche skriver Löhe att gudstjäns-
ten inte bara har en intellektuell utan också en emotio-
nell sida. Han ser gudstjänsten som ett heligt drama och 
den lutherska kyrkan som en medelväg mellan romersk 
katolicism och kalvinism, med rötter i urkyrkan. Guds-
tjänstens yttre former tillhör den evangeliska friheten. 
Kyrkan har alltid ”med välbehag följt vissa former” av 
”helig mångfald” och ”helig enkelhet”. Men detta ger 
inte kyrkan rätt att skapa helt nya former anser han.

Trots sitt stora intresse för liturgiska textilier och 
färgkanons plats i gudstjänsten föreslog Löhe aldrig 
att mässhake, casula, skulle användas i den evangeliska 
gudstjänsten. Tillverkningen rör sig uteslutande om an-
tependier, predikstolskläden och olika dukar. En aspekt 
som Löhe lägger in är att se textilierna som vittnesbörd, 
ett sätt att göra kyrkans budskap synligt.97

Martin Eugen Becks Musterblätter
Den tyske tecknaren och keramikern Martin Eugen Beck 
från Herrnhut utgav 1868/69 tolv mönsterblad, Muster-
blätter für kirchliche Stickerei, med förslag till ornament 
och motiv för liturgiska textilier.98 De hade en inledande 
text av Moritz Meurer. Själva mönsterbladen, ungefär 
i storlek A2 bifogades lösa, hopvikta tillsammans med 
förklarande texter. Förklaringarna gällde såväl teolo-
giska som sömnadstekniska spörsmål.

Dessa mönsterblad användes både i Göteborg och i 
Stockholm. På HV finns delar av en sådan uppsättning, 
tryckt 1869, ännu kvar. Erstas uppsättning är nu för-
svunnen men i Konstfacks bibliotek finns en komplett 
omgång som tillhört Svenska slöjdföreningen/Tekniska 
skolan. Just dessa blad verkar inte ha använts särskilt 
mycket, då de fortfarande är i mycket gott skick.99

Moritz Meurers Altarschmuck och Kirchen-
schmuck
Både Löhe och Beck samarbetade med en annan evang-
elisk teolog, Moritz Meurer, som 1867 gav ut en liten 
skrift, Altarschmuck, där den kyrkliga evangeliska 
konsten behandlas.100 Den blev ett rättesnöre för den 
evange lisk-lutherska paramentikens utveckling.101 Sär-
skilt går han in på de motiv och symboler, som kom 
att användas i textiltillverkningen både i Tyskland och 
senare i Sverige. Den har inga illustrationer men Becks 
mönsterförlagor utkom året därpå.

I början av Altarschmuck konstaterar Meurer att det 
sedan två årtionden kommit ett glädjande omslag i för-
hållandet till paramentiken såväl i England och Frank-
rike som i Tyskland. Inledningsvis påpekar han att den 
lärda forskningen går hand i hand med det praktiska ut-
övandet.102 Han deklarerar sin syn på altarets betydelse 
som en plats där Kristus offrar sig för oss. Altaret helgas 

genom sakramentet, inte genom invigning. Från altaret 
utsägs välsignelsen och mot det riktas bönerna. Han an-
ser att man behöver ett fast altare, inte bara ett flyttbart 
nattvardsbord som hos de stränga kalvinisterna.103 Det 
skall endast finnas ett altare och det skall inte finnas nå-
got bakom det. Han hänvisar till Luther som medgav att 
man kunde få placera en bild ovanför eller på altaret om 
man önskade det och att en framställning av nattvarden 
kunde vara lämplig. Meurer anser då, att man inte bör 
upprepa motivet på antependiet utan kanske välja något 
gammaltestamentligt motiv.

Meurer skriver att inget annat än vitt linne passar till 
altardukar och kalkdukar. Beträffande den övriga altar-
klädseln har han synpunkter på form, material och fär-
ger. Ett rikt utsmyckat altare behöver strängt taget inte 
något antependium, men om man vill understryka kyr-
koårets växlingar föreslår han olika alternativ. Man kan 
antingen lägga en färgad duk som hänger över kanterna 
på altaret eller endast låta den täcka altarets sidor. Ett 
tredje alternativ är så kallade ”Altarstreifen”, smalare 
stycken som hänger mitt på framsidan ner till podiet. 
Detta är något som på senare tid hade blivit vanligt i 
Tyskland, men som Agnes Branting på sin tid bestämt 
tog avstånd från. Men man kan också ha ett veckat eller 
löst rynkat ”Antependieumhang”, förmodligen av den 
typ som finns bl.a. i Tyska kyrkan i Stockholm och man 
kan klä ”Altarschranken” och ”Altarbrustungen” med 
samma tyg som altaret, men inte själva podiet. Han ger 
också råd om tygval och rekommenderar sidenväverier-
na Casaretto i Krefeld och Giani i Wien.

Beträffande liturgiska färger anser han att det inte 
finns några fasta bestämmelser men att man kan ansluta 
sig till den gamla traditionen, det vill säga från Inno-
centius III:s tid i slutet av 1100-talet. Han skriver också 
utförligt om vilka ornament, texter och symboler som 
kan vara lämpliga att använda och hänvisar hela tiden 
till olika bibelställen.

Kirchenschmuck är en annan samling av förlagor som 
också användes under det sena 1800-talet.104 Den utgavs 
löpande med två utgåvor per år. Den innehöll aktuella 
artiklar och recensioner och hade stora mönsterblad 

97 Raschzok, K. 2004; Geiger, E. 2003; Schrader, A. 1999.
98 Martin Eugen Beck, 12 Musterblätter für Kirchliche stickerei (Text von Mo-

ritz Meurer), Leipzig 1868. Dessa mönster trycktes även postumt och utgavs 
åter i Evangelische Paramentik tryckt i Dresden 1906.

99 I Slöjdföreningens exemplar i Konstfacks bibliotek finns alla kvar, i Hand-
arbetets Vänners referensbibliotek (I bt 591) fanns 2004 blad 3, 5, 7, 9 och 
10 kvar, på Ersta finns de inte kvar. I den första beställningsboken i Erstas 
arkiv finns en förteckning över de mönster man förfogat över och enligt 
anteckningar av Agnes Branting i Agnes Geijers bibliotek/arkiv (deponerat i 
Upplandsmuseet, Uppsala), fanns de också på Ersta före 1894.

100 Schrader, A. 1999. Hon skildrar inställningen både hos Wilhelm Löhe och 
Moritz Meurer samt deras efterföljare.

101 Moritz Meurer, Altarschmuck. Ein Beitrag zur Paramentik in der Evange-
lische Kirche, Dörffling u. Franke, Leipzig 1867. Ett exemplar av Altar-
schmuck (i förstaupplaga) finns i Kungliga Biblioteket men man vet inte när 
det införlivades i samlingarna. På Ersta vet vi att den skall ha funnits redan 
på 1880-talet.

102 Meurer, M. 1867, sid. 18.
103 Meurer, M. 1867, sid. 37–38.
104 Pfarrer Laib und Dekan Dr. Schwartz (red.), Kirchenschmuck (herausgege-

ben unter der Leitung des Kristlichen Kunstvereins der Diöcese Rothenburg), 
1863–1869.
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som bilagor. Den finns inbunden i Vitterhetsakademiens 
bibliotek. På HV skall det också ha funnits något som 
kallades Kirchensmuck und Kirchengerät av Rickard 
Burkner.

Annan tysk paramentverksamhet
Ytterligare protestantiska paramentverksamheter fanns 
bl.a. i Klostret Marienberg i Helmstedt, Henriettenstift 
i Hannover och Niedersächsische Paramentverein i Er-
langen. I Ludwigslust anordnades under flera år Para-
mentwochen, dit intresserade från hela Tyskland reste.

I anslutning till flera tyska konsthantverksmuseer 
fanns skolor och verkstäder där paramenta tillverkades. 
Agnes Branting besökte sådana skolor i Berlin och Dres-
den redan 1886, senare också i Budapest.

Mycket ställdes ut, konstnärer besökte många utställ-
ningar, mycket publicerades i olika tidskrifter och kunde 
påverka de svenska textilkonstnärerna. Kyrkodagar och 
paramentdagar anordnades regelbundet i Tyskland. Si-
gurd Curman deltog 1904 i den femte Tag für Denk-
malpflege i Mainz.105

Beuronskolan
En romersk-katolsk konstriktning i Tyskland var den 
så kallade Beuronskolan, vars främsta företrädare och 
grundare var Peter Desiderius Lenz (1832–1927) och 
Jacob (P. Gabriel) Wüger (1829–1892).106 Till Benedik-
tinerklostret i Beuron knöt Lenz och Wüger 1868 ett 
konstnärskollektiv, som bestod i mer än 50 år och där 
över 70 medarbetare ingick under längre eller kortare 
perioder.107 1894 grundades en regelrätt konstskola med 
utbildning för unga bröder med talang.

Lenz tyckte sig ha funnit en utgångspunkt för den 
nya kristna konsten i den förkristna egyptiska konsten. 
Man hämtade också drag från assyrisk konst och blan-
dade med norditalienskt 1300-talsmåleri, företrädesvis 
av Giotto. Vissa intryck hade gruppen också tagit av 
konstnärskolonin ”Lukasbröderna”, Nazarenerna, som 
de träffat i Rom. De utgick bl.a. från romersk-katolska 
förnyelsesträvanden under Pius IX 1864.108

I själva klosterkyrkan i Beuron företog man 1872–
1873 en ”Entbarockisierung” det vill säga man avlägs-
nade all barockdekor i koret och målade i stället en rad 
helgon och musicerande änglar och en bild av Marie 
kröning efter skisser av Wüger i en helt ny stil. Mot en 
guldgrund framställs figurerna frontalt, utan perspektiv 
och symmetriskt ordnade med oplastiskt tecknade kläd-
nader. Direkt efter huvudmotivet i denna kormålning 
beställde systrarna i klostret Siessen en skiss till en fest-
mässhake i rak modell med Marie kröning som centralt 
motiv.109

Beuroner Kunst visades på Wiener Secession 1905. 
På 1910-talet uppstod också en jugendinspirerad pro-
duktion i Beuron som kan ses som ett konglomerat av 
antika stilar.110 Några praktfulla brokader med änglar 
vävdes i Krefeld efter Lenz skisser.111 En mässhake med 

sådana änglar finns i Färentuna utanför Stockholm och 
en i Bjuv i Skåne. Det är inte omöjligt att både mosai-
kerna och broderierna i Uppenbarelsekyrkan och Oscar 
Brandtbergs textilier påverkats av Beuronskolan.

En tysk konstnär som ritat några spektakulära skrud-
uppsättningar på 1910–1920-talet var målaren Augus-
tin Pacher i München. En av dem utfördes 1923 för 
den katolske biskopen Johannes Müller i Stockholm.112  

Pachers textilier och målningar visar inflytande från 
Beuronskolan och den bysantinska konsten, t.ex. fram-
ställningen av Maria.113

Stiftskyrkan Klosterneuburg utanför Wien fick 1910–
1911 vita textilier med originella grafiskt utformade 
broderier, en pontifikalornat med sammanlagt sju före-
mål (kåpa, mässhake, dalmatikor m.m.) ritade av An-
ton Hofer (1888–1979) och utförda vid Kunstgewerbe-
schule i Wien.114 I oktober 1910 besökte Agnes Branting 
kyrkan.115

105 Kåring, G. 1992, sid. 434, not 1171.
106 Harald Sibenmorgen, Die Anfänge der ”Beurone Kunstschule”, Siegmaringen 

1983, sid. 25 ff. och sid. 46 ff. Både Lenz och Wüger var konstnärer och 
benediktiner-munkar.

107 Sibenmorgen, H. 1983, sid. 73.
108 Sibenmorgen, H. 1983, sid. 78–79.
109 Sibenmorgen, H. 1983, bild 283. Mässhaken är bevarad men i förändrat 

skick.
110 Hesse, P. 2001, sid. 20.
111 Brigitte Tiezel, Paramente des 19. Jahrhunderts aus Kölner Kirchenbesitz, 

Köln 1980. Exempel på dessa finns bl.a. i kyrkorna S:t Andreas och S:t Agnes 
i Köln; Neubert, I. 1990, sid. 212. Firma Dützenberg dessin 408 omkr. 1900, 
sid. 227 bild 28, 29.

112 Margareta Ridderstedt, ”Skyddsänglarna i S:ta Eugeniakyrkan i Stockholm” 
i Heliga kläder, Ystad 2005, sid. 111 ff. Den omfattar mässhake, stola, mani-
pel och biskopsskor, kalkduk och bursa. Två likadana mässhakar, kalkdukar 
och bursor finns i Kloster Scheyern i Oberbayern, 1916, och i Münster Dom, 
1923.

113 Oskar Brandtbergs Maria Nikopoia i Oscarskyrkan påminner om henne.
114 Zeitschrift für Christliche Kunst, nr 9/10 1913.
115 ATA, Agnes Brantings (A. Bgs) brevsamling. Brev till Agnes Geijer 11/10 

1910 från Wien, Kloster Neuburg. Hon nämner där endast den rika Schatz-
kammer.

Del av humerale (ca 50 cm högt). Vävnad i Beuronskolans stil utfört o. 
1910 av f:a Dützenberg i Krefeld. S:t Andreas kirche, Köln.
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Professionell tillverkning från senare tid
Professor Ferdinand Nigg (1865–1949) ledde på 1920- 
talet en Paramentklasse vid Kölner Werkschule, grundad 
1912, där en del kyrkotextilier utfördes mellan 1926 och 
1931. Men redan 1922 hade man låtit tillverka broderier 
hos Die Schwestern vom armen Kinde Jesus i Simpelveld 
efter förlagor av målaren Peter Hecker (1884–1971).116 
I Kölnerdomens Schatzkammer kan man bl.a. finna en 
sidendamast i art déco tecknad av Hecker, med enhör-
ningar, fåglar och flammor i mönstret.117

Den anglikanska traditionen
Den anglikanska kyrkan i England har en egen liturgisk 
tradition, som under århundradena haft vissa avbrott. 
I samband med reformationen förbjöds den liturgiska 
skruden tidvis men enstaka föremål gömdes undan och 
användes i privata mässor av romersk-katolska famil-
jer.118 Kyrkohandboken Book of Comon Prayer från 
1548–1549 tycks ha haft uppgifter både om liturgiska 
textilier och om kyrkans färgkanon.119 Högkyrkliga rö-
relser inom anglikanska kyrkan uppstod på 1830-talet. 
The Oxford Movement grundades 1833, med kyrko-
byggnaden som ett huvudintresse. 1839 bildades Cam-
bridge Camden Society, mer koncentrerad på gudstjäns-
tens utformning och förnyelse och förändring av kyrkan 
i stort.120 Skrudar och andra textilier letades fram eller 
nytillverkades. Men i Public Worship Bill 1874 kom ett 
förbud mot att använda skrud, altarljus m.m. En präst 
dömdes till och med till fängelse för att han använt 
skrud och rökelse.121 Under 1800-talets senare årtion-
den dömdes fyra präster till fängelse eller suspension.122

Redan på 1830-talet intresserade sig arkitekten Au-
gustus Welby Northmore Pugin i England för kyrklig 
arkitektur och konst däribland även textilier. Trots att 
han konverterade till katolicismen fick han stor bety-
delse för den anglikanska kyrkan.123 A.W.N. Pugin ut-
gav 1844 The Glossary of Ecclesiastical Onaments and 
Costume med bilder av såväl medeltida som egna möns-
ter.124 Hans mål var att fylla betraktaren med vördnad 
genom att använda praktfulla tyger och broderier, gärna 

medeltidspastischer. Gotiken var för A.W.N. Pugin den 
sanna inspirationskällan. Utan svepande linjer och stora 
mjuka veck kunde man inte uppnå ett majestätiskt in-
tryck ansåg han. De fem liturgiska färgerna, ”canonical 
colours”, och ”korrekta” symboler borde användas i 
stället för rent dekorativ ”prettiness”. Han samarbetade 
med flera olika tillverkare, bl.a. Spitalfields sidenväve-
rier och professionella inrednings- och broderiateljéer 
som Lonsdale & Tyler och J.G. Crace i London.125

Tillverkningen av moderna kyrkotextilier i England 
tog sin början på 1840-talet. De utfördes både hos eta-
blerade tyg- och inredningsfirmor som Watts & Co, och 
flera föreningar och skolor, t.ex. Leek Embroidery Socie-
ty, Royal School of Needlework, som förutom profana 
textilier utförde en del kyrkliga föremål.126 Stilmässigt 
tycks man ha följt A.W.N. Pugins rekommendationer 
och företrädesvis valt medeltida, särskilt gotiska före-
bilder till de kyrkliga broderierna. I de flesta fall ritades 
broderierna av högkyrkligt engagerade och teologiskt 

116 Hesse, P. 2001, sid. 88.
117 I Kölnerdomens Schatzkammer såg jag 2004 t.ex. en grön kåpa (inv.nr 

30311), kalkduk (inv.nr 30304), bursa (inv.nr 30305), dalmatika (inv.nr 
30306), stola (inv.nr 30302), manipel (inv.nr 30303) som ingår i ”eine Ka-
pelle” (skruduppsättning) i 12 delar av grön sidendamast från 1922 samt vita 
textilier med samma tygmönster.

118 Paul Atterbury, & Clive Wainwright, ed. Pugin a gothic Passion, New Haven 
and London 1994.

119 Percy Dearmer, The Parson’s Handbook, London 1899, sid. 72 ff. Dearmer 
referar till den som ”The Prayer Book” och anger årtalet 1548–9.

120 Kåring, G. 1992, sid. 40.
121 Kåring, G. 1992, sid. 32.
122 Nigel Scotland, ”Evangelicans Anglicans and ritualism in Victorian England” 

i Chuchman, 111/3 1997.
123 Kåring, G. 1992; Borkopp, B. 1993, sid. 207–221.
124 A.N. Welby Pugin, The Glossary of Ecclesiastical Ornaments and Costume. 

(Enlarged and revised by the Rev. Bernard Smith, M.A. Third ed.), 3 ed. 
London 1868. Två exemplar ägdes av Svenska slöjdföreningen, nu i KB och 
Konstfacks bibl.; Dom Bede Millard, ”Ecclesiastical Textiles” i Atterbury, P. 
& Wainwright, C. Pugin…ed. 1994.

125 Berthod, B., Hardouin – Fugier, É. 1996.
126 Schoeser, M. 1998, sid. 70–93 behandlar firmorna: Hardman & Co, Jones 

& Willis, Cox & Son, Buckley & Co, Morris & Co, Kempe Studios, Watts 
& Co, Louis Grossé (i Brügge och London). Firman H. Scott Richmond & 
Co hade sidenväverier i Tours i Frankrike, sid. 95–145, Agnes Blencowe and 
the Ladies’ Ecclestical Embroidery Society (sid. 95), Elizabeth Wardle and the 
Leek Embroidery Society, sid. 137, Royal School of Needlework, sid. 141 ff, 
Liverpool Cathedral Embroidery Association, sid. 145.

Anglikanskt antepen-
dium. S:t Patrics  
Cathedral, Dublin.
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insatta arkitekter.127 Arkitekten Ninian Comper ritade 
både mönster till sidendamast och de broderier som ut-
fördes av The Sisters of Bethany i Bournemouth.128 Er-
nest Geldart som var både arkitekt och prästvigd, sam-
arbetade med firman A.R. Mowbray & Co (Mowbray’s) 
som egentligen var en religiös bokhandel men också för-
medlade skrudar.129 Geldart skrev A Manual of Church 
Decorations and Symbolism, en bok på 200 sidor som 
gavs ut av Mowbray’s 1899.

The Church Movement, den liturgiska rörelse som 
uppstod i Oxford på 1830-talet, ledde till ett intresse för 
att använda och tillverka textil skrud i allt större omfatt-
ning. I England bildades en mängd olika kommuniteter, 
sammanslutningar av kvinnor som kombinerade hjälp-
verksamhet med konstnärlig textiltillverkning. Under 
andra hälften av 1800-talet fanns flera hundra sådana, 
både anglikanska och romersk-katolska. Vid några ang-
likanska konvent konverterade systrarna så småningom 
till katolicismen. Systrarna skötte ibland administration 
och undervisning, medan själva tillverkningen utfördes 
av frivilliga damer utanför kommuniteten.

En av de första sammanslutningarna var S:t Mary 
the Virgin in Wantage i Berkshire, grundad 1848, med 
eget särskilt broderirum från 1866.130 Till kommuni-
teten hörde Wantage School of Embroidery, verksam 
1890–1971. The Society of All Saints Sisters of the Poor 
(ASSP) vid Margaret Street i London, grundades som 
en välgörenhetsinrättning 1851 och började snart utföra 
broderier efter förlagor av G.E. Street.131 1852 byggde 
de ett eget kapell ritat av Street. Mitt emot deras fastig-
het byggdes 1849–1859 W. Butterfields kyrka All Saints 
Church in Margaret Street.132 Från denna kommunitet 
kom Ethel Benett som grundade The Sisters of Bethany 
som från 1852 hade ett barnhem invid S:t Clement i 
Bournemouth och drev School of Needlework på Lloyd 
Street, London.133 The Community of the Sisters of the 
Church bildades 1870 i S:t Augustine’s församling, Kil-
burn i norra London.134 De lät bygga en skola och öpp-
nade 1875 ett barnhem, som redan efter tio år tog hand 
om 250 föräldralösa flickor. Textilateljéns vinst gick till 
hjälpverksamheten.

The Society of S:t Margaret, i East Grinstead var en 
kommunitet grundad 1855 av John Mason Neale, en le-
dande gestalt i den anglokatolska förnyelsen.135 År 1870 
byggde de S:t Margarets Convent, ritat av Street, med ett 
stort broderirum, under ledning av ”syster Isa”. Genom 
sina två bröder, arkitekterna John Dando och Edmund 
Sedding, kom hon i kontakt med kretsarna kring Willi-
am Morris och Dante Gabriel Rosetti.136 East Grinstead-
ateljén övergick 1911 till att bli en broderiskola.137  
En mer berömd gren av konventet var broderiskolan 
i S:t Katherine’s House, Queens Square i Bloomsbury. 
Mary Schoeser nämner ytterligare ett antal sammanslut-
ningar.138

Det fanns ett nära samband mellan dem som tillver-
kade de liturgiska textilierna och de arkitekter och teo-
loger som var engagerade i den kyrkliga förnyelsen. Det 

tillverkades mängder av textilier, främst antependier,  
altarbrun, kalkdukar m.m. och så småningom mäss-
hakar och korkåpor. Många av dem exporterades till 
kyrkor i samväldet och Amerika.

The Gothic Revival innebar att man åtminstone fram 
till 1860-talet nära följde medeltida förebilder. Ofta 
hämtade man motiven från några av de kåpor från 
1300-talet i Opus Anglicanum som fanns i South Ken-
singtonmuseet (V&A).139 Guldbroderi blev vanligare 
från 1870-talet, och det blev vanligare att söka inspi-
ration hos 1400–1500-talsbroderier.140 Vid sidan av de 
broderade antependierna gjordes många, som endast 
bestod av flera sammanfogade våder av vackra tyger 
med band eller bårder över sömmarna och eventuellt en 
textbård upptill.

De problem som kunde uppstå vid kyrkorestaure-
ringar och den debatt som följde stilrestaureringarna 
behövde inte uppstå, när det gällde textilierna eftersom 
det helt rörde sig om nytillverkade pastischer. De flesta 
äldre paramenta som bevarats befann sig i museisam-
lingar. I Victoria & Albert Museum finns Syon-kåpan 
från tidigt 1300-tal och Butler Bowden-kåpan samt en 
1400-talsmässhake av samma tillverkning som två kå-
por i Sverige.141 Från dessa tre tycks man ha hämtat de-
taljer som kombinerades på olika sätt. Karaktäristiska 
är de keruber som finns på kåporna. Arkitekturdetaljer 
hämtades från Butler Bowden-kåpan och flera helgon-
bilder har stora likheter med de äldre broderierna. Man 
har också hämtat inspiration från flandriska och nord-
tyska figurbroderier från 1400-talet, men ofta gjordes de 
nygotiska engelska helgonen i något större skala.

127 Schoeser, M. 1998. Georg Edmund Street (1824–1881), William Curtis 
Brangwyn (1839–1907), William Butterfield (1814–1900), Georg Freder-
ick Bodley (1827–1907), Arthur Blomfield (1829–1899), bröderna Sedding 
John Dando (1838–1891) och Edmund (1836–1868), sid. 42, 51, Sir Ninian 
Comper (1864–1960) och Ernest Geldart (1848–1929); Kåring, G. 1992. A. 
Blomfield, sid. 180, G.F. Bodley (sid. 96–97), Butterfield (sid. 94– 95), G.E. 
Street, sid. 90– 94.

128 Bl.a. till S:t Mary Magdalen, Paddington 1895.
129 Mowbray’s & Co.
130 Schoeser, M. 1998, sid. 108–110.
131 Schoeser, M. 1998, sid. 99. Ateljén var fortfarande verksam i Oxford 1998. 

Numera tycks de endast driva ett hem för gamla.
132 Kåring, G. 1992, sid. 43.
133 Schoeser, M. 1998, sid. 119–124.
134 Schoeser, M. 1998, sid. 106–108. Grundad av Miss Emily Ayckbowm som 

tidigare tagit initiativ till Church Extension Association (1863) Den bestod 
till 1975.

135 Schoeser, M. 1998, sid. 112–118.
136 Schoeser, M. 1998, sid. 112–113. En syster till Rosetti tillhörde orden under 

sitt sista år 1875.
137 Schoeser, M. 1998, sid. 112. S:t Katherine’s School of Embroidery, Oueens 

Sqare, London (1870).
138 Schoeser, M. 1998, sid. 94–124. Community of St John the Baptist (The 

Clower Sisters); Sisterhood of the Holy Cross, Park Village West, Lon-
don (1845/1847); Sisterhood of Mercy (1848/1854) = Society of the Most 
Holy Trinity, Devonport; Community of All Hallows, Dichingham (1854); 
Community of St Peter’s, Horby, Yorkshire (1858/1863); Sisters of Char-
ity, St Raphael’s Home, Bristol (1868); Missionary Community of St Denys, 
Warminster (1879).

139 Opus Anglicanum är ett samlingsnamn för en grupp broderier från 
1200–1300-talet tillverkade i England; Man använde ibland s.k. Japanguld, 
ett slags tråd där guldet ligger på smala pappersremsor spunna runt en silke-
tråd, kommer på 1870-talet.

140 Schoeser, M. 1998, sid. 15.
141 Fogdökåpan i SHM (inv. nr 23128) och en kåpa i Norrköpings S:t Olai k:a.
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142 Dearmer, P. 1899, sid. 72 ff.
143 Dearmer, P. 1899. Han nämner ”Pontificals” från Exeter, London och Can-

terbury.
144 Dearmer hänvisar till St. John Hopes inventeringsarbete. Hans bok om li-

turgiska färger publicerades inte förrän 1918. Wm. St. John Hope & E.G. 
Cutbert F. Atchley, English Liturgical Colours, London, New York 1918.

145 Dearmer, P. 1899, sid. 81, där han hänvisar till Mr Micklethwaite’s The  
Ornaments of the Rubric.

146 Dearmer, P. 1899, sid. 93.
147 Dearmer, P. 1899, sid. 92.
148 Dearmer, P. 1899, sid. 80.

Liturgisk skrud i England
I de romersk-katolska kyrkorna användes både ante-
pendier, altarfrontals, och altarbrun, superfrontals, men 
också prästerlig skrud. Striden inom den engelska kyr-
kan gällde främst om man överhuvudtaget skulle an-
vända liturgisk skrud vid nattvardsgång. Men den gick 
också djupare i lärofrågor.

År 1899 utgav den anglokatolske prästen Percy 
Dearmer (1867–1936) The Parson’s Handbook. Dear-
mer reagerade mot den närmast föregående periodens 
kyrko konst och förordade en större enkelhet. Ett kapitel 
ägnas åt Colours, Vestments and Ornaments enligt ”the 
English use” i Book of Comon Prayer.142 Beträffande 
de liturgiska färgerna fanns vid tiden olika tolkningar. 
”The Sarum use”, det vill säga traditionen i Salisburys 
stift, håller sig nära den romersk-katolska kyrkans tradi-
tion, med de fem färger vi känner idag. Dearmer menar 
att man borde söka sig tillbaka till ”the English use” i 
handboken från Elisabet I:s tid eller i föreskrifter från 
början av 1400-talet143 och inventarieförteckningar från 
flera stift, som uppvisar en större variation i fråga om 
liturgiska färger.144

Dearmers skrift behandlar även de liturgiska plaggen. 
De plagg som får användas, förutom de liturgiska, alba 
med halslin och besättningar, stola, manipel, mässhake, 
dalmatika, tunika, humerale och röcklin, är även en 
del specifikt engelska ämbetsdräkter.145 En kommentar 
visar att dalmatika användes av den diakon som läste 
evangeliet och tunika av subdiakonen, som läste epis-
teln.146 Dearmer ger mycket bestämda anvisningar om 

sömnad, mått och material till respektive plagg. Den 
vanliga raka styva ”fiddleback”-mässhaken anser han 
vara ovärdig och rekommenderar klockmässhaken, ”the 
Gothic shape”, om än i något modifierad, förminskad 
form. Besättningar, utsmyckningar och ornament, bör 
vara i avvikande färg och material. Han förordar gaf-
felkors, ”Y-shape”, på mässhakar, men inte för breda. 
Ett foder i avvikande färg, t.ex. i blått linne, förhöjer 
effekten. Han varnar för risken att kyrkan och guds-
tjänsten blir vulgariserad av för mycket krimskrams som 
skulle kunna stöta bort en del gudstjänstbesökare. ”Em-
broidery is always a dangerous thing, and should only 
be undertaken under an artist’s direction.”147 Skönhet 
är en svår sak som kräver livslång träning, skriver han. 
Kyrkan har en smakfostrande uppgift. Enkelhet, enhet-
lighet, proportioner, måttfullhet, rik kolorit och kyrklig 
lämplighet anbefalles.148

Under rubriken ”Ornaments” behandlar han dukar, 
korporalen och bursa med mera. Han avråder bestämt 
från användande av spetsar både på linneplagg och du-
kar. Det är en rik och traditionell utrustning som be-
skrivs och Dearmer ger mer praktiska råd och historisk 
förankring än teologiska motiveringar. Han skriver  
inget om vilka motiv och symboler, som kan vara lämp-
liga att använda.

Den romersk-katolska tillverkningen  
i Frankrike
Under franska revolutionen drabbades de franska kyr-
korna av en förstörelse som utplånade mycket av de 
äldre skrudarna. Då Franz Bock i början av 1853 res-
te i Frankrike besökte han 42 katedraler, med mesta-
dels tomma skåp, högst en fjärdedel hade något gam-
malt bevarat. Några värdefulla rester fann han i Metz, 
Reims, Lyon, Toulouse och Le Puis. Särskilt intressanta  

Fransk mässhake från firman Biais Ainé et Noirot-Biais, Paris. Skånela 
kyrka. (Foto Magnus Green.) 

Vävd etikett. (Foto Magnus Green.)
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149 Borkopp-Restle, B. 2008, sid. 69.
150 En röd och en violett mässhake i Luleå domk:a är förmodligen franska. 

Mönsterrapporten är något mindre än i de tyska tygerna.
151 Britta Hammar, ”Kronovalls katolska kapell” i Heliga kläder, Ystad 2005, 

sid. 118–129. Berthod, B., Hardouin-Fugier, É. 1992, sid. 140–141.
152 Berthod, B., Hardouin-Fugier, É. 1992, sid. 157–167.
153 Berthod, B., Hardouin-Fugier, É. 1992, sid. 184–186. Skrud i Abbaye Saint-

Pierre-de Solesmes.
154 Berthod, Bernard, ”Les arts liturgiques de 1920 à 1960: contexte intellectuel 

et religieux” i Trésors de l’abbaye Saint-Wandrille de l’Art déco aux années 
1950, Rouen 2014, sid. 12–19.

155 Berthod, B. 2014, sid. 18.
156 Uppgift av Bengt Stolt 2008; Ann Catherine Bonnier, Göran Hägg, Ingrid 

Sjöström, Svenska kyrkor. En historisk reseguide, Stockholm 2008, bild sid. 
16.

157 Astrid Oxaal, ”De ’rette Preste-Klæder’ og de ’rette Messe-Klæder’ i Dan-
mark-Norge, fra Reformationen og fram til 1814” i Kirke & kultur 5/6 2003, 
Universitetsforlaget, Oslo 2003, sid. 477–493.

158 Hanne Frösig Dalgaard, Praesteklaeder – liturgien, praesten, håndverket (diss. 
1995), Köpenhamn 2003, sid. 78 ff. Muntliga uppgifter av Frösig Dalgaard 
2001.

159 Frösig Dalgaard, H. 2003, sid. 11 not 8. Dansk paramenthandel övergick 
senare i privat ägo och dess arkiv har inte varit möjligt att komma åt.

vävnader fanns i S:t Trophime i Arles.149 En liten del 
hade alltså räddats och framför allt fanns kunskap kvar, 
bl.a. hos sidenvävarna i Lyon, så att man snart kunde 
tillverka nya paramenta. Men man fortsätter i stort sett 
att använda 1700-talets blommiga tyger och raka eller 
insvängda mässhaksformer som man kallar ”roman”, 
det vill säga romersk, även om det förekom mässhakar i 
en vidare modell. Vid sidan om blommiga enfärgade el-
ler flerfärgade tyger börjar flera väverier i Lyon att väva 
pastischer på medeltida tyger t.ex. ”Hjort-tyget”, för-
modligen efter prov från Bock.150

I fråga om dekor på mässhakskors gick man i Frank-
rike på den officiella romersk-katolska linjen med dess 
nygotiska ideal. Huvudsakligen försågs mässhakarna 
med ett kors med ett Kristus- eller Mariamonogram i 
mitten eller något figurbroderi och lätta blomsterslingor 
på korsstam och -armar. Exempel på sådana mässhakar 
finns i Sverige bl.a. i Kronovalls katolska slottskapell i 
Skåne.151

I Lyon fabricerades omkring år 1900 skrudar med fi-
gurscener, som fyllde hela ytan, vävda i guld och kulört 
silke, en del också ibroderade med kulört silke.152 Så-
dana bör både Sofia Gisberg och Agnes Branting ha sett 
på Parisutställningen 1900.

Från 1920-talet finns också här exempel på för tiden 
moderna skrudar med specialvävda tyger. Ett exempel 
på nyare tillverkning är en uppsättning med sju plagg 
från 1925 av ett specialvävt tyg med motivet Saul och 
David, ritat av Raoul Duffy.153 Här finns den större 
mässhaksmodellen. I en utställningskatalog 2014 an-
tyder den franske textilforskaren Bernard Berthod en 
beynnande modernare tillverkning av mässhakar i några 
franska kloster. Efter Parisutställningen 1925 låter man 
sig inspireras av textilier i art déco.154 I katalogen visas 
ett exempel på en klockmässhake med moderna brode-
rier daterad mellan 1915 och 1928.155

De nordiska länderna

De nordiska länderna
Danska och norska kyrkan – bakgrund
Efter reformationen 1537 behöll även kyrkorna i Dan-
mark och Norge bruket av mässhake och mässkjorta i sin 
kyrkoordning men enbart under altartjänsten vid natt-
vardsgång. Man behöll också ett ärmlöst röcklin som 
bars över den svarta samarien vid dop och predikan. 
Detta skiljer sig från den Svenska kyrkan.156 I praktiken 
slutade man i Norge och Danmark snart att bära detta 
plagg liksom mässkjorta i predikstolen. Biskopskåpa be-
hölls men användes endast vid biskopsvigning och krö-
ning/signing. Mitra användes inte efter reformationen. 
Både danska och norska biskopar har burit den stärkta 
pipkragen till biskopskåpan. De assisterande prästerna 
uppträdde då i mässkjorta.157

1846 kom en förordning i Danmark om att alla nya 
mässhakar skulle vara röda, av sammet med kors och 
kantning av guldgaloner. Endast om det fanns andra 
typer av äldre mässhakar i gott skick, kunde de få an-
vändas, så länge det gick. Inte förrän 1922 upphävdes 
denna förordning.158 Detta tycks ha hämmat nytillverk-
ningen vid sekelskiftet 1900. Altaret skulle ha ”bekled-
ning” av antependium och en ”ren duk” samt tända 
ljus under kommunionen. Efter 1814 gick Norska och 
Danska kyrkan skilda vägar.

Kyrkotextilier i Danmark och Norge
Dansk Paramenthandel, en självägande institution för 
tillverkning av ”kirkelig utstyr og liturgiske dragter” in-
rättades 1895 av Johanne Blom, en dansk rösträttskäm-
pe, och Magdalene Buch.159 Selskabet for Kirkelig Kunst 
stiftades 1927 och tillverkade såväl ämbetsdräkter som 
liturgiska textilier. År 1924 utgavs De rette messeklæder. 
Bidrag till Kirkeklædernes Historie av den danske kyr-
kohistorikern Peter Severinsen och prästen Peter Schind-
ler skrev 1928 Liturgi, en haandbog.

Sex nya biskopskåpor tillverkades i Danmark mellan 
1880 och 1930 (1890, 1891, 1903 och 1904). De är alla 

Fransk kalkduk från Lyon o. 1900. 
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160 Torgard Wenningsted, Rosen fra Jeriko. Om bispekåberne i Köbenhamns 
domkirke, Köpenhamn 2009; Frösig Dalgaard, H. 2003, sid. 89 ff.

161 Uppgift från Vibeke Lindhardt 2012.
162 A. Bugge, T. Kielland, Alterskrud og messeklær i Norge. Norsk Folkemuseum 

særutstilling nr 10. Oslo 1919, sid. 11.
163 Oluf Kolsrud (red.), ”Nidaros og Stiklestad” i Norvegia sakra X, 1930, sid. 

513 ff. En mitra ritades av Kjellaug Hölaas och utfördes av firman ”Paramen-
tik” 1930. (Den skall aldrig ha kommit till användning.) Biskopskåpor bild. 
LXXVI–LXXVII.

164 Ytterligare två altaren visades utan textilier, det ena med ett antemensale av 
brons.

165 Den Norske Husflidsforening och Stavanger Husflidsförening.
166 Kunstindustrimuseet, Oslo. Uppgifter från Ruth Lödrups arkiv (osorterat 

2001).
167 Kunstindustrimuseet, Oslo. Ruth Lödrups arkiv (osorterat 2001).
168 Några av konstnärinnorna var Nora Guldbrandssen, Kjellaug Hölaas, Inge-

borg Arbo, Anette Schirmer, Dagmar Höyen.
169 Thor B. Kielland, Fröjdis Haavardsholm, Oslo 1935; Vilborg Stubseid Hovet, 

Når ord blir bilete og bilete tekst (diss.), Bergen 2006, sid. 328, 329.
170 Margareta Ridderstedt, Veneziansk sidendamast, Stockholm 2008, sid. 324–

325. Vinjetten med fiskar i ett nät till den norska kyrkohandbokens avsnitt 
om prästvigning påminner om utformningen av fiskarna i hennes sidenda-
masttyg som vävdes i Venedig på 1950-talet.

171 Hon blev senare ledare för den Kvinnelige Industriskole i Oslo. Kåpan tillhör 
nu Nord-Hålogalands bispedöme.

172 En mitra ritades av Kjellaug Hölaas och utfördes av firman ”Paramentik” 
1930. (Den skall aldrig ha kommit till användning.)

173 Turid Lundby, Moss kirkes hvite messehakel og andre paramenter ved kunst-
neren Ruth Arnestad Lödrup. Uppsats vid Högskolen i Oslo, 1998.

av importerad guldbrokad och har bräm med broderade 
palmetter.160 Danska biskopar har inte burit mitra sedan 
reformationen.161

Redan 1919 hade Norsk Folkemuseum haft en stor 
utställning av äldre kyrkliga textilier I katalogen skri-
ver teologen och konsthistorikern Anders Bugge och 
museimannen Thor Kielland om textilierna efter 1760 
att de ”er saa enkelt og fattigslig at det neppe fortje-
ner omtale”.162 Det är ungefär samma inställning som 
Agnes Branting hade givit uttryck för. Författarna anser 
dock att 1600-talets friska högröda antependier skulle 
kunna utgöra ”en god grundlag att bygge paa for en 
genreisning av de moderne kirkelige tekstilier”. I kata-
logen presenteras de liturgiska färgerna i den historiska 
bakgrundstexten.

I en minnesskrift vid Norska kyrkans Olavs-jubileum 
1930 och i en stor utställning av modern kyrkokonst 
i Trondheim presenterades en hel del norska textilier 
som tillverkats på 1900-talet.163 På sex altaren visades 
altarskrudar i guld, silver respektive fyra liturgiska fär-
ger.164 Skriftens författare anser detta vara en god sed 
som kommer att göra menigheten uppmärksam på kyr-
koårets gång och de värden som ligger i detta: ”Disse 
er nemlig efterhaanden, likesom i den svenske kirke, 
tildels ogsaa kommet till anvendelse paa ny i Norge.” 
En del av mässhakarna och antependierna var gjorda 
av handvävda tyger bl.a. från husflidsföreningar.165 
Dessutom användes sammet och brokader. På 1920- 
talet fanns Aktiesellskabet Paramentik med Rut Arne-
stad (1902–1965) och brodösen Ester Tybring samt Fru 
Parvels ateljé Casula i Oslo.166 Några textilier utfördes 
hos den Kvinnelige Industriskole i Oslo.167 I katalogen 
finns många namn på hantverkare och brodöser, som 
deltagit i framställningen.168

Konstnärinnan Fröjdis Haavardsholm (1896–1984) 
hade gjort skisser till flera av de mest påkostade textilier-
na på Olavsutställningen 1930.169 Det var två vita mäss-
hakar med Fågel Fenix respektive den tronande Kris-
tus, en gul biskopskåpa till Stavangers stift (1927) och 
den praktfulla biskopskåpan till Nidarosdomen med S:t 
Olav, Maria, Petrus och ytterligare fyra norska helgon. 
Redan 1916 hade hon gjort skisser till tre mässhakar. 
Men framför allt hade hon på 1920-talet tecknat vinjet-
ter och bilder till alla de norska kyrkliga handböckerna 
i samband med den nya norska gudstjänstordningen. 
Detta avspeglar sig i hennes textilier där figurbroderier 
dominerar. Fröjdis Haavardsholm arbetade också med 
glasmålningar/fönster till norska kyrkor. Hon hade ett 
mycket kraftfullt sätt att teckna med fasta svepande 
linjer. Hennes tronande Kristus och S:t Olav i Nidaros, 
hennes änglar och fiskar har alla dessa mjukt böljande 
linjer och rörelser i teckningen.170

En annan framstående textilkonstnär, den något yng-
re Rut Arnestad, visade en röd biskopskåpa till Hålo-
galands stift och två gröna och en svart mässhake.171 
Den svarta har ett märkligt kors av drivet ciselerat silver 
utfört av Rut Arnestad själv. En biskopsmitra visades 

också men tycks ha varit ett undantag.172 Inga norska 
biskopar har i modern tid burit mitra.

Både Fröjdis Haavardsholm och Rut Arnestad hade 
under olika perioder studerat i Sverige, Haavardsholm 
1918, Arnestad 1929, och bör ha tagit en del intryck 
av de svenska ateljéernas arbete. Då Rut Arnestad och 
Ester Tybring 1929 gjorde en mässhake till Moss Kir-
ke användes samma siden med vinlöv som använts till  
Luleåkåpan och en grön mässhake i Svenska kyrkan i 
Köpenhamn.173

Formen på de norska mässhakarna följer i en del fall 
den gängse raka 1800-talsformen med små variationer. 
Men det lanserades också en vidare form, som påminner 

Biskopskåpa från 
Aalborgs stift 1890. 
Alla biskopskåpor 
från denna tid är 
av guldbrokad och 
har samma typ av 
broderi på brämen, 
”Jerikos ros”.  
Budolfi kirke.  
(Foto okänd.) 



46  I. INCITAMENT, IDÉER OCH VERKSAMHETER I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER
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tiilien taitaja, Jyväskylä 1994.

om de klockformade svenska mässhakarna, men formen 
gjordes mycket spetsigare nedtill. En del mässhakar 
gjordes både smala och spetsiga på ett sätt som tycks 
vara unikt för Norge.

Kyrkotextilier i Finland
Finska Handarbetets Vänner Suomen Käsityön Ystäven 
(SKY) bildades 1879.174 Inte förrän 1904 fick de sitt första 
kyrkliga uppdrag, utställningstextilier komponerade av ar-
kitekten Armas Lindgren.175 De första textilier som beställ-
des till en kyrka var altartextilier till den nybyggda S:t Mi-
kaelskyrkan i Åbo 1905, ritade av arkitekten Lars Sonck 
och hans assistent Max Frelander. Nästa uppdrag var för 
Soncks kyrka i Tammerfors. Antependiet ritades av artis-
ten Hugo Simberg och utfördes 1908. De första sakrala 
textilierna ritades alltså av välkända manliga arkitekter i 
modern stil för moderna nationalromantiska kyrkor.

Textilkonstnärinnorna Lina Palmgren (1876–1968) 
och Maria Schwartzberg (1873–1923) anställdes 1901 
och 1902.176 År 1911 anställdes Ingegärd Eklund 
(1887–1953) som mönsterriterska. Till Kallion/Berg-
hälls kyrka i Helsingfors gjorde Lina Palmgren 1912 
en svart sammetsmässhake med samma slags rosor och 
blad som på antependiet i Tornio och ett kalkkläde i 
sidendamast med broderade rosor och en pelikan i en 
strålsol.177 Maria Schwartzberg ritade en mässhake av 
violett sidendamast, med tre broderade ringar i en sol 
av ax och IHS fram.178

Form på norsk mässhake. Skisser i Rut Lödrups samling. (Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og design. Oslo.) 

Vit mässhake med Maria och barnet av Fröjdis Haavardsholm, broderad 
vid ”Ateljé Casula” i Oslo 1930. Nidarosdomen, Trondheim.

Rött antependium av Lina Palmgren 1912, Tornio kyrka. (Foto C. Cand-
reus.)

År 1917 lämnade de tre första konstnärerna FHV/
SKY och tre nya anställdes. Dessutom anlitades fri-
stående textilkonstnärer. Greta Strandberg och Toini 
Nyström var sedan ansvariga för den kyrkliga tillverk-
ningen. År 1919 hölls en tävling för kyrkliga textilier. 
Den vanns av arkitekten Rafael Blomstedt. Biskop Eino 
Sormunen stödde projektet och var medlem i juryn 
1924–1938. Greta Strandberg stod bakom den violetta 
biskops kåpan till Tampere/Tammerfors 1926 men arki-
tekten Armas Lindgren gjorde skisserna till dess brode-
rade rundlar. Samtidigt gjorde hon en svart sammets-
mässhake och Toini Nyström en violett till domkyrkan.

Vid slutet av perioden framträdde en konstnärinna 
tillika prästfru, Hanna Liomaranta, som startade en 
egen tillverkning.179 Hon hade studerat två år vid Ate-
neum. Åren 1928–1929 studerade hon kyrklig textiltill-
verkning i Stockholm. Hon besökte alla de verksamma 
ateljéerna och reste även till Köpenhamn. Mellan 1926 
och 1930 tillverkades i hennes ateljé 27 mässhakar och 
21 antependier, många med altarduk.

Kännetecknande för de nya finska kyrkotextilierna är 
en mjukhet i material och former, i synnerhet hos de 
tidiga jugendbroderierna. Mässhakar gjordes i smala 
modeller. Änglar och bibliska figurer kommer in i mo-
tivvärlden senare. Också dem tecknar Loimaranta med 
en lätthet. Att hon påverkats av de svenska textilkonst-
närinnorna, t.ex. Sofia Widén, är tydligt. Päikki Priha 
anser att användandet av mönstrade tyger har sitt ur-
sprung i Sverige.
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II. Konstnärer och ateljéer

Textilkonstnärinna – ett nytt  
kvinnoyrke
Förutsättningar
De flesta textilierna fick sin form och tillverkades av 
kvinnor med praktisk och teoretisk utbildning från Tek-
niska skolan i Stockholm. Kvinnor som deltagit i HV:s 
kurser och experimentverksamhet gick ofta vidare till 
olika slag av anställningar som brodöser och väverskor 
eller handarbetslärarinnor. De flesta textilkonstnärin-
norna förblev ogifta. De var ambitiösa, utåtriktade och 
moderna unga kvinnor som med tiden blev starka och 
självständiga yrkeskvinnor. Detta skedde under en tid då 
kvinnornas möjlighet till yrkesarbete vidgades och var 
en viktig del i denna process.

Jag har här valt att presentera textilkonstnärinnorna 
före deras verk och de ateljéer där de var verksamma. 
Däremot har jag funnit det lättare att behandla hantver-
karna sedan föremålen presenterats.

Hos HV lades grunden och flera namnkunniga tex-
tilkonstnärinnor började sin karriär där vid slutet av 
1800-talet. De har funnit sin stil och position redan före 
sekelskiftet och Liciums bildande 1904. På HV och Li-
cium var de flesta fast anställda medan några konstnä-
rinnor försåg ateljéerna med skisser vid sidan om annat 
yrkesarbete. På HV har 20 konstnärinnor identifierats 
och på Licium 12 stycken. Endast under de sista åren 
finns några namngivna konstnärer knutna till Ersta. Hos 
de andra firmorna finns bättre dokumentation om vem 
som utfört skisserna.

Utbildningsvägar
Textilkonstnärinna är en helt ny yrkeskategori, som 
växer fram genom Föreningen Handarbetets Vänner 
och Svenska slöjdföreningens skola. Då Slöjdförening-
ens skola (Slöjdskolan) i Stockholm, grundad 1846, 
omorganiserades 1879 och fick namnet Tekniska skolan 
tillkom en särskild avdelning för kvinnliga elever.1 Kvin-
nor, som ville ägna sig åt konstnärlig verksamhet, hade 
även tidigare haft möjlighet att delta i en del kurser på 
Slöjdföreningens skola.

Konstakademien hade med vissa begränsningar öpp-
nats för kvinnliga elever 1864.2 Hanna Winge, (1838–
1896), den första konstnärliga ledaren på HV, var en 
av de första kvinnor som 1864 studerade där.3 I hennes 
egen ateljé arbetade bl.a. Anna Wallenberg f. von Sydow 
(1838–1910), som blev HV:s ordförande från 1887 till 
1904.4

Från 1880-talet blev Slöjdföreningens skola, Teknis-
ka skolan, utbildningsvägen för de allra flesta unga tex-
tilkonstnärinnorna.5 Det vanliga var att eleverna först 
gick två år på Tekniska skolan för kvinnliga elever (KvS) 

1 Nils G. Wollin, 1951; Gunilla Frick, 1978.
2 Idun 1898 nr 29; Wollin, N.G. 1951, sid. 366, 368 m.m. Bland de tolv första 

kvinnliga akademieleverna fanns också Amélie Brandt (1839–1906) utbildad 
till teckningslärarinna vid Konstakademien 1864–1870, efter förberedande 
studier på Slöjdföreningens skola. Hon blev 1879 den första föreståndaren 
för den kvinnliga avdelningen på Tekniska skolan fram till 1904. Hon hade 
börjat undervisa på Slöjdföreningens skola redan 1864. År 1879 skaffade 
hon sig fortbildning i Hamburgs Allgemeine Gewerbeschule.

3 Från Amalia Lindegren till Julia Beck, Kvinnliga konstnärer på Konstakade-
mien 1847–1872. Utst. kat. Eva-Lena Bengtsson, Barbro Werkmäster (red.), 
1997; KB Eva v Zweigbergks samling. Acc nr 1978/4: 1, Kapsel 2.

4 Danielson, S. 1991, sid. 93–94. Biografiska uppgifter Hanna Winge; Anna 
Wallenberg var gift med bankdirektör A.O. Wallenberg. Hon var liksom 
Ingeborg Petrelli, Agnes Branting, Agda Montelius m.fl. medlem i Fredrika 
Bremerförbundet.

5 Barbro Werkmäster, ”Industri, vetenskap och konst i skön förening” i Anna 
Ankarcrona – en konstnärs liv. Leksand 2013, sid. 31–55.

6 Wollin, N.G. 1951, sid. 233.
7 Uppgifter ur Wollin, N.G. 1951; RA Tekniska Skolans arkiv, D2C:1 Regis-

terbok Högre konstindustriella skolan.
8 Intervju med dottern Lena Strååt 24/9 2009. Hon broderade först åt Selma 

Giöbel.
9 T.ex. Anna Ancarcrona 1886–1935. HKS 1908.
10 Vapenbilder till Carl Arvid Klingspor, Sveriges ridderskaps och adels vapen-

bok, Stockholm 1890.
11 Andersson, M. 1995, sid. 9.

och därefter tre år vid Högre konstindustriella skolan 
(HKS).

Textilkonstnärinnorna
De två första textilkonstnärinnorna, Agnes Branting 
och Sofia Gisberg, utexaminerades som teckningslärare 
år 1883 och Gisberg år 1886 som mönsterriterska, med 
särskild inriktning på textil formgivning. Carin Wäst-
berg och Maria Widebeck gick där samtidigt. Hösten 
1887 infördes ämnet konstsömnad på den kvinnliga av-
delningen under Sofia Gisbergs ledning.6 (För årtal se 
tabell.)

De som kom efter dem utbildades mestadels till möns-
territerskor med textil inriktning eller teckningslärarin-
nor och kallade sig textilkonstnärinnor.7

Ingrid Günther (1888–1982) var den enda som var 
utbildad vid Valands i Göteborg 1907.8

En del konstnärinnor gjorde enstaka kompositioner 
för textilier och ägnade sig åt andra former av konst-
hantverk t.ex. porslin eller hyllningsadresser.9 På den 
kyrkliga sidan ritade en del av dem förlagor till litur-
giska textilier, andra komponerade väggbonader eller 
mattor.

Maria Widebeck arbetade som professionell tecknare 
under många år.10 Flera blev pedagoger till professio-
nen, Sofia Gisberg, Ruth Hallberg, Annie Frykholm och 
Eivor Hedvall g. Fisher undervisade på Tekniska sko-
lan och på HV. De komponerade skisser och mönster 
som bisyssla. Molly Rohtlieb (1836–1914) undervisade 
i konsthistoria på HV. Maja Andersson Wirde undervi-
sade vid HV:s skola från år 1924.11 Alida Heimburger 
var handarbetslärarinna innan hon övergick till Ersta.
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Konstnärinnornas sociala ställning
Med hjälp av biografiska uppgifter kan man dra vissa 
slutsatser om konstnärinnorna och deras plats i samhäl-
let. (Se appendix.) De kom ofta från en borgerlig miljö 
men med vitt skilda hemförhållanden. Konstnärinnorna 
Carin Wästberg, Maria Widebeck, Maja Andersson 
Wirde och Ruth Hallberg, brodösen Elisabeth Bastholm 
(f. 1866) samt lärarinnan Molly Rohtlieb var prästdött-
rar. Flera växte upp sedan fadern dött och fick ta hand 
om mödrar och syskon. Några hade det ekonomiskt 
mycket svårt medan andra kom från välsituerade hem.

De flesta hade god skolutbildning, vanligen från flick-
skolor.13 De var språkkunniga och några skrev artiklar 
och böcker om kyrkliga textilier, t.ex. Agnes Branting, 
eller om textilkonst i allmänhet, bl.a. Sofia Gisberg och 
Carin Wästberg.

Konstnärinnornas ekonomiska villkor
Tyvärr uppskattades inte alltid detta kvinnoarbete eko-
nomiskt vare sig i det förindustriella samhället eller på 
senare tid då kvinnor blev textilarbeterskor och männen 
verkmästare och maskiningenjörer. ”Men det är en känd 
sak att endast som ’tjänande’ lida herrar qvinnoarbete, 
aldrig som något själfständigt” skriver Ellen Fries 19/5 
1892 till Carin Wästberg.14

Ekonomiska uppgifter om de anställda konstnärin-
nornas och hantverkarnas löner är överhuvudtaget 
knapphändiga. I arkiven är dokument som innehåller 
sådana uppgifter ytterst slumpmässigt bevarade.

Då Agnes Branting och Thyra Boklund anställdes på 
HV 1887 fick de en årslön på 800 kr.15 Maja Sjöström 

12 Svenskt konstnärslexikon, del 1 sid. 47.
13 Utom Agda Österberg. Uppgift från en bandad intervju med Sven-Axel Hall-

beck och Ragnar Sigsjö 28 juni 1977.
14 Nordiska museets arkiv, Carin Wästbergs arkiv. Kartong från Nordiska mu-

seet, överl. 12/11 2009. Brev i samband med Chicagoutställningen.
15 Motsvarar 54.900 SEK år 2012; HV-arkivet. Styrelseprotokoll 1886 11 okt. 

Från 1 jan. 1887 har Frk. Rooth uppsagt sig platsen som Direktris och första 
försäljerska. Tjänsten ändras till två försäljerskor, Frk. Branting och Frk. 
Boklund med 800 kr vardera.

16 360 kr/år motsvarar ca 23.706 SEK år 2016.
17 Åsa Rausing-Roos, Textilkonstnären Maja Sjöström. Ett skånskt-romerskt 

konstnärsliv. Stockholm 2012, sid. 59–60.
18 Motsvarar 63.773 SEK år 2016.
19 Motsvarar 63.914 SEK år 2016; HV-arkivet. A II. KONSTUTSKOTTET I. 

sektionen 1905–1916. 21/3 1907. Frk. Andersson får proftjänst hos Adel-
borg i stället för fröken Geijerstam. Börjar 1 april, lön 1.200 kr/år; HV-
arkivet. A II. KONSTUTSKOTTET I. sektionen 1905–1916. 2 feb. 1909 
§2 Beslöts inköpa två arbetsritningar till större antependier för eventuellt 
utförande till utställningen. Skisser till dessa voro inlämnade af fröknarna 
Adelborg och Sjöström. Den första arbetsritningen skulle få kosta 125 kr 
den senare 100 kr.

20 500 kr 1925 motsvarar 13.740 SEK år 2016.
21 Sofia Widén hade sedan januari 1929 fått 50 kr extra arvode så gott som 

varje månad. 500 kr 1930 motsvarade 15.012 SEK år 2012.
22 Svenska kyrkans arkiv, Uppsala. Libraria. Protokollsbok 1/7 1923– 31/12 

1946. Styrelsesammanträde 14 jan 1924.
23 Svenska kyrkans arkiv, Uppsala. Libraria. Protokollsbok 1/7 1923– 31/12 

1946. Styrelsesammanträde 19 okt. 1926 § 4.

fick fast anställning från augusti 1893 och fick 30 kr/
mån för tjänstgöring tre förmiddagar i veckan.16 För de 
skisser hon sedan gjorde under sin fria tid fick hon extra 
betalt.17 Från 1898 hade hon en årslön på 1.000 kr.18 

Ytterligare en uppgift om fast lön för en av HV:s konst-
närinnor har jag funnit. Det är Maja Andersson Wirde 
som börjar på prov i april 1907 och då får en årslön på 
1.200 kr.19

De ekonomiska villkoren tycks ha varit förmånligast 
hos Licium. Åren 1924–1925 finner vi på lönelistan 
förutom Agnes Branting, som vid denna tid tog ut 500  
kr/mån, också konstnärinnorna Elin Pettersson, 233 kr/
mån, och Sofia Widén, först 225 kr/mån, senare 250  
kr/mån.20 Sofia Widéns månadslön ökade från 30 sep-
tember 1929 till 300 kr.21

För Libraria finns några uppgifter från januari 1924.22 
Föreståndarinnan för avdelningen för Kyrklig konst 
fröken J. Hultner fick 250 kr/mån och Agda Österberg 
(sign. Agda Mooi) skulle som ”konstnärligt smakråd” 
endast erhålla 50 kr/mån. Hon var vid denna tid fort-
farande anställd på HV. Från 1 april 1926 hade Agda 
Österberg som föreståndarinna 300 kr/mån.23

Genom de disparata och fåtaliga uppgifterna är det 
svårt att kunna göra adekvata jämförelser. Vissa slutsat-
ser kan man ändå dra. Man kan konstatera att framför 
allt de stora ateljéerna under de undersökta 50 åren gav 
ett stort antal kvinnor, de flesta ogifta, möjlighet att för-
sörja sig, även om lönerna inte var strålande. Många 
hade fast månadslön.

Carin Wästberg på HV klagar bittert över att hon 
1902 inte ens hade råd att resa hem till sin sjuka mam-
ma i Vänersborg. Men hon försörjde då en brorson som 
bodde hos henne under sin skoltid. Tillsammans med 
Maria Widebeck kunde hon under semestern i alla fall 
hyra en gammal skola i Södermanland.

Konstnärinnor som nämns i avhandlingen  
utexaminerade från tekniska skolan:

Tyra Boklund g. Grafström 1882
Agnes Branting (1862–1930) 1883
Sofia Gisberg (1854–1926) 1883/86
Carin Wästberg (1859–1942) 1886
Maria Widebeck (1858–1929) 1886
Maria Adelborg (1849–1940) före 1886
Kerstin Petré g. Clason (1865–1948) 1888
Maja Sjöström (1868–1961) 1892
Märta Måås Fjetterström (1873–1941) 1895
Annie Frykholm (1872–1955) 1895
Maja Andersson Wirde (1873–1952) 1902
Anna Stina Murray (1881–1948) 1904
Anna Rudbeck (1878–1949) före 1904
Ester Hoffsten g. Lindwall (1890–1949) 1905
Eivor Hedvall g. Fisher (1884–1977) 1905
Elsa Svensson g. Gullberg (1886–1984) 1907
Eva Jancke Björk (1882–1981) 1909
Ruth Hallberg (1889–1976) 1912
Elin Pettersson (1892–1979) 1913
Agda Österberg (1891–1987) 1914
Greta Sjunnesson g. Sandberg (1896–1976) 1910-talet
Gurly Hillbom brodös (1898–1953) 1920
Sofia Widén (1900–1961) 1923
Märta Alexanderson (1895–1978) 192112

Agnes Skogman g. Sutthoff (1874–1956)  [—]
Britta Åqvist g. Sporring (1900–1935)  [—]
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24 ATA, Agnes Brantings arkiv; Geijerska släktföreningens arkiv Ransäter.
25 Danielson, S. 1991, sid. 102.
26 Molly Rohtlieb reste därefter till Tyskland, Österrike, Belgien och Holland.
27 HV Årsberättelse 1885 samt styrelseprotokoll 1881–1885.
28 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 205–206.
29 Olivebladet: månadsblad från Ersta diakonissanstalt i Stockholm nr 5 1921, 

sid. 67–68; Persson, G. 2013, sid. 9.
30 GMA 12.573:7, GMA 12.574:12–14.
31 Dagny 1909. Häfte 21, sid. 245–246.
32 HV Årsberättelse 1886. HV-arkivet ”Stor vit låda osortererat.” Vid överflytt-

ning till nya lokaler i Nordiska museet 2016 placerades dokumenten in i 
lämpliga volymer. Reseberättelse i original bland HV-protokoll 1886.

33 Med besök på Musée de Cluny.
34 HV protokoll 1887 15 juni. §3 Dessa skisser med påskrifter finns bevarade i 

HV-arkivet: ”Guldbroderi ‘Dom zu Linz’ 1887, ‘Stift Krems Münster’, ‘Lam-
bach’ mitra, ‘Stadtkirche Linz’.”; HV Årsberättelse 1887.

35 HV styrelseprotokoll 1881–1885. 4 april 1885. § 1 Fröken Eketrä får rese-
anslag 600 + fri resebiljett för 5 veckors kurs vid Kensington museet under 
ledning av Mrs Derby, på villkor att hon på hemvägen besöker Antwerpen. 
(Hon var en kort tid direktris vid HV och efter sitt giftermål ordnade hon 
HV:s samlingar.)

36 Danielson, S. 1991, sid. 177 anger årtalet 1891; Meddelanden från Svenska 
slöjdföreningen 1891. Kungl. Kommerskollegium reseberättelse (fortsätt-
ning från 1890 års Meddelanden); Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. 
Teckningar från South Kensington daterade 1, 5, 10 och 23 maj 1890, ett 
foto ”Magdalen college Oxford, 1890”; Signerade akvareller Nürnberg aug., 
18 aug. 1890.

37 ATA, Agnes Brantings arkiv. 9/9 1912 och 12/9 1912. Brev från Agnes Bran-
ting till Calla Geijer från London. Hon besökte främst South Kensington 
Museum.

38 Nathorst, Mary T. ”Studion” en modärn anstalt för flamskvävnad och möns-
terkomposition”, i Mitt Hem, nr 6, 15 mars 1908, sid.111. Scuola profes-
sionale feminile i Padua; Röhsska museet RKM 65–56. Annie Frykholm. 
Skissbok nr 6, 7, 9 och 16 innehåller skisser från London, Danmark, Dresden 
och Leipzig m.m.

39 HV-arkivet. Köpenhamn 1895, Paris och London 1896 och Kristiania i juli 
1898.

40 Rausing-Roos, Å., 2012, sid. 81–89.
41 Rausing-Roos, Å., 2012, sid. 66 m.m.
42 Dagny 1900. Häfte 8, sid. 198.
43 Anteckningsbok Paris 20 okt. 1900. Brev från Agnes Branting 20 dec. 1900 

och 5 mars 1901.
44 Dagny 1901. Häfte 11, sid. 268. 1 juni öppnades en HV-utställning på Sass-

nitz-Trelleborgsroutens resebyrå, 59 Unter den Linden; Dagny 1901. Häfte 
16/17, sid. 384. HV:s utställning i Kunstgewerbemuseum i Berlin öppnades 
den 17 okt.

Agnes Branting, som till en början delade lägenhet 
med sin mor, hyrde efter dennas död 1907 en egen lägen-
het i ett nybyggt hus, Styrmansgatan 8, där även Pietas 
konserveringsverksamhet inrymdes. Under somrarna 
hyrde hon sommarnöje i Roxmo vid Julita. Hon hade en 
hemhjälp som fick följa med dit och ta sin mamma med 
sig (fast per ångbåt).24 Av korrespondensen med systern 
Calla framgår att hon levde sparsamt.

Mimmi Börjeson, som var/varit gift, tycks ha haft en 
stabil ekonomi. Likaså Sofia Gisberg och Ruth Hallberg 
som ju hade sina fasta lärarinnelöner.

Utlandsresor
Alla textilkonstnärinnor gjorde resor ute i Europa. Re-
sorna kunde ha olika syfte som studier i samlingar och 
utställningar, undervisning och forskning, deltagande i 
kongresser, praktiskt arbete vid utställningar, inköp av 
material m.m. Påfallande många sträckte sig över flera 
månader. Utlandsresorna finansierades för det mesta 
genom stipendier från Kommerskollegium eller från 
respektive firma. Något som bidrog till att de unga 
konstnärinnorna i större utsträckning kunde resa ut var 
järnvägen. Det fanns till och med särskild damkupé. HV 
hade under en period tillgång till fribiljett på Statens 
Järnvägar.25

De första årtiondena gick studieresorna främst till 
Tyskland, England och Frankrike. Hanna Winge reste 
en gång till Paris 1872 och till Italien 1877 med sin man. 
Tillsammans med Molly Rohtlieb reste Anna Fleetwood 
redan 1877 till Wien26 och Agnes Branting till världsut-
ställningen i Antwerpen 1885.27

Till Tyskland reste de flesta. Från Ersta reste Louise 
Fryxell och Clara Eckerström redan 1869 till Neuendet-
telsau.28 1881 reste ”mamsell” Eckerström och diako-
nissan Ewa Beurling åter dit, 1892 Alida Heimburger 
och ytterligare någon.29 Anna Troili och Gulli Petterson 
från Göteborg besökte 1891 M.E. Beck i Herrnhut.30 
Vid sekelskiftet 1900 arbetade Elisabet Bastholm under 
ett halvår i ateljén i Neuendettelsau.31

Under sin tid på HV studerade Agnes Branting 1886 
museisamlingar och konsthantverksutbildningar i Tysk-
land, bl.a. konsthantverksmuseerna i Berlin och Dres-
den.32 Och 1889 reste hon till världsutställningen i Paris.33

Sofia Gisberg hade redan 1884 varit på Gewerbemu-
seum i Berlin och reste 1887 på uppdrag av HV till en 
utställning av kyrkliga föremål i Wien för att ”… taga 
ritningar med angifvande af färger.”34

Även andra HV-medarbetare gjorde tidigt studieresor 
bl.a. till England. Ingeborg Eketrä g. Petrelli studerade 
1885 London och besökte Antwerpen på återresan.35 
Carin Wästberg och Maja Widebeck reste 1890 både till 
England och till Tyskland.36 Kontakten med den konst-
närliga förnyelsen i England blev betydelsefull för dem 
båda. Det framgår inte av de källor jag haft tillgång till 
att Agnes Branting någon gång reste till England före 
1912.37 Detta skulle kunna vara en förklaring till skill-
naden i konstuppfattning mellan Agnes Branting och 

Carin Wästberg och andra som tidigt kommit i direkt 
kontakt den engelska Arts and Crafts-rörelsen.

Annie Frykholm reste till England 1895. Därefter ar-
betade hon under ett helt år som pedagog vid en flick-
skola i Padua i Italien 1896.38

Maja Sjöströms studieresor kan följas genom date-
rade skisser i HV-arkivet.39 År 1900 reste hon första 
gången till Italien på två månader, med besök på Paris-
utställningen på hemvägen.40 Under en studieresa 1914 
råkade hon ofrivilligt bli kvar på Sicilien hela hösten 
på grund av krigsutbrottet. Från 1920-talet vistades hon 
tidvis i Venedig och bosatte sig från år 1924 permanent 
i Rom.41

I samband med utställningar sändes medarbetarna 
också utomlands. Agnes Branting och Sofia Gisberg till-
bringade en hel månad våren 1900 i Paris i samband 
med Världsutställningen, där de både studerade och ar-
betade med arrangemangen för HV:s del.42 Carin Wäst-
berg vistades i slutet av 1900 och början av 1901 en 
längre tid i Paris för att administrera beställningar i sam-
band med utställningens avslutande.43 Året därpå reste 
Agnes Branting till Berlin två gånger för att arrangera 
utställningar av HV:s verk.44
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Rad 1:
Hanna Winge, 1838–1896. HV. (Idun 1 nov 1889.)
Molly Rohtlieb, 1836–1914. HV. (Foto Nils Björsell, 1884.)
Sofia Gisberg, 1854–1926. HV-Licium. (Konstfacks arkiv.)

Rad 2:
Carin Wästberg, 1859–1942. HV. (Svenskt Porträttgalleri XX 1901.)
Agnes Branting, 1862–1930. HV-Licium. (Foto 1900. Privat ägo.)
Maria Widebeck, 1858–1929. HV. (Svenskt Porträttgalleri XX 1901,)

Rad 3:
Annie Frykholm, 1872–1955. HV-Licium. Teckning av M. Måås 
        Fjetterström. (Göteborgs historiska museum.)
Maja Sjöström, 1868–1961. HV. (Foto Kaudern. Privat ägo.)
Agda Österberg, 1891–1987. HV-Libraria. (Konstfacks arkiv.)

Rad 4: 
Ruth Hallberg, 1889–1976. Licium. (Konstfacks arkiv.)
Elin Pettersson, 1892–1979. Licium. (HV-Licium.)
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45 ATA. Agnes Brantings arkiv. Brev till systern Calla Geijer och svågern  
K.R. Geijer, där hon antyder ett bidrag från Kommerskollegium.

46 ATA Agnes Brantings arkiv. Brev till Calla Geijer, 8 dec. 1909.
47 ATA Agnes Brantings arkiv. Brev till Calla Geijer 29/9 1910 från München. 

Om 1200-och 1300-tals miniatyrer som hon sett i Stadsbiblioteket. ”Här 
finns de tyska böckerna om Tristan och Isolde om Persival och Wilhem af 
Orleans alla från 1200-talet [...] Italienska 1300-tal med betydelse för Ms 
(drottning Margaretas) klädning.”

48 Compte-rendu analytique. Congrès d’histoire de l’art, organisé par la So-
ciété de l’histoire de l’Art français. Paris, septembre–octobre 1921. Paris, les 
Presses universitaires, 1922; VALA Vreta Klosters kyrkoarkiv. N III Licium 
1924–1931. Brev till kyrkoherde Dahlqvist i Vreta Kloster febr./mars 1926.

49 Nu i Smålands museum, Växjö.
50 Hon företog sedan ett antal studieresor, se appendix. Andersson, M. 1995, 

sid. 5; HV-arkivet Konstutskottets enskilda anteckningar 29 april 1924– 
25 april 1929. 8 jan 1925.

51 Catarina Lundström, Fruars makt och omakt, (diss.) Umeå 2005, sid. 39–44; 
Wåhlstrand Arne Johan Widén. Dagboksanteckningar 1901–1913 Kungl. 
Samfundets handlingar del 10. Stockholm 1984, sid. 247.

52 RA. Bertil Boëthius släktarkiv och samlingar. Gerda Boëthius. (RA 
720091.006) vol. 21. Brev från Agnes Branting till Gerda Boëthius 29/5 
1927.

53 Artikel i Idun 1931, sid. 277.
54 Uppgift tillsammans med porträtt i Väddö k:a.
55 Uppgifter lämnade febr. 2005 av Karin Klein, Hässelby, systerdotter till 

Gurly Hillbom.
56 Danielson, S. 1991, sid. 144; I HV:s årsredogörelse 1907 berättas att Signe 

Stiernstedt med statsunderstöd besökt Les Gobelins i studiesyfte samt ”Wil-
liam Morris Hautelisse-atelier i Mirthen Abbey invid London.”

57 Minnesskrift till Svenska Diakonissanstaltens femtioårsjubileum 1901, sid. 
177. Författad av Ernst Lönegren enligt Johannes Norrby, Minnesblad från 
diakonissanstalten i Stockholm 1851–1926. Stockholm 1926, sid. 40, och 
Sven-Åke Rosenberg, i Febe 1939, sid. 96, not 13. Anges fortsättningsvis 
med Lönegren som författare. Verksamheten benämns här omväxlande Pa-
ramentavdelningen och Paramentföreningen.

Sommaren 1904 reste Agnes Branting till Nordita-
lien för att knyta kontakter och köpa in material till 
den nya firman Licium.45 Då en del av Liciums textilier 
från Stockholmsutställningen 1909 ställdes ut i Buda-
pest i oktober reste både Agnes Branting och Mimmi 
Börjeson med dit.46 I samband med en föreläsning i 
Budapest i oktober 1910 besökte Agnes Branting ock-
så Wien, Prag och München för att forska i arkiv och 
bibliotek.47 1920 tog hon med sig systerdottern Agnes 
Geijer till Norditalien och Paris. I september 1921 del-
tog hon vid Congrès d’histoire de l’art, organisé par la 
Société de l’histoire de l’Art français i Paris, där hon 
bl.a. träffade konsthistorikern Emile Mâle (1862– 
1954).48

Maja Andersson Wirde hade studerat i London i maj 
1906.49 Hela vintern 1910–1911 vistades hon i Italien.50 
År 1929 reste hon till USA för att de följande åren un-
dervisa vid Cranbrook Academy of Art.

Agda Österberg fick 1922 ett stipendium från Svens-
ka slöjdföreningen för att resa till Florens, München och 
Bauhaus i Tyskland. Till Bauhaus återvände hon 1930. 
I början av 1920-talet fick hon följa med Maja Sjöström 
till Venedig.

Om Sofia Widéns resor vet vi inte mycket. Redan som 
8-åring hade hon vistats en längre tid i södra Frankrike 
och det är troligt att hon även senare reste dit.51 År 1927 
besökte hon sidenväveriet Bevilacqua i Venedig.52 Inte 
förrän 1931 finns uppgifter om att hon på Liciums be-
kostnad fick resa till London i samband med en utställ-
ning.53

Även brodöser och väverskor hade möjlighet att ut-
bilda sig utomlands. HV-brodösen Erika Andersson g. 
Ekholm hade utbildat sig i Wien och Rom.54 Brodösen 
Gurly Hillbom fick stipendier för studieresor till Tysk-
land och Italien.55 Väverskan Elin Öberg studerade två 
månader på Les Gobelins i Paris 1902.56

Jag har valt att presentera hantverkarna mer ingående 
i samband med den estetiska analysen av föremålen.

Manliga konstnärer och arkitekter
Några män gjorde också förlagor till kyrkotextilier i 
början av 1900-talet. Det var främst arkitekterna Ferdi-
nand Boberg (1860–1946), Lars Israël Wahlman (1870–
1952) och Fredrik Falkenberg (1865–1924). Boberg ri-
tade både för HV och Licium.

Konstnären Oscar Brandtberg (1886–1957) var knu-
ten till Licium vid sidan av sitt arbete som lärare i deko-
rativt måleri vid Tekniska skolan. Han medverkade som 
dekorationsmålare vid utställningar 1909, 1914 och 
1915 och deltog i arbetet i Uppenbarelsekyrkan.

Enstaka uppdrag utfördes av arkitekterna Otker  
Hökerberg, Melcher Wernstedt och K. Martin Wester-
berg.

De fem stora ateljéerna
Introduktion
Tre ateljéer var verksamma före sekelskiftet 1900, näm-
ligen Ersta paramentförening, Göteborgs parament-
verkstad och föreningen Handarbetets Vänner (HV). På 
1900-talet tillkom Ateljé Licium och AB Libraria. De 
tre första ateljéerna började sin kyrkliga tillverkning un-
gefär samtidigt i början av 1880-talet. Ersta parament-
förening och Göteborgs Parament hade en helt kyrklig 
inriktning medan HV redan hade haft en profan pro-
duktion under åtta år, innan man började intressera sig 
för en tillverkning för kyrkligt bruk. De olika verksam-
heterna växte fram successivt och parallellt. Ateljéerna 
och de personer som var verksamma där presenteras för 
att ge en ram åt de textilkonstverk som kommer att be-
handlas.

Många nya fakta om ateljéerna och konstnärinnor-
nas liv har framkommit under mitt forskningsarbete och 
kan vara värda att lyftas fram i ljuset. Firmorna pre-
senteras i ungefärlig ordning efter den tidpunkt då de 
började tillverka kyrkliga textilier.

Ersta – ”Paramentet”
Diakonissanstalten
Ersta diakonissanstalt i Stockholm hade sedan starten 
1851 som huvuduppgift att bedriva sjukvård och att 
utbilda församlingssystrar, diakonissor.57 Uppgifter om 
verksamheten vid Ersta finns i bl.a. ett antal små häften 
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58 Gudrun Persson, Till varandras tjänst och glädje, Ersta diakoni, Stockholm 
2013 (I); Gudrun Persson, Även vilan är en uppgift – Betania, Styrsjöbo. 
Ersta diakoni, Stockholm 2013 (II).

59 Lönegren, E. 1901, sid. 178.
60 Ersta diakonisällskaps arkiv. (Förkortas i det följande till Ersta arkiv.) Arki-

vet 2010 flyttat till Centrum för Näringslivshistoria i Bromma; Rosenberg, 
S.-Å. 1979, sid. 205.

61 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 205. Elva personer bildade Paramentföreningen; 
Ersta arkiv D1J:2 (tidigare F 1:J) Beställningar 1880–1897; De övriga var 
enligt beställningsliggaren fröknarna Ulla Bring, Karin Westerberg, Louise 
Heimburger, Hilda Hierzéel, Anna Schönmeijer samt fru Alida Heimburger. 
Rosenberg anser att föreståndaren J.C. Bring kunde ha varit initiativtaga-
ren; Bertha Aurelius född 1846, inträdde 1870, diakonissinvigdes 1875, dog 
1917. Uppgift genom Gudrun Persson.

62 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 205–206. Enligt brev från M.E. Beck 1883; Pers-
son, G. 2013 (II), sid. 9. Eva Beurling vigd till diakonissa 1881. Reste under 
tre månader i Tyskland Besök i Neuendettelsau och Dresden gav henne ”god 
inblick i paramentiken”.

63 Ersta arkiv D1J:2 Beställningar 1880–1897.
64 Ersta arkiv. Icke insorterade.
65 Före 1930 till sammanlagt 842 kyrkor.
66 Persson, G. 2005. Ernst Lönegren var föreståndare 1898–1910, Hjalmar 

Lyth, biträdande pastor 1904–1916, Johannes Norrby, föreståndare 1910–
1936, Sven Åke Rosenberg, biträdande pastor 1937–1941.

67 Hans tidigare verksamhet vid Ersta och hans framställning av den moderna 
kyrkliga textilkonsten vid Ersta paramentförening är därför något mer ut-
förlig och tillförlitlig. 1951 hade han skrivit en historik över Ersta diakoniss-
anstalt i samband med dess 100-årsjubileum.

68 Olivebladet: månadsblad från Ersta diakonissanstalt i Stockholm 1921, nr 5, 
sid. 67–68. Dödsruna; Ersta arkiv D1J:2 (tidigare F 1:J): ”En liten paramen-
thistorik.” Handskriven av Alida Heimburger 1892 ”... Vid den tidpunkten 
frågade Doktor Bring undertecknad om jag ej ville öfvertaga paramentet ty 
S L (Syster Louise) orkade ej mera men för att arbetet dock skulle tillhöra 
Diakonissanstalten skulle jag lämna min plats i skolan och flytta till Söder. 
Att lämna detta arbete och med vetandet om min fullkomliga okunnighet i 
bokföring gjorde att jag bad att få betänka mig. Hvad det senare beträffar 
försäkrade jag mig att jag fick föra böckerna huru jag ville och ingen revision 
skulle behövas hädanefter liksom dittills. Arbetet skulle vara min privata sak. 
Innan jag hann gifva svar fick jag af Fröken Åhlin höra att våning var för 
mig hyrd Fjällgatan 40. S.L. hade ej i sin ifver tid att vänta och förstod ej att 
jag ej midt i läsåret kunde lämna min plats i Åhlinum och hufvudstupa flytta 
till Ersta. Efter doktor Bring så varmt önskade det uppsade jag min plats till 
läsårets slut och öfvertog paramentet hösten 1892.”

av Gudrun Persson utgivna av Ersta diakoni under se-
nare år.58

Ersta var en ateljé med klar knytning till Svenska 
kyrkan. Man hade inget större vinstintresse, överskottet 
gick främst till att utsmycka det egna kapellet.

Broderierna, ofta applicerade, var under den första 
tiden vanligen inspirerade av eller kopierade från tyska 
förlagor. Till en början liknar Erstas produktion Göte-
borgsverkstadens men sträcker sig över en längre tid. 
Utvecklingen hos Ersta går senare vidare och man följer 
med tidens smak.

Det är främst ur ikonografisk synvinkel samt beträf-
fande tidpunkten för när tillverkningen började och 
spridningen som Ersta Paramentavdelning och Göte-
borgsverkstaden är av intresse.

Ideologiska grunder
Erstas paramentverksamhet stöder sig på Wilhelm Lö-
hes skrifter. Han citeras redan 1880 i Olivebladet:

Genom erfarenheten hava vi kommit till den över tygelsen 
att sinnet för ett värdigt prydande af templen kan väckas till 
efterföljd hos allmänheten derigenom att den får se bättre 
förebilder i detta avseende.

Här finns både ett pedagogiskt och smakfostrande syfte.
1882 beskrivs i Olivebladet hur man förskönat Er-

stakapellet, t.ex. med glasmålningar, för att ge ett ”upp-
byggande intryck”. Och skribenten fortsätter: ”Det kan 
ju nemligen icke vara likgiltigt om de ting, som möta 
ögat uti ett tempel äro sköna eller såra skönhetskäns-
lan”. Det är just därför en paramentförening bildats.  
I Olivebladet 1886/3–4 finns hela M.E. Becks Soli Deo 
översatt. I jubileumsskriften 1901 skriver dåvarande fö-
reståndaren Ernst Lönegren om skönhet och utsmyck-
ningar:

Och aldrig får man förgäta, att i en luthersk kyrka nådens 
medel, ordet och sakramenten, äro huvudsaken, det övriga, 
byggnadens skönhet, musikens skönhet och kyrkoprydna-
dernas skönhet, äro underordnade medel, dock såsom så-
dana ingalunda utan sin betydelse.59

Paramentförening – avdelning – verkstad
I april 1880 bildades en paramentförening för tillverk-
ning av liturgiska textilier, paramenta, av ”ett tiotal 
vänner till anstalten”.60 Det var bl.a. diakonissanstal-
tens föreståndare Johan Christoffer Bring och förestån-
darinnan Clara Eckerström samt tre diakonissor, Ewa 
Beurling (1830–1914), Louise Fryxell (1834–1907) och 
Berta Aurelius (1846–1917).61 Verksamheten leddes de 
första tolv åren av diakonissan Louise Fryxell, som både 
broderade själv och organiserade arbetet. Några systrar 
fick redan före 1883 resa till Tyskland för att sätta sig in 
i ämnet. En av dem var Ewa Beurling.62

I Ersta diakonisällskaps arkiv finns en detaljerad be-
ställningsliggare från de första åren.63 I nästa beställ-
ningsliggare har åren 1898 till 1913 skurits ut.64 En för-

teckning över föremål som levererats varje år från 1887 
till 1966 gjordes av syster Ulla Bengtzon. Den saknar 
detaljuppgifter om färg m.m. men den täcker de år som 
saknas i liggaren.65

I Erstas månadsblad Olivebladet redovisas parament-
föreningens verksamhet varje år. Det innehåller notiser 
och artiklar i ämnet, liksom tidskriften Febe, ursprungli-
gen en ”Julkalender”, utgiven sedan 1887. Flera gånger 
har paramentverksamheten uppmärksammats i olika 
jubileumsskrifter, vid Erstas 50-årsjubileum 1901 av 
Ernst Lönegren, 1911 av Hjalmar Lyth, 1926 av Johan-
nes Norrby och 1939 i Olivebladet av Sven Åke Ro-
senberg.66 Sven Åke Rosenberg utgav som ovan nämnts 
1979 Släpet på hans mantel där uppkomsten och bak-
grunden såväl till paramentverksamheten vid Ersta som 
i Göteborg skildras ingående. Han stödjer sig där bl.a. 
på ovan nämnda skrifter.67

Två medlemmar, som inte var diakonissor, reste 1892 
till Tyskland för att studera kyrkligt broderi. Den ena, 
fru Alida Heimburger f. Eckhoff (1839–1921), handar-
betslärarinna på Åhlinska skolan, blev samma år ledare 
för Erstas paramentavdelning.68 Hon hade redan 1880 
deltagit i arbetet med att brodera de första föremålen 
som levererades. Vid 72 års ålder skrev hon för hand i 
en liten historik att det efter 1896 anställdes avlönade 
biträden och efter biskop Lönegrens tillträde 1898 bör-
jade medlen bokföras under ”Paramentförening” till en 
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fond för kapellets reparation och försköning.69 Alida 
Heimburger ledde paramentverksamheten fram till sin 
död 1921. Då övertogs ansvaret för denna gren av verk-
samheten av Ida Öhrvall som också var föreståndare 
för sjukhuset. Jenny Stille (f. 1877) och Gerda Petersson 
ledde tillverkningen mellan 1925 och 1942.70

Den första beställningen
De första kyrkliga beställningarna utfördes 1880. I de 
flesta redogörelser för paramentföreningen, anges en be-
ställning i december 1879 av ”doktorinnan Ulff i Stora 
Skedvi”, Dalarna, som startskottet för verksamheten.71 
I Olivebladet 1880 står däremot: ”Förliden höst besökte 
oss en god vän, kyrkoherde i Dalarne, bl.a. för att wid 
anstalten beställa en altarduk till sin kyrka.”72

Altarduken till Stora Skedvi var en linneduk med ett 
Kristusansikte och en bård med vindruvor i svart stjälk-
sömsbroderi.73 S-Å. Rosenberg betecknar den som ”skä-
ligen enkel”, men om man jämför den med de altardukar 
som vid denna tid var vanliga i svenska kyrkor, kan den 
nog betecknas som ovanlig och ovanligt arbetad.74 Den 
mätte 5 x 2,5 alnar, vilket bör innebära, att den hade 
cirka 7 meter broderad bård, förutom Kristusansiktet, 
allt i konturbroderi med fint svart silke, något som inte 
förekommit tidigare.75 I och med denna altarduk införs 
alltså något helt nytt. Förlagan var enligt beställningsbo-
ken ”Christushufvud, Musterblatt No 7”, vilket gör att 
man vet hur broderiet såg ut.

69 Ersta arkiv D1J:2. ”En liten paramenthistorik.” Handskriven av Alida 
Heimburger 1892; Lönegren, E. 1901.

70 Persson, G. 2013 (I). Verksamheten 1930–1960 var omfattande. Parament-
avdelningen upphörde 1966. 1985 återupptogs en viss verksamhet som 1987 
gick upp i Librarias textilateljé, under några år placerad i Erstas lokaler.

71 I de flesta skrifter ända från 1901 och framåt, som citerar varandra, är kyr-
kans namn felstavat. För undvikande av missförstånd kommer jag hela tiden 
att använda den rätta stavningen, Skedvi, för att inte förväxla kyrkan med 
Skedevi, som ligger i Östergötland. I Beställningsboken i Erstas arkiv DIJ:2, 
är namnet rätt stavat; Lönegren, E. 1901, sid. 178.

72 Olivebladet (1880), nr 1, sid. 7; Bexell, O. 1987, sid. 446 o 449. Mina Ulff 
var hustru till kontraktsprosten Herman Wilhelm Ulff och svägerska till 
biskop Ullman i Strängnäs. Hon var född von Pieverling och uppvuxen i 
Erlangen inte långt från Neuendettelsau. Herman Wilhelm Ulff hade stu-
derat i Erlangen 1860–1864; Hans Rössler, ”Die Paramentik der Diakonie 
Neuendettelsau 1858–2004” i Neuendettelsauer Hefte 2, Neuendettelsau 
2004, sid. 45. I Erlangen fanns sedan 1871 en systerförening (Zweigverein) 
till föreningen i Neuendettelsau.

73 Rosenberg m fl. Den fotograferades i slutet av 1930-talet på Ersta. En-
dast bården publicerades i Febe 1939. Enligt uppgift från församlingen 
(20070730) ”... kasserades i samband med en inventarieöversyn 1992”.

74 Rosenberg, S.-Å. Febe 1939, sid. 89–113. ”Paramentiken ett stycke diako-
niens tempeltjänst.” sid. 97.

75 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 31. En likadan skall ha 
utförts till Ekshärads k:a.

76 Ersta arkiv D1J:2 (tidigare F 1:J), Beställningar 1880–1897.

Boken med syltetiketten
En liten handskriven liggare i Erstas arkiv innehåller 
olika anteckningar och noggranna beställningslistor för 
de första åren.76 Den är sammansatt av ark, hopsydda 
med nål och tråd, inslagna i mörkrött vaxat papper. Den 
har på framsidan en liten syltetikett med texten: ”Be-
ställningar 1880–1897.”

Den första sidan är daterad 9 nov. 1888 och innehål-
ler en förteckning över ”Paramentets Arbetsfördelning” 
följd av en uppräkning av föreningens medlemmar från 
april 1880, deras funktioner och datum för inträde och 
utträde ur föreningen. Sedan följer förteckningar över 
arbetsmaterial, sybågar m.m.

Boken innehåller också en utförlig förteckning över 
de mönsterblad och motiv, cirka 150 stycken, som för-
eningen förfogade över: ”3ne blad Entwürfe zur Kir-
chenstickereien von Martin Eug. Beck Herrnhut”, ”12 
’Musterblätter’ von Martin Eugen Beck, Herrnhut. Text 
von Moritz Meurer” och egna bearbetningar av dessa 
mönster samt några från Neuendettelsau.

”Christushufvud, Musterblatt No 7", enligt beställningsboken det som 
broderades till Stora Skedvi 1880. Ur Martin Eugen Beck, 12 Musterblät-
ter für Kirchliche stickerei, Leipzig 1868. 

Boken med syltetiketten. Beställningsbok 1880–1897.
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77 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 15; Rosenberg, S.-Å., 1979, 
sid. 212. Rosenberg skriver om ett exemplar fullt med understrykningar som 
flitigt använts av ”Paramentet”.

78 I den följande beställningsboken är antependiernas färg och material inte 
belagda mellan 1897 och 1920. Ersta arkiv. Icke insorterade.

79 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 32.
80 Uppgifter ur Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897 och Lönegren, E. 

1901. Dessutom utfördes separata beställningar av enstaka föremål såsom 
altardukar och kalkdukar. Även mässkjortor tillverkades.

81 Ersta arkiv D1J:2 Beställningar 1880–1897, sid. 31. Ytterligare åtta med 
samma motiv är kända.

82 Då de vanligen ingick i en röd altarskrud utfördes broderierna i rött silke 
liksom på altarduken. Svart silke användes då kalkdukar gjordes separat.

83 Ersta arkiv D1J:2, Heimburger, A. ”En liten paramenthistorik”; Lönegren, 
E. 1901.

84 Mässhakar till Hakarp.
85 Ersta arkiv D1J:2. Beställningar 1880–1897; Renoveringar betecknades i 

Ulla Bengtzons förteckning med ett R.
86 Olivebladet nr 3–4 1892, sid. 77.
87 Lyth, H. 1911, sid. 25. I samma hus fanns då oblattillverkningen.

Sedan kommer en förteckning över den litteratur 
som paramentföreningen ägde. Där står att ”Bref från 
Beck, 1 bref från Schwester Sara, Altarschmuck af Mo-
ritz Meurer och Soli Deo af Beck sammanbundna i ett 
band” ska ha funnits, men inget av detta går nu att finna 
hos Ersta.77

I liggaren finns slutligen alla ”Expedierade beställ-
ningar” från den första 1879 till 1897, sammanlagt 120 
nummer, med mer eller mindre utförliga anteckningar 
om motiv, material och brodöser.78

Den tidiga produktionen
Redan första året, 1880, kunde Ersta leverera en hel ”al-
taruppsättning” i rött till Vederslövs kyrka i Småland, 
d.v.s. antependium, bokdyna och altarduk samt kalk-
duk i linne.79 Redan 1881 gjordes liknande altaruppsätt-
ningar till Växjö domkyrka och Djurö kyrka. Därefter 
utfördes mellan två och nio mer eller mindre kompletta 
uppsättningar om året under de följande tjugo åren. 
Minst 17 predikstolskläden gjordes före 1900.80

En första kalkduk gick i april 1880 till Göteborgs 
sjukhus för obotligt sjuka och hade den gode herden 
broderad i röd kontursöm på vitt linne.81 Ett 70-tal bro-
derade kalkdukar tillverkades före år 1900. De har olika 
motiv och bårder i konturbroderi antingen i svart, rött, 
vitt eller någon gång i gult silke på vitt linne.82

Detta är också något nytt men förekom även hos Gö-
teborgs paramentverkstad och någon gång hos HV. Syst-
rarna på Ersta tog också upp knypplingskonsten och ut-
förde mängder av knypplade altarduksspetsar.

Enligt Erstas egna uppgifter var målsättningen främst 
att hjälpa fattiga församlingar att anskaffa nya texti-
lier.83 Men snart finns till och med domkyrkor med 
bland beställarna. Att bedöma de olika församlingarnas 
ekonomiska förutsättningar förefaller svårt under denna 
period. Man kan i varje fall se att den vinst man tog ut 

inte var särskilt stor. Bland de större beställningarna kan 
vi se att både röd och svart altarklädsel levererades till 
Luleå 1893 och 1894, Lidköping 1894 och 1896 och 
Västerås domkyrka 1898. Växjö domkyrka fick en svart 
1882.

Renoveringar
En viss renovering av äldre kyrkotextilier började redan 
1895.84 Renoveringsverksamheten fortsatte sedan under 
hela perioden. Mellan 1900 och 1930 renoverades cirka 
30 enstaka mässhakar och 20 par. 1926 reparerades Lin-
köpings biskopskåpa från 1751 på uppdrag av bisko-
pinnan Personne.85

Utökad verksamhet
Den första tiden arbetade damer som man kallade ”an-
staltens wänner” med beställningarna eftersom diako-
nissornas tid var alltför upptagen av andra göromål. 
Förmodligen arbetade flera av dem hemma. Några rader 
om verksamheten i Olivebladet 1892 tyder på att man 
haft tillgång till vissa lokaler på Ersta:

Denna har nu vuxit så att den inte längre kan i så hög grad 
som förut, skötas jemte de egentliga uppgifter, som systrarna 
hava, eller inom Diakonissanstaltens för andra ändamål av-
sedda lokaler.

Man hyrde därför ett ljust rum i en angränsande fastig-
het ”så nära oss, att tomternas trädgårdar gränsa intill 
varandra”.86 Detta skedde samtidigt som Alida Heim-
burger vid 53 års ålder, utan ersättning, övertog ledning-
en. Men då Hjalmar Lyth beskriver verksamheten 1911 
har man fått lokaler i ”gamla diakonisshuset” det vill 
säga det större huset som ligger till vänster mot sjösidan 
då man kommit in genom huvudporten på Erstagatan.87

Fröknar, fruar och systrar
Av beställningsboken framgår vilka olika funktioner 
som ogifta och gifta kvinnor och diakonissor, ”fröknar, 
fruar och systrar”, hade. Genom att man så noga anger 
titlar kan man se vilka medarbetare som är diakonissor:

“Herden med Lammet” på kalkdukar syddes till efter 1880 efter “Kir-
chenschmuck, sid. 42” och ”Neuendettelsauer Muster No 1” av Alida 
Heimburger m. fl. Denna finns på Ersta.  



 55II. KONSTNÄRER OCH ATELJÉER

Ewa Beurling Diak. applicatris, utdelare, sammansättare, 
afsändare med mera
Louise Fryxell Diak. mönsterriterska, uträknerska, tillklip-
pare, kassör osv.
Bertha Aurelius Diak d:o.

Andra diakonissor som också deltog i arbetet var Ingrid 
Eneroth, Lina Snellman och fröken Louise Heimburger 
sedermera ”syster Lullu”. De största arbetena utför-
des på 1880-talet av så kallade ”bågsömmerskor” bl.a. 
Alida och Louise Heimburger samt Anna Schönmeijer.88 
Lilly Quensel var dessutom ”mönsterriterskans biträ-
de”. Från september 1889 skötte Ewa Beurling kassan, 
uppköpen, tillklippning och sammansättning.

I Erstas beställningsliggare nämns ytterligare ett stort 
antal kvinnor som broderade mer eller mindre regelbun-
det, ca 30 st, av dem minst sex fruar. I flera fall ser det 
ut som det rör sig om mor och dotter eller om systrar.  
Under 1880-talet finner vi bl.a. fröknarna ”Aug.”, Ebba, 
Mathilda Ulfsparre samt grevinnan ”Aug.” Ulfsparre. 
En del namn antyder anknytning till prästsläkter –  
exempelvis Billing, Bring, Reuterskiöld och Quensel.89

Man kan i beställningsliggaren se att vissa motiv ut-
fördes av vissa brodöser. Den första beställningen 1880 
till Stora Skedvi, altarduken med ”Christushufvud, 
Musterblatt No 7”, utfördes av Ulla Bring och Hilda 
Hierzeel. Alida Heimburger och Ewa Beurling gjorde i 
början de mer avancerade broderierna. (Se också avsnitt 
om brodöser i kapitlet Hantverkarna.)

Om mittpartiet på ett antependium var mer kompli-
cerat broderades det vanligen separat och applicerades 
sedan på bottentyget, som också kunde förses med bro-
derade bårder och slingor broderade direkt på tyget. 
Bårder placerades längs antependiernas eller predik-
stolsklädenas kanter.

Alida Heimburger deltog i broderiarbetet på 23 före-
mål och Anna Schönmeijer på 19 av de första 50 be-
ställningarna (före 1890). Louise Heimburger, Lilly 
Quensell, grevinnan och tre fröknar Ulfsparre hörde till 
de flitigaste. Många arbeten tog lång tid att färdigställa, 
men om det var bråttom tillkallades fler medhjälpare. 
Förutom rikt arbetade mittpartier på antependier brode-
rades metervis med bårder av exempelvis veteax i guld-
gult konturbroderi.

Kontakter med HV
En viss kontakt med HV tycks ha varit naturlig. HV-
ledamoten Molly Rohtlieb var en av damerna i Dia-
konissarbetsföreningens direktion. Dessutom var hon 
sekreterare i ”Fruntimmersarbetsföreningen för Kina”, 
där hennes mor var skattmästare.90 Hennes far Johannes 
Rohtlieb var förutom Tyska församlingens kyrkoherde 
också styrelseledamot och själasörjare på Ersta. HV:s 
violetta antependium till Tyska kyrkan 1887 utfördes på 
Ersta. Det finns upptaget både i HV:s årsberättelse och i 
Erstas förteckning över ”Expedierade beställningar” där 
anteckningar finns om material och motiv men inte om 
brodöser.91

88 Namnet stavas på olika sätt i beställningsböckerna: Schönmeÿr, Schönmeyr, 
Schönmeijer.

89 Lilly och Betty Quensel var inte döttrar till professor Oscar Quensel.
90 Sjökvist, K. 1977, sid. 91.
91 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, No 39 sid. 48.
92 Agnes Geijers bibliotek. (Ägs av Vitterhetsakademien, f.n. deponerat i Upp-

landsmuseet.) Kapsel: Anteckningar av Agnes Branting: ”C Heideloff: Les 
ornements du moyen age. Nürnberg 1846, med stålstick mest arkitektur. 
Branting, A. 1893. Versteyl, Pfarrer H.A. Die Kirchliche Leinwandstickerei. 
Musterblätter i Mittelalterl. Stil. Düsseldorf 1878. Reklamaffisch med gotis-
ka föremål från Theodor Prüfer Dessauer Strasse, Berlin Atelier fur Kristliche 
Kunst.”.

93 Persson, G. 2005, sid. 20. Johannes Norrby, är den förste som konsekvent 
använder begreppet kyrka i stället för kapell.

94 Ersta arkiv K VI ab 41 och 69.
95 Lönegren, E. 1901, sid. 175. ”Såsom gåfvor har kapellet fått mottaga trenne 

olika altarskrudar: en röd för de större högtiderna med deras efterfester, 
en grön för trinitatis-tiden samt en svart för fastlagstiden.”; Efter senare 
ombyggnad av kapellet användes endast mittendelen av antependierna. Si-
dobårderna har gjorts om till altarbrun. Bokstöden finns kvar men mycket 
av de övriga textilierna har försvunnit.

96 Kapsel i Agnes Geijers bibliotek. A. Brantings anteckningar: ”Diak. röda 
1889”; Olivebladet 1889, sid. 67. Årsberättelse 1888. ”Till Diakoniss-
anstaltens kapell gav paramentföreningen en fullständig röd beklädnad att 
ersätta den, vilken begagnats allt sedan templet öppnade sina portar.”

97 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1913–38.
98 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 45, No 31. ”Se No 28 Eks-

härad. Bearb. Sid. 23, Kirchenschmuck sid. 19”; A. Brantings anteckningar: 
”Grönt, segerlammet på boken?”

99 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, Bårder ”Se bearbetningar sid. 
22”.

Vi har också minnesanteckningar av Agnes Branting 
från ett besök på Ersta i början av 1890-talet, där man 
kan skönja ett visst samarbete mellan HV och Ersta. 
Brantings föredrag från 1893 fanns hos Ersta.92 En del 
av litteraturen och mönsterbladen var de samma på HV.

Textil skrud till det egna kapellet/kyrkan
Ersta skiljer sig från de andra svenska ateljéerna genom 
att de hade en egen gudstjänstverksamhet och ett eget 
kapell, invigt 1872.93 Det fick då ett rött antependium 
i traditionell utformning med två korslagda kvistar och 
IHS. Detta finns endast dokumenterat på bild.94 Troligen 
hade man också ett svart antependium men det nämns 
ingenstans. Under en följd av år tillverkades altarkläds-
lar i alla liturgiska färger till kapellet.95 Den gröna al-
tarklädseln kom redan 1886, en ny röd 1888, en svart 
1894 och en vit 1901.96 I dessa tre ingick även klädsel 
till altarringen samt till predikstolens hela överkant med 
pulpet och räcke. Märkligt nog gjordes violett altarkläd-
sel till kapellet inte förrän 1923.97

Den gröna altarklädseln från 1886 har antependium 
av grönt kläde med broderier. 98 Motivet består av ett 
ringkors med blommor, i mitten en mandorla med en 
bild av den gode herden. På ringen står texten: ”JAG 
ÄR DEN GODE HERDEN, DEN GODE HERDEN 
LÅTER SITT LIF FÖR FÅREN.” Lösa sidobårder med 
blommor, nu omgjorda till ett altarbrun, omgav mitt-
partiet.

Till detta hörde ett bokstöd klätt med grönt kläde 
och med ett applicerat broderat lamm. Dessutom för-
sågs altarringens knäfall liksom räcket på predikstolen 
med långa lister av grönt kläde, broderade med rosen-
slingor.99
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Antependium av grönt kläde 
1886. Korset syddes av Alida 
Heimburger, herden av Anna 
Schönmeyr, 1:a sidobroderiet 
av Ulla Bring, 2:a sidobroderiet 
av M. Ulfsparre och bibeltexten 
av Karin Westerberg. Ersta kyrka. 

Antependium av rött kläde 
1888. I mitten broderat liljekors 
med en applicerad Kristusge-
stalt i vitt med svarta konturer, 
efter ”Tyska original sid. 55”.  
På sidorna finns bårder med 
veteax och vinlöv och druv-
klasar i gult silke, efter ”Tyska 
original sid. 53”. Ersta kyrka.

Antependium av vitt siden 
1901. (Sidendamasten utbytt.) 
Likarmat kors med spetsiga  
ändar översållat med små röda 
liljor. I mitten Kristus. Över 
siden ytan utströdda applicera-
de gula klöverblad. Ersta kyrka.
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100 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 54, No 47.
101 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 73, No 78; Liljevalchs  

Katalog 1929, sid. 247; A. Branting anteckningar.
102 Lönegren, E. 1901, sid. 175.
103 Nu är broderierna monterade på en sidendamast från Venedig ”Rambaldi”, 

förmodligen bytt på 1960-talet. Rester av ett bokstöd av vit sidenatlas med 
gula applicerade klöverblad i hörnen är bevarat i Erstas museum.

104 Raschzok, K. 2004, sid. 24.
105 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 36, No 10. Julafton 1882. 

”Musterblatt No 11, Kirchenschmuck sid. 49.”
106 Olivebladet 1884 3–4, sid. 61. Årsberättelse 1883. Ersta arkiv D1J:2. Be-

ställningar 1880–1897, sid. 38, No 16. Liljekors Musterblatt No 6. Bård 
Kirchenschmuck sid. 51 No 1.

Den röda uppsättningen av kläde med rika broderier 
färdigställdes 1888.100 Antependiet har en Kristusbild 
och ringkors med text ur Joh. 6:50. Även här gjordes 
långa remsor med bårder av guldgula ax till altarring 
och predikstol. Några sådana är bevarade.

Svart altarklädsel tillkom 1894.101 Antependiet är av 
svart kläde och har en mandorla med liljekors i silver 
samt passionsblommor.

En vit altarklädsel skänktes till kapellet av para-
mentföreningen 1901 ”för att begagnas vid de största 
högtidsdagarne” skriver föreståndaren Ernst Lönegren 
i jubileumsboken.102 Även här har antependiet en Kris-
tusframställning. Förmodligen var antependiet från bör-
jan av vit sidenatlas.103 Till sin uppbyggnad påminner 
kompositionen starkt om ett Weisses Osterparament 
från 1889 i S:t Laurentiuskirche vid diakonissanstalten 
i Neuendettelsau. Detta kan Alida Heimburger och den 
som följde med henne ha sett vid sitt besök 1892.104 

Klädsel till altarring och predikstol har funnits vilket 
framgår av flera fotografier tagna bl.a. vid jubileet 1901.

Till den röda och vita altarklädseln syddes kalkkläden 
i vitt linne med rött respektive vitt silkebroderi.

Antependier till gravkapellet och sjukhuset
Redan 1882 hade man tillverkat ett antependium med 
bokstöd i svart och silver till Erstas nybyggda gravka-
pell.105 Enligt beställningsboken hade det: ”Kors med 
axkrans och bibelspråk, Fenix och Passionsblommor”. 
Endast bokstödet, broderat med grått silke, silver och 
guldsnodd, finns kvar.

I Olivebladet 1994 står det om ett ”litet altare, som 
kan föras till den sjukes säng då sakramentet utdelas på 
sjukhuset”. Det var av svart kläde med liljekors i vitt 
silke och AO mot violett botten i mitten.106

Under till v.: Ersta kapell, fotografi 
1901. (Reprofoto Stockholms  
Stadsmuseum. Bilden beskuren.)

Violett antependium 1923, Ersta 
kyrka.

Antependium av svart kläde 1894. 
Mitten med broderat liljekors i silver 
och färger. Vid sidorna och nedtill 
fanns bårder med passionsblommor. 
Ersta kyrka.
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Namngivna konstnärer
Hos Ersta vet vi för det mesta inte vem som kompone-
rade antependierna i början av 1900-talet. De få konst-
närer som jag hittills kunnat knyta till Ersta är ledaren 
Louise Fryxell samt några som nämns i Erstaarkivet och 
Olivebladet. Louise Fryxells konstnärliga insats bestod 
nog i första hand av att förstora och sätta samman olika 
delar från de tyska mönsterbladen.107

I årsberättelsen för 1926 står att fru Greta Sandberg 
f. Sjunnesson samt fröknarna Lizzie Hallberg och Rut 
Hallberg har biträtt med komposition av mönster.108 Av 
Lizzie Hallberg finns dokumenterade vita mässhakar i 
Jakobs kyrka redan 1911 och ytterligare två mässha-
kar och två antependier kan genom jämförelse med dem 
attribueras till henne.109 Ett motiv med kors och de fem 
såren tillskrivs ”fröken” Hallberg och finns på fyra av 
hennes sju antependier.110

Greta Sandberg f. Sjunnesson var konstnärinna och 
frihandsknypplerska från Vadstena.111 Hon skall enligt 
beställningsliggaren ha ritat en Lutherros respektive 
en duva till de två röda mässhakarna i Norrköping S:t 
Olai kyrka 1926 och de två vita i Linköpings domkyrka 
1928.112 En röd mässhake från 1931 i Enskede har också 
dessa motiv.113 Ytterst få skisser till mässhakar har beva-
rats, Greta Sandbergs blyertsskiss till mässhaken i Lyre-
stad 1929 finns på Ersta.

Jenny Stille har troligen komponerat mönstret till en 
mässhake till Frinnaryd 1927 eftersom hennes namn är 
inbroderat på en lapp innanför fodret.114

I övrigt är uppgifterna om vem som gjort komposi-
tionerna få. Arkitekt Otker Hökerberg, en ”Fröken” 
Larsson Skylling, professor Lars Israël Wahlman nämns 
och från senare tid Melcher Wernstedt.115 Arkitekt K. 
Martin Westerberg skall ha ritat en mässhake till Van-
stads kyrka, skiss daterad 1921, och ett antependium till 
Härnösands domkyrka 1922.116

107 Liljevalchs Katalog 1929, sid. 247, nr 559. Sunne kyrka 1882.
108 Olivebladet 1927; Konstnärinnan Ruth Hallbergs syster Lisa kallades aldrig 

Lizzie och var inte konstnärlig enl. uppgift av sonen Hans Olof Kahnlund 
14/12 2007.; Vid Högre Lärarinneseminarium och Statens Normalskola 
för flickor fanns 1921 en teckningslärarinna som hette Lizzie Hallberg.  
www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF

109 Branting, A. 1920, sid. 174, fig. 146 samt bild i Febe 1939, sid. 103. Vit mäss-
hake Jakobs kyrka, 1911 (Den ena i ett par); Likadana gjordes till Forshaga 
1926 och Torsby, Bo. Antependier i Grästorp 1915 och Trässberg 1924 har 
likartade broderier.

110 Ersta arkiv. Beställningsbok 1913–38: Almesåkra k:a 1925, Ragunda k:a, 
Lilla Alby kapell Sundbyberg 1929, Åtvid k:a 1925/26. Antependium. Skiss. 
”no 1”, brun med Kristi-korsblomma.

111 Lena Köster, Laura, Greta, Kerstin, Agneta, 2008, sid. 34–53 och 124.
112 En signerad akvarellerad skiss finns i Linköpings domkyrkas arkiv.
113 Ersta kyrkas första vita mässhake från 1936 har samma utförande.
114 ”Tillverkad vid Diakonissanstaltens Paramentavdelning i Stockholm 1927 av 

Fröken Jenny Stille. Ren. A Österberg 1969, L Busk Jönsson 1985”. Renove-
rad vid Libraria 2001. Samma komposition har använts på mässhakar i Östra 
Eneby 1928 och Råneå 1929.

115 Ersta arkiv. Otker Hökerberg, Antependium. Skiss. ”no 15”, Larsson Skyl-
ling, Antependium. Skiss. ”no 55”, L.I. Wahlman, Antependium. Skiss. ”no 9 
Fridspalmen”; Liljevalchs Katalog 1929, sid. 248, nr 562. Melcher Wernstedt 
Strängnäs soldathem.

116 Ersta arkiv. Mässhake och antependium ”no 6”, Wanstad, 1921 och antepen-
dium, Mörrums församlingshem, 1922. Liljevalchs Katalog 1929, sid. 248, 
nr 561. Härnösands domk:a 1922.

Rött antependium 
1924 attribuerat till 
Lizzie Hallberg, Träss-
bergs kyrka. (Foto 
Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.)

Skiss till antependium i Vanstads kyrka av Martin Westerberg daterad 
1921.  
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117 Svanshals, Ög.
118 Grebo, rött antependium och predikstolskläde 1914.

Produktionens omfattning i stort
Ersta hade fram till och med 1904 tillverkat nästan tre 
gånger så många kyrkliga föremål som HV. Före sekel-
skiftet 1900 gjordes 80 hela uppsättningar eller ante-
pendier. Efter sekelskiftet hade Ersta en tämligen stabil 
produktion med en liten nedgång under första världs-
kriget. Fram till och med 1930 producerades cirka 238 
antependier eller hela altarklädslar. Mässhakar började 
tillverkas år 1900. Redan före 1910 gjordes 48 mässha-
kar, ungefär jämnt fördelade varje år. Under hela perio-
den från sekelskiftet till 1930 tillverkades sammanlagt 
cirka 133 mässhakar (varav 22 par).

Färger och motivval hos Ersta
Uppgift om färg saknas på 128 av 239 antependier och 
uppgift om motiv på ca 290 st. Efter 1900 har motiven 
endast dokumenterats på 61 antependier. Kristusfram-
ställningar kopierade ur M.E. Becks Musterblatt eller 
M. Meurers Kirchenschmuck var omtyckta motiv. Både 
tidiga antependier och kalkkläden har sådana framställ-
ningar. Det enda vita antependiet med en Kristusbild, 
som jag funnit, finns i Erstas kapell 1901.

Inget av alla dokumenterade röda antependier har 
motiv med Andens duva eller eldslågor. På violetta och 
svarta antependier finns ett speciellt motiv kors med fem 
sårsymboler i en mandorla. Där förekommer också pas-
sionsblommor. Mittmotiv, så kallade ”Medaljonger”, 
kunde också innehålla olika monogram eller Lammet 
med segerfanan. Ett vitt antependium med segerlamm 
gjordes 1927.117 De fyra evangelistsymbolerna återfinns 
endast på några bokstöd.

Redan från första början komponerades texter in i 
broderierna på antependier och predikstolskläden. Tex-
terna hos Ersta har dels anknytning till motivet, t.ex. 
den gode herden, dels till nattvardsfirandet, ofta på ring-
korsens ring. Veteax och vindruvor och vinblad används 
ofta, särskilt på mässhakar. Liljor blir allt mer omtyckta 
inslag, först som dekor på och mellan korsarmar. Vid 
sekelskiftet och ända fram till mitten av 1910-talet bro-
derades stora vita liljor med tydlig jugendutformning.118 
Figurframställningarna försvinner och enbart symboler 
blir vanliga som huvudmotiv.

Mässhake i röd sammet med guldbroderi 1919, Grebbestads kyrka. 

Greta Sandberg ritade 1929 en röd sidenmässhake till Lyrestads kyrka.

En av två mässhakar komp. av Greta Sandberg för Ersta 1926. Den andra 
har duvan på lammets plats. Norrköping S:t Olai kyrka. 
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119 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 233–235. Rosenberg nämner inte denna förening 
annat än i samband med G.T. Lundblad.

120 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 222, not 12; Eller biskop Björck, vilket Rosen-
berg dock betvivlar.

121 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 203, 216–235. I texten kommer jag ibland för 
enkelhetens skull att synonymt använda uttrycken Göteborgsverkstaden eller 
Göteborgs paramentverkstad; Jarlert, A. 1984, sid. 49.

122 Rosenberg, S-Å. 1979, sid. 231–232. Litteratören Herr N. Andersson öppna-
de 1884 en försäljning som han kallade Paramenthandeln i Göteborg, vilket 
ledde till förväxlingar; Parament-Verkstadens Bref 1883–1884, sid. 96.

123 Deposition 1983 i Göteborgs Stadsmuseum (dåvarande Göteborgs Historis-
ka museum), GM 39.267.84. Kistan innehöll bl.a. 84 rullade arbetsritningar, 
72 uppstuckna mönster och 38 mönster till mässhakar samt ett antal olika 
textilprover, fransar, band och påbörjade broderier.

124 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 216–235; Jarlert, A. 2008, sid. 70–72.
125 Uppgifter i Göteborgs Stadsmuseums arkiv. GMA 12.573:7, GMA 12.574: 

12–14.
126 Rosenberg, S-Å. 1979, sid. 226. Han nämner i förbigående att adressen 1892 

var Göteborgs gamla paramentverkstad, Bellmansgatan 4.
127 Göteborgs Stadsmuseums Arkiv. GMA 12.573:7, GMA 12.574:12–14. Göte-

borgs Paramentverkstads efterlämnade handlingar. Brev från M.E. Beck, 
Herrnhut. 26/5 1891. Han skaffar en ”Wohnung” i närheten till ”gnädiges 
Fräulein” under 14 dagar till sommaren (enl. påskrift på kuvertet till Anna 
Troili och Gulli Peterson).

128 Rosenberg, S-Å. 1979, sid. 231. Ett liknande med svart silke finns i Örgryte 
nya k:a.

Göteborgs paramentverkstad
En verkstad på västkusten
Göteborgs paramentverkstad var en ateljé främst ini-
tierad av präster. En målsättning var att sprida intres-
set för liturgiska textilier ut i församlingarna. Även om 
produktionen i jämförelse med de andra ateljéerna inte 
är så omfattande kan man konstatera hur detta så tidigt 
fick fäste på västkusten, något som också Rosenberg 
påpekar. De flesta dokumenterade beställningarna gick 
till Göteborgs stift. Förtjänsten gick huvudsakligen till 
välgörenhet.

Gamla paramentverkstaden 1883
År 1882 bildades en förening i Göteborg som kallade 
sig Paramentets Vänner.119 Initiativtagare och ordfö-
rande var dåvarande domkyrkokomministern Erik 
Klingstedt i Göteborg. Han efterträddes 1889 av biskop 
E.H. Rodhe.120 Paramentets Vänner stod 1883 bakom 
grundandet av Göteborgs Parament-Verkstad, endast 
verksam fram till 1897.121 År 1890 ändrade man namn 
till Göteborgs Gamla Paramentverkstad på grund av en 
”konkurrerande” verksamhet. ”Litteratören” Herr N. 
Andersson hade 1884 öppnat en försäljning, som han 
kallade Paramenthandeln i Göteborg, vilket ledde till 
förväxlingar.122

Den som framför allt skildrat Göteborgsverkstadens 
verksamhet och historia är Sven-Åke Rosenberg. Han 
byggde sin skildring på genomgång av ett omfattande 
källmaterial i en kista, som som på hans initiativ hitta-
des 1976 i Hagakyrkan i Göteborg. Där fanns bl.a. olika 
handlingar, mönster, arbetsritningar och textilprover.123

Verksamheten byggde på frivilligt arbete och förtjäns-
ten gick till välgörenhet, ett ”Tjänarinnehem” för unga 

arbetssökande kvinnor. Den leddes av hovpredikant Erik 
Klingstedt (se avsnitt om teologer), från 1883 den förste 
kyrkoherden i Hagakyrkan.124 Föreståndare för expedi-
tion och sömnadsnämnd var Anna Troili, föreståndare 
för något slags granskningsnämnd var fröken Gulli Pe-
terson och för inköps- och försäljningsnämnd fröken 
Hulda Petersson.125 Hur många som deltog i arbetet el-
ler hur det gick till framgår inte i Parament-Verkstadens 
bref (se nedan) eller i Rosenbergs text.126 Föreningens 
korrespondens med Martin Eugen Beck mellan 1890 
och 1892 finns i Göteborgs Stadsmuseum f.d. Historiska 
museets arkiv. Där framgår att Anna Troili och Gulli 
Peterson 1891 besökte Herrnhut där Martin Eugen Beck 
var verksam.127 Gulli Peterson skall 1885 ha broderat 
den första pallan, ett utomordentligt figurbroderi som 
nu finns i Hagakyrkan.128

Kistan som hittades 1976 i Hagakyrkan i Göteborg innehöll handlingar, 
mönster, arbetsritningar och textilprover. 

Palla broderad med fint silke i kontursöm av Gulli Petterson 1885,  
Hagakyrkan, Göteborg. 20 x 20 cm
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129 Född i Lyse församling, dotter till komminister Johan Johansson Bastholm. 
Geni/My Heritage Ltd.

130 Branting, A. 1920, sid. 176. Bastholm flyttade då till Stockholm och brode-
rade sedan för Licium, anställd 1916. Några handlingar efter denna firma har 
jag inte kunna finna.

131 I Göteborg fanns sedan 1894 även ”Gust. Barthels snörmakerifabrik” (se 
ovan).

132 Dagny 1909, Häfte 21, sid. 245–246. Där framgår att hon först gått en bro-
derikurs på HV.

133 Idun 1906 nr 30, sid. 368 (A. Bcd).
134 Lysekil violett och Främmestad rött samt i Göteborgs domk:a; Neuendet-

telsauer Hefte 2. Neuendettelsau 2004, sid. 13.
135 I Göteborgs domk:a violett, Ljung, Bo, violett, båda med Smärtomannen; 

Rössler, H. 2004, sid. 47.
136 Bexell, O. 1987, sid. 222. Han refererar till Anders Jarlert 1984; Kilström,  

B.I. 1990, sid. 20.
137 Ingen av ovanstående författare ser triangeln som en bokstav.
138 Parament-Verkstadens bref, 1883–1884, N:o 4, sid. 30.
139 Parament-Verkstadens bref, 1883–1884, N:o 5, sid. 38.

Elisabeth Bastholms ateljé 1899
Efter nedläggningen drev brodösen Elisabeth Bast-
holm129 verksamheten vidare i egen regi från 1899 till 
1913.130 Eftersom det ibland är osäkert om bevarade 
textilier tillverkats av den ena eller andra ateljén har jag 
valt att behandla en del av hennes tillverkning i detta 
sammanhang.131

Om Elisabeth Bastholm varit anställd där framgår 
inte, men det är mycket troligt. När hon 1899 stod i 
begrepp att överta verksamheten fick hon ett resebidrag 
från den upplösta Parament-Verkstadens kassa. Enligt 
en artikel i Dagny reste Elisabeth Bastholm med hjälp 
av detta bidrag, 250 kr, till Neuendettelsau, där hon ar-
betade under sex månader.132 Därefter företog hon en 
månads studieresa till Eisenbach, Dresden och Herrnhut 
där hon träffade professor M.E. Beck. Vid hemkomsten 
1899 övertog hon den nedlagda paramentverkstaden i 
eget namn. Enligt artikeln i Dagny arbetade hon helt 
ensam. 1906 erhöll hon ett stipendium för att studera 
i Rom.133 Flera av hennes kompositioner har de fyra 
evangelistsymbolerna i en utformning som liknar bro-
derier från Neuendettelsau.134 Hon gjorde också några 
Kristusframställningar och det är högst troligt att hon 
broderat en del av de antependier med figurer eller 
evangelistsymboler, som saknar uppgift om tillverkare 
eller på mer eller mindre säkra grunder attribuerats till 
Göteborgs paramentverkstad.135

Parament-Verkstadens bref, skönhet och  
värdighet
Under 1883 och 1884 utgavs Parament-Verkstadens bref, 
sammanlagt tolv tryckta ”Månadsblad” som innehöll 
en mängd små artiklar av olika skribenter. De berör 
såväl praktiska som teologiska spörsmål. Klingstedt och 
andra skribenter utvecklar där de ideologiska grunderna 
för användande och tillverkning av liturgiska textilier 
och den ikonografi som de ansåg skulle användas 
med hänvisning till tyska föredömen. Signaturen B 
var förmodligen kyrkoherde Gustaf Ludvig Björck i 
Vinberg136 och (delta) David Davidson.137 Möjligen 
var signaturen A Klingstedt själv.

I Parament-Verkstadens bref nämns den liturgiska 
förnyelsen omkring 1850 i England, i Frankrike och 
särskilt i Tyskland, med Wilhelm Löhe, Moritz Meurer 
och Martin Eugen Beck vars mönster man hade för av-
sikt att presentera i månadsbladet, något som aldrig blev 
av.138 Breven är inte en direkt handbok för tillverkning 
annat än beträffande ikonografi, utan ger mer utrymme 
åt olika religionshistoriska utblickar och själavårdande 
resonemang. Några praktiska sömnadsråd lämnas inte 
i artiklarna. Inte heller nämns något enda specifikt fö-
remål som tillverkats av föreningen i Parament-Verksta-
dens bref.

De tankegångar som bar verksamheten rör sig kring 
det sköna såsom en Guds skapelse som skall smycka 
kyrkorummet och fylla besökaren med andakt och 
vördnad, en föraning av den himmelska gudstjänsten.

En av skribenterna, signaturen A (sannolikt Klings-
tedt) skriver i mars 1884:

Man kan [...] påstå att den kristliga skönheten och prydna-
den lånat sina förebilder från härlighetens land. En skönt 
smyckad kyrka fyller själen med aningar om den himmelska 
helgedomens härlighet. Gud skapar oaflåtligen det sköna; 
skola derför Hans barn sönderklösa och nedsmutsa? Af 
den omgifning i hvilken menniskan rör sig, kan man sluta 
sig till hennes innersta. En förfallen helgedom häntyder på 
en förfallen religion; ett smutsigt altare höljt i meningslös 
grannlåt, säger oss, att vördnaden dunstat bort, endast slen-
drianen är qvar.139

Parament-Verkstadens bref. 
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Detta ger oss inblick i de tankegångar som låg till grund 
för verksamheten. I juli/augustinumret 1884 talar signa-
turen A om ”Altarets högheliga sakrament” och utreder 
på olika sätt vad som är lutherskt och uttryck för olika 
trosuppfattningar. Man var rädd för att förknippas med 
”katoliserande” tendenser, även från den anglikanska 
kyrkans håll.

Präster som engagerade sig i Paramentets Vänner och 
Göteborgs Gamla paramentverkstad var, förutom Erik 
Klingstedt och G.L. Björck, G.T. Lindblad och David 
Davidson.

Flera präster i kretsen omkring Klingstedt beställde 
textilier från Göteborgsverkstaden. En var kyrkoherden 
i Uddevalla/Krokstad mellan 1880 och 1907 Jacob Vic-
tor Thuresson (1831–1907). Han var nära vän till Lars 
Norborg (1846–1907), pastoratsadjunkt och komminis-
ter i Haga kyrka i Göteborg under Klingstedts tid, 1874 
till 1907, och hade en mer schartauansk inriktning. Där 
fanns också den schartauanske Olof Brorsson kommi-
nister i Lundby. U.L. Ullman var kyrkoherde i Lundby 
församling 1886. I alla deras kyrkor finns textilier från 
Göteborgsverkstaden.140

De präster på västkusten som engagerade sig i para-
mentfrågan var alla mer eller mindre influerade av 
Schartaus skrifter och den lutherska friheten. Davidsson 
var lutheran men inte schartauran, Klingstedt däremot 
läste Schartaus skrifter och hade en uttalad avsky för 
svarta mässhakar.

Ekumeniskt visar man på viss samhörighet både med 
östkyrkan och anglikansk kristenhet men såg inte detta 
som någon direkt inspirationskälla för paramenttillverk-
ningen. Man såg tydligen inte heller något kontroversi-
ellt i att beställa mässhakar från en påvlig hovleverantör 
i Paris.141 Förmodligen skulle man genom att närmare 
studera kyrkoherdarna i de församlingar som beställt 
textilier under den aktuella tiden kunna se ytterligare 
förbindelseband mellan prästerna i stiftet.

Liturgisk förnyelse med schartauanska  
förtecken
Den västkustska tillverkningen hade en klar koppling 
till de tyska strömningarna och hämtade inspiration di-
rekt från dem. I Parament-Verkstadens bref citeras M.E. 
Becks skrifter och M. Meurers Altarschmuck. Likaså 
hänvisar man till ”Dr. Bocks Geschichte der liturgischen 
Gewänder i två band”.142 Man har delvis använt andra 
mönstersamlingar än dem på Ersta.143 Men samtidigt 
förmedlade man alltså franska mässhakar och prefabri-
cerade franska broderier, hämtade ur en katolsk fransk 
priskurant. Detta berodde säkert på att man inte använ-
de mässhakar i de evangeliska kyrkorna i Tyskland, i 
en del fall polemiserade man mot den romersk-katolska 
användningen av prästerlig skrud.

Den senare produktionen bör också ha påverkats av 
Elisabeth Bastholms långa vistelse i Neuendettelsau och 
hennes besök hos M.E. Beck.

140 Samtal med Anders Jarlert 4/12 2010.
141 Bias Ainé i Paris. (Se nedan.)
142 Bonn 1859–1871.
143 En del sådana finns bevarade i Göteborgs Stadsmuseums arkiv. GMA 12. 

573:7, GMA 12.574:12–14.
144 Parament-Verkstadens bref, 1883, N:o 1, sid. 1.
145 Tidigast 1894 eller möjligen i samband med en utställning av kyrkliga textili-

er i kyrkan 1921. Göteborgs näringsliv. Del II. Göteborg 1923, sid. 374–375; 
Paramentarbeten, katalog 1920.

146 Falkenberg 1891–1892, Uddevalla 1897.
147 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 226 not 21; Elis Daniel Heüman, Falkenbergs nya 

kyrka. En beskrifning på invigningsdagen 1892. (Nytryck tills. m. Henning-
son K Å. Falkenberg 1958.)

148 De svarta textilierna från 1905 är daterade genom påskrift och etiketter, de 
violetta genom likhet med band och fransar. Jfr svart och violett i Uddevalla.

Till Hagakyrkan, Klingstedts egen kyrka, skaffades 
tidigt, redan 1884, predikstolskläden och läktarkläden i 
de fem liturgiska färgerna. Redan 1883 hade han inköpt 
en vit altarduk med en bild av segerlammet i rött kon-
turbroderi.144 De första antependierna gjordes i svart, 
violett och rött. Det vita antependiet och ytterligare ett 
vitt predikstolskläde anskaffades från snörmakerifir-
man Gust. Barthels något senare.145 Det första violetta 
antependiet och kalkduken tycks ha haft importerade 
franska broderier som sprättats loss men ligger kvar i 
kyrkans textilförvaring. Antependiet ersattes 1919 av 
ett violett antependium beställt hos HV.

Till åtminstone två kyrkor skaffades en hel serie av 
antependier och/eller predikstolskläden i alla de litur-
giska färgerna redan på 1890-talet.146 Nya kyrkan i 
Falkenberg, invigd 1892, när Elis Daniel Heüman var 
kyrkoherde där, fick material från Göteborgs parament-
verkstad till altarklädslar i alla fem färgerna, utförda i 
församlingen.147 Till grannförsamlingen Vinbergs ny-
byggda kyrka anskaffades 1899 rött, svart, violett och 
grönt ”altarvelum” och predikstolskläde. Initiativtagare 
var med säkerhet kyrkoherde Gustaf Ludvig Björck. La-
holm fick en violett mässhake, röda och gröna antepen-
dier och predikstolskläden 1896, senare kompletterade 
med violetta och svarta 1905 från Elisabeth Bastholm.148 

Hagakyrkan i Göteborg. Två violetta sammetsmässhakar inköpta 1884.
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149 Endast det röda daterat 1912. Vita och gröna textilier från Licium kom först 
1930 och 1933.

150 Något grönt kunde inte hittas vid besök 2009.
151 Bias Ainé i Paris. Fondée en 1782. Fournisseur de N:S:P:le Pape. Paris, 74 Rue 

Bonaparte, Place St Sulpice. En liten priskurant ORNEMENTS d’ÉGLISE. 
finns i Hagamaterialet. Brev till Bias Ainé 4/12 1890. Man tackar för katalog 
och ber om planscher. Beställningar till Göteborgs paramentverkstad:

 1889 okt. – 2 mässhakar No 4131 à 325 fr.
 1891 9/1 – 2,75 m siden nr 18, 75 cm br och överenskomna band.
 1892 9/2 – 2 violetta sammetsmässhakar à 440 fr. No 41430 med IHS på 

framsidan ”l’agneau couché”. Man ber att de inte ska sätta sin adress på 
mässhakarna.

 1892 – 3 st mässhakar violett sammet. 
 1893 7/6 – en mässhake à 160 och à 250 347/48.
 1893 25/10 – mässhake violett sidendamast och en svart silkesammet.
 1894 8/2 beställs flera artiklar.
152 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 230.
153 Göteborgs Stadsmuseum GM 39.267:1. Listan ligger i koffertens övre del.

Oscar Fredriks kyrka i Göteborg fick predikstols- och 
läktarkläden i rött, svart och grönt efter 1894 samt rött 
och svart antependium från Bastholms ateljé 1912.149 
Ett par violetta mässhakar där bör ha kommit från 
paramentverkstaden på 1890-talet. I Uddevalla skaf-
fades antependier och predikstolskläden i fyra färger 
1897 bl.a. vitt.150 Örgryte nya kyrka skaffade påbörjade 
predikstols- och läktarkläden i svart, violett och grönt 
samt svart och violett mässhake 1889–1891 och något 
senare kalkkläde/palla av vitt linne med svart kontur- 
broderi.

Flera kyrkor fick altarklädslar och predikstolskläden 
i fyra eller fem färger från Göteborgs paramentverk-
stad ibland kompletterade hos Elisabeth Bastholm. Den 
dominerande färgen på dokumenterade antependier är 
röd, på mässhakar violett, men många saknar uppgift 
om färg. Endast två vita antependier från Göteborgs 
paramentverkstad är kända, i Falkenberg 1891 och 
Uddevalla 1897, förmodligen de allra tidigaste i denna 
undersökning. Ett grönt antependium från 1896 skall 
ha funnits i Torp på Orust men är försvunnet. De flesta 
dokumenterade predikstolsklädena är röda, 14 stycken, 
medan åtta är svarta och åtta gröna.

Under perioden fram till sekelskiftet var Göteborgs 
parament den enda av ateljéerna som försåg församling-
arna med mässhakar, svarta, violetta och röda. I flera 
fall importerades de från Frankrike, färdiga eller mon-
teringsfärdiga, från firman Bias Ainé, ”påvlig hovleve-
rantör” i Paris.151 Enligt S.-Å. Rosenberg inköptes två 

violetta mässhakar 1884 till Hagakyrkan i Göteborg. 
En sådan finns också i Lundby kyrka från invignings-
året 1886, där U.L. Ullman var den förste kyrkoherden. 
Före 1890 skall enligt S.-Å. Rosenberg inga mässhakar 
ha tillverkats av föreningen.152 Klingstedt skall ha haft 
en uttalad aversion mot svarta mässhakar.

Produktionen hos Göteborgs paramentverk-
stad
Göteborgs paramentverkstad var endast verksam fram 
till 1897. Exakt hur mycket som tillverkades vid Göte-
borgsverkstaden har inte gått att få fram. Då materialet 
från Hagakyrkan kom in till Göteborgs historiska mu-
seum, gjorde konservator Ulla Häglund en förteckning 
över de föremål och de beställare hon kunde identifie-
ra.153 Förteckningen omfattar endast specifika föremål 
från åren 1890–1891 och mer opreciserade beställning-
ar från perioden 1894–1897. Förutom antependier till-
verkades bokstöd och predikstolskläden, läktarkläden 
och kalkdukar samt altardukar och mässkjortor. Två 
gånger har jag funnit en palla, här kallad ”täckskiva 
till kalken”. En del odaterade föremål kan vara svåra 
att skilja från sådant som senare tillkommit i Elisabeth 
Bastholms ateljé.

Från Göteborgs paramentverkstad har 48 antepen-
dier, 44 predikstolskläden och 10 kalkkläden samt minst 
20 mässhakar (varav 4 par), de flesta violetta, hittills 
dokumenterats. Några Göteborgskyrkor, bl.a. Hagakyr-

Antependier och predikstolskläden i fyra färger skaffades 1897, det vita av 
vit sidendamast, Uddevalla kyrka. 

Rött predikstolskläde med den gode 
herden 1894–97. Göteborg Carl Jo-
hans kyrka.

Predikstolskläden Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.
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kan, har dubbla uppsättningar predikstolskläden i flera 
liturgiska färger och tillhörande orgelläktarkläden.

Elisabeth Bastholms produktion omfattar åtminstone 
25 antependier (varav de fyra i Vinberg betecknas ”al-
tarvelum”), 13 predikstolskläden, fem mässhakar och 
en biskopsskrud med mitra.154 Fyra antependier med 
predikstolskläden i Vansö i Södermanland är från 1903, 
då biskop Ullman invigde kyrkan efter en restaurering 
och ytterligare ett från 1907. Elva antependier och 
ett predikstolskläde är märkta ”Elisabeth Bastholm, 

Göteborg” med en vävd etikett. Flera predikstolsklä-
den i alla färger från hennes ateljé är daterade redan  
1899.155

Före sekelskiftet 1900 var alltså Göteborgs parament-
verkstad den enda ateljén som försåg församlingarna 
med nya mässhakar. De gick till sex nybyggda kyrkor, 
två 1800-talskyrkor och en kyrka, restaurerad av Helgo 
Zettervall.

Det är främst ur ikonografisk synvinkel och beträf-
fande tidpunkten för initiativ och spridning som Göte-
borgsverkstadens tillverkning är av intresse. Konst-
närligt tycks man ha hållit sig till tyska förlagor och 
importerade franska färdiga broderier.

Ett motiv som jag endast funnit i Göteborgstillverk-
ningen är Smärtomannen, två med texten: ”Tänk på Je-
sum Christum 2. Tim. 2”, och ett med: ”Kristus är död 
för våra synder”.156 Tre Segerlamm framställs, två med 
texten ”Si Guds Lamm. Joh. 1.29”. Den gode herden 
finns en gång på ett stort rött predikstolskläde.157 Ett vitt 
antependium med den gode herden har texten ”Jag vill 
sjelf föda min hjord. Hes. 34.15.”158

På fyra röda och ett grönt predikstolskläde finns en 
duva och texter som ”Hören så får eder själ lefva”, ”Vår 
Guds Ord blifver evinnerligen”, ”Saliga äro de som höra 
Guds ord och gömma det.”

154 Luleå stift, 1907, komposition Sofia Gisberg.
155 Heüman, E.D. 1892. Liknande kläden tillverkades efter 1894 av Gust. 

Barthels Snörmakerifirma.
156 I Göteborgs domk:a violett, Ljung, Bo, violett, Falkenberg, svart. Heüman,  

E.D. 1892, sid. 27.
157 Göteborg Carl Johans k:a 1894–96.
158 Uddevalla 1897.

Bohuslän:
Björlanda
Brastad
Forshälla
Grebbestad
Grundsund
Harestad
Hålanda
Jörlanda
Kungälv
Lane Ryr
Lyse
Lysekil
Norum
Röra
Skredsvik
Spekeröd
Strömstad
Säve
Uddevalla
Ödsmål

Kyrkor med textilier från Göteborgs paramentverkstad

Halland:
Ale-Skövde
Askome
Breared
Drängsered
Falkenberg
Fjärås
Frillesås
Getinge
Grimeton
Gällared
Hanhals
Harplinge
Laholm
Morup
Okome
Skrea
Släp
Spannarp

Stafsinge
Sällstorp
Träslöf
Trönninge
Tvååker
Tölö
Valinge
Varberg
Vessige
Vinberg
Ölmevalla
Åhs

Göteborg:
Göteborg Carl Johan
Göteborg Christine
Göteborg Gustavi domk:a
Göteborg Fattighuskyrka
Göteborg Haga
Göteborg hospitalsk:a
Göteborg Johannes
Göteborg Landala
Göteborg Oscar Fredrik
Göteborg S:t Birgitta
Göteborg ålderdomshem
Lundby/Hisingen
Örgryte

De flesta dokumenterade beställningarna gick till Göteborgs stift, ett 50-tal kyrkor i Bohuslän (21) och Halland (29), samt kyrkor eller kapell i 
Göteborg (13) och ytterligare 20 i Västergötland.

Västergötland:
Jäla
Kinna
Lava(d)
Lerum
Lyse
Länghem
Mariestad
Rackeby
Sandhem
Sexdrega
Skövde landsförs.
Stenum
Surteby
Tegneby
Trökörna
Tuve
Tvärred
Ulricehamn
Örby

Predikstolskläde av svart kläde med mönstrade band och frans. Märkt 
med vävd etikett i svart siden "Elisabeth Bastholm Göteborg", 1905.  
Laholms kyrka.
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Handarbetets Vänner (HV)
Den första Stockholmsateljén
Handarbetets Vänner var en professionell ateljé till en 
början med både avlönade konstnärinnor, brodöser och 
andra hantverkare och ideellt arbetande. HV stod för 
ett utomordentligt gediget hantverk och formgivning av 
hög klass. Här ser vi ingen enklare kyrklig ”basproduk-
tion” utan enbart mer arbetade och påkostade textilier. 
Den sakrala produktionen initierades från 1880-talet 
främst av Hanna Winge och Agnes Branting. HV:s kyrk-
liga avdelning leddes mellan 1907 och 1929 av prästdot-
tern Maria Widebeck i nära samarbete med Carin Wäst- 
berg.

De föremål som gestaltades av olika textilkonstnä-
rinnor, är alla särpräglade och av hög konstnärlig och 
teknisk kvalitet. Den sakrala verksamheten var grun-
dad i kyrklig tradition och textilhistorisk kunskap, 
bl.a. genom Molly Rohtlieb, samt besök hos utländska  
ateljéer.

En större öppenhet mot det moderna och kreativa 
kom successivt under 1900-talet. Yppersta kvalitet kräv-
des i material och utförande. Tillverkningen av kyrkliga 
textilier är hos HV efter 1904 inte så stor men förnäm-
liga föremål och sviter komponerades av Maja Sjöström 
och Maja Andersson Wirde.

Grundandet 1874
Sofia Danielson har i sin avhandling Den goda smaken 
och samhällsnyttan. utförligt skildrat HV:s grundande 
och den första tiden.159 Bland de kvinnor, som bildade 
Föreningen Handarbetets Vänner 1874, fanns Sophie 
Leijonhufvud Adlersparre, Hanna Winge, Molly Roht-
lieb och Anna Fleetwood (1846–1927).160 Verksamheten 
leddes, förutom av styrelsen, av ett konstutskott samt en 
direktris. Den första var Anna Fleetwood 1874.161 Efter 
henne kom Ingeborg Eketrä, senare gift Petrelli (1848–
1923), ordinarie direktris från 1884.162 Då hon gifte sig, 
efterträddes hon 1891 av Agnes Branting, direktris fram 
till 1904.163 Föreningens första ordförande var Sophie 
Adlersparre.164 Anna Wallenberg f. von Sydow blev 
HV:s ordförande 1887 och avgick samtidigt med Ag-
nes Branting 1904.165 Carin Wästberg blev konstnärlig 
ledare 1904 men fick inte det fulla ledarskapet förrän 
1910. Hon gick i pension 1930.166 I april 1904 valdes 
friherrinnan Kate Michaelson (1847–1930) på Skebo 
till ordförande. Friherrinnan Louise Falkenberg (1849– 
1934)167 övertog i viss mån rollen som ekonomisk garant 
efter Anna Wallenberg.

Konstutskottet
Från 1895 till 1913 finns tre liggare med promemorior 
från HV:s konstutskott som hade att granska och god-
känna de mönster och kompositioner som utgick från 
HV, mest profana textilier av olika slag.168 I det för-
sta konstutskottet ingick Molly Rohtlieb, ordförande  

efter Hanna Winge, Sofia Gisberg, en fru Wising, och en 
fröken Lamm.169 Sekreterare var Carolina Grundström 
och efter henne Kerstin Clason f. Petré, Kerstin Cardon 
(1843–1924) och Märtha Leijonhufvud. Agnes Bran-
ting deltog först som vikarierande sekreterare, men blev 
från september 1898 permanent medlem. Under de för-
sta månaderna 1904 deltog brodösen Mimmi Börjeson 
samt Eva Frestadius som sekreterare. Den 14 mars 1904 
var sista gången medlemmar ur denna grupp samman-
trädde. Den 7 april är det en helt ny konstellation med 
grevinnan Anna Brahe (1863–1929) som ordförande.170 
De andra var Louise Falkenberg, Wilhelmina von Hall-
wyl, Kate Michaelson och Carin Wästberg. Suppleanter 
var Maria Adelborg, Kerstin Cardon och fröken Lewin, 
sekreterare Henriette De Geer.

I konstutskottet diskuterades de paramenta som skul-
le ställas ut 1897 och senare vad som skulle sändas till 
andra utställningar. Flera av de största kyrkliga beställ-
ningarna finns med i protokollen medan en del andra 
saknas. Vid slutet av perioden är förteckningarna över 
huvud taget summariska.

159 Danielson, S. 1991, sid. 9, 10 och 12. Särskilt kap. 4 ”Handarbetets Vänner 
bildas” sid. 69–113. Sofia Danielson behandlar de första trettio åren från 
1874 till 1905; I Dagny 1899. Häfte 18, sid. 388–403, Calla Curman, ”De sju 
fostermödrarna.”, sid. 403, Anna Fleetwood-Derby, ”Handarbetets Vänners 
barndom”, sid. 409, Sofia Gisberg, ”Öfversikt af föreningen Handarbetets 
Vänners verksamhet 1874–1899”.

160 Danielson, S. 1991, sid. 94. Molly Rohtlieb, dotter till kyrkoherden i Tyska 
kyrkan och lärarinna vid Wallinska/Åhlinska skolan, var mycket konst- och 
kulturhistoriskt intresserad och kunnig; sid. 95–97. Anna Fleetwood-Derby, 
dotter till chefen för Livrustkammaren, gifte sig med en engelsk museiman 
och flyttade till England 1884. Hon återvände till Sverige 1907, sid. 93. De 
övriga stiftarna var Ellen Anckarsvärd, Fredrika Limnell, Alma Schröder, 
Anna Wallenberg, Selma Giöbel, Elmira Leijonhufvud, Julia Kjellberg, Siri 
Dalerus, Sophie Whitlock, Eve Marie Rappe, E. Kindstrand, Hulda Sohlman, 
Louise Laurin, Agnes Rijswijk, Rosa Hoffman och Jenny Rossander.

161 1879 vikarierade Julia Kjellberg för henne.
162 Ingeborg Petrelli f. Eketrä ägnade sig därefter åt Vadstenaknyppling och efter-

lämnade en stor samling av spetsar, nu i Nordiska museet. Hon ordnade troli-
gen också HV:s arkiv och förtecknade skisser och beställningar. Hennes man 
var krigsarkivarie.

163 Danielson, S. 1991; v Zweigbergk, E. 1974. Alma Österberg hade vid sidan 
av Agnes Branting det administrativa ansvaret.

164 Sophie Leijonhufvud Adlersparre, även grundare av Tidskrift för Hemmet 
(Herta) 1859 och Fredrika-Bremerförbundet 1884.

165 Anna Wallenberg var gift med bankdirektör A.O. Wallenberg.
166 HV Årsberättelse 1930. Carin Wästberg gick i pension 15/10 efter 26 år som 

HV:s direktris. Konstnärlig ledare 1904, 1910 praktisk och ekonomisk led-
ning, 1914 föreståndarinna för handarbetslärarinneseminariet (HV + Hulda 
Lundins seminarium). Efterträddes som konstnärlig ledare av Sigrid Lind och 
som ekonomidirektris Ulla Sterky.

167 Louise Falkenberg f. Ekman var dotter till konsul Johan Oscar Ekman, Göte-
borg.

168 HV-arkivet A II:6. I:a sektionen, Konstutskottet 1895–1897; I:a sektionen, 
1897–1905; I:a sektionen, 1905–1916; Nordiska museets arkiv. I Carin 
Wästbergs personarkiv finns Konstutskottets enskilda anteckningar 23 maj 
1919–29 april 1924 och 29 april 1924–25 april 1929 (slutar med Grevinnan 
Brahes död).

169 Troligen Ida Lamm (1860–1927) dotter till Jacques Lamm och syster till de 
konstintresserade bröderna Gustaf och Robert Lamm, den senare bl.a. en-
gagerad i Svenska slöjdföreningen (och gift med Dora Upmark). Uppgift av 
Jan Peder Lamm 2012. ”Hon skall i sin ungdom blivit undervisad av Zorn i 
teckning och har efterlämnat en hel del rätt så hyfsade akvareller.”; Fick Sofie 
Adlersparres medalj 1924.

170 Anna Brahe f. Nordenfalk gift med greve Magnus Brahe på Skokloster; Da-
nielson, S. 1991 sid. 148; HV Årsberättelse 1904; Nordiska museets arkiv. 
Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets enskilda anteckningar 6 nov. 1924–  
5 april 1929 25 april 1929 ”Sammanträdet 25 april 1929 blev Grevinnan 
Anna Brahes sista. Under hennes presidium arbetade konstutskottet jämt 25 
år eller från april 1904. Avled 27 maj, blott ett ögonblick.”
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De första textilkonstnärinnorna på HV
Så gott som alla som stod för den konstnärliga utform-
ningen av textilierna var utbildade till ”mönsterriter-
skor” vid Tekniska skolan. De första textilkonstnärin-
norna var Hanna Winge (1874), Agnes Branting (1883) 
och Sofia Gisberg (1886/1892), Carin Wästberg (1885), 
och Maria Adelborg (1900) och Annie Frykholm 
(1902).171 Maria Adelborg tycks ha haft ansvar för den 
kyrkliga tillverkningen under en tid.172 Flera av dem som 
kom att arbeta med kyrkliga beställningar porträtteras i 
särskilda biografiska avsnitt i appendix.

Den största delen av HV:s produktion var profana 
textilier, både färdiga arbeten och påbörjade handar-
beten, som utfördes av kunden själv. Det rörde sig om 
inredningstextilier av olika slag, stora bildvävnader i go-
belinteknik, möbelklädslar och mattor både vävda och 
broderade, gardiner, ”portierer”, kuddar och dukar av 
olika storlek och material. De flesta textilkonstnärin-
norna arbetade huvudsakligen med denna produktion. 
Målarinnan Hanna Winge, som från början stod för det 
konstnärliga, var den första som på allvar intresserade 
sig för den kyrkliga textilkonsten.

”Handarbetets Vänners Byrå” hade från den 2 okto-
ber 1874 sina första lokaler på Drottninggatan 46 ög, 
men flyttade redan 1875 till Brunkebergs torg 15.173 
Efter ett halvår fick man större utrymmen två trappor 
upp i samma hus.174 Byrån hade öppet för visning och 
försäljning vardagar kl 12–15. I en annons står det: ”Ar-
betsrummet med bondeqvinnor kan besökas”, under-
förstått för att se dem i arbete. Svenska Slöjdföreningens 
museum hade lokaler i Hantverksföreningens hus vid 
Brunkebergs torg och delade trappuppgång med HV.175  
I Brunkebergshotellet fanns sällskapslokaler, bl.a. en 
läse salong för kvinnor initierad av Sophie Adlersparre.176 
Vid torget låg också Brunkebergs Manufaktur-Magasin 
vars innehavare var Herman Lamm (bror till Emma 
Zorn).177 1887 fick HV större lokaler vid Brunkebergs 
torg 18, 13 rum varav tre stora salar och butik. Agnes 

171 Inom parentes anges här anställningsår eller första daterade kyrkliga skiss.
172 Kerstin Clason f. Petré ritade ett par bokdynor 1892.
173 Brunkebergs torg 15, ritades av Fredrik Blom. KB Eva v Zweigbergks samling 

Acc. nr 1978/4: 2 Anteckningar.
174 Danielson, S. 1991. sid. 100.; von Zweigbergk, E. 1974 (sid. 3, opag.).
175 Frick, G. 1978, sid. 91, 95 och 112.
176 Ritat av Axel Nyström 1841.
177 Johan Cederlund, Ingrid Roos, Birgitta Sandström, Mode på Zorns tid, Mora 

2008, sid. 45.
178 KB Eva v. Zweigbergks samling. Acc. 1984/50. Kuvert HV 1997/98. I samma 

kuvert finns HV-papper med gamla logotypen och adress, ”5 Birger Jarlsgat. 
5”; KB Eva v Zweigbergks samling 1978/4:2. Omslag 2. ”16/9 1905 hittade 
fru Michaelson en bra våning Birger Jarlsgatan 5, 1 tr med butik med stort 
fönster + en våning 4 tr upp med 3 rum.”; Idun 1906 nr 10, sid. 119–120.

179 Huset inköptes för lotterimedel. Försäljning på Birger Jarlsgatan behöll man 
ända in på 1960-talet. Muntlig uppgift 2004 av Gunnel Andersson brodös 
på HV– LICIUM; Elisabet Stavenow-Hidemark, Kära Edna Kära Sten, Stock-
holm 2006, sid. 295. Efter sammanslagningen med Licium 1952 flyttades 
den till Liciums lokaler i grannfastigheten (Birger Jarlsgatan 18 fortfarande 
1956.)

180 Den inregistrerades som varumärke 1909.
181 HV-arkivet A II:6. Konstutskottet. I:a sektionen, 1897–1905. ”4 okt. 1900. 

9. Stämpel för H.A.V. componerad av Fröken Gisberg godkändes.”

Branting bodde med sin gamla mor fyra trappor upp i 
huset. En ateljé med bostäder för väverskor förvärvades 
vid Bellevue och från 1881 drevs även en vävskola där.

År 1905 flyttade HV till Birger Jarlsgatan 5, i samma 
kvarter som Konstnärshuset, och den 1 oktober 1915 
fick de en ny lokal i gatuplanet på Birger Jarlsgatan 
16.178 1917–1918 förvärvades huset Djurgårdsslätten 
82–84 där verksamheten fortfarande bedrivs.179

HV-signaturer
De tidiga signaturerna har förkortningen HAV i en mer 
eller mindre utsmyckad utformning, bl.a. som brevhu-
vud. Den mer geometriska signatur som sedan under 
många år användes finns broderad redan på Tyska kyr-
kans antependium 1887.180 I korrespondens använder 
Carin Wästberg förkortningen H.A.V. långt fram i ti-
den. En stämpel med HAV komponerad av Sofia Gisberg 
godkändes av konstutskottet år 1900.181 I handlingar 
hos Almgrens sidenväveri är beteckningen H.A.V.

Bibliotek
I HV-arkivet finns en tidig förteckning över böcker och 
utställningskataloger. Årtalet 1911 står av någon anled-
ning mitt i förteckningen som till större delen är alfabe-
tiskt uppställd. De flesta titlarna är från 1800-talets slut. 
De visar att HV:s medarbetare tidigt hade tillgång till 
aktuell litteratur. Många av böckerna finns fortfarande 
kvar i HV:s bibliotek.

Förteckningen visar huvudsakligen tyska titlar, två 
franska (där den ena omfattar åtta band) och fyra svens-
ka och på slutet tre engelska böcker av William Morris 
från början av 1900-talet, förutom musei- och utställ-
ningskataloger. Anmärkningsvärt är att såväl romersk-
katolska som protestantiska författare finns med. Man 
kan också se att HV ägde samma mönsterböcker/blad 
och förlagor från Tyskland som fanns på Ersta. Den 
kompletta listan presenteras nedan:

HV:s lokal på Birger Jarlsgatan 5 med ett par av “föreningens dalkullor”. 
(Foto Anton Blomberg, Nordiska museets arkiv.)
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182 Danielson, S. 1991, sid. 92–93.
183 Danielson, S. 1991, sid. 40.
184 Danielson, S. 1991, sid. 75; Tidskrift för Hemmet, 1872:4, sid. 272.
185 Danielson, S. 1991, sid. 84.
186 Sofia Gisberg, ”Svensk textilkonst” i Carl Bendix och Erik Folcker, Det svens-

ka konsthantverket 1909: allmänna svenska utställningen för konsthantverk 
och konstindustri i Stockholm, Stockholm 1910, sid. 157.

Man hade givetvis tillgång till annan litteratur, böcker 
och tidskrifter, både privat och på olika bibliotek, t.ex. 
Svenska slöjdföreningens. En del av Agnes Brantings 
privata böcker har hamnat i Agnes Geijers bibliotek och 
hos föreningen Pietas/Riksantikvarieämbetets textilkon-
servering. Man kan utgå ifrån att flera av medarbetarna 
var mycket belästa.

”Fosterländskt” kontra konstnärligt
I Handarbetets Vänners stadgar från 1876 står att man 
skall verka ”i fosterländsk och konstnärlig riktning för 
att förädla den svenska hemslöjden”.182 Valet av ordet 
”fosterländsk” föll sig kanske naturligare än svensk, ef-
tersom Sverige fortfarande var i union med Norge (jfr 
”Nordiska museet” och NK). År 1895 ändrade man och 
preciserar till ”den svenska textila hemslöjden”. Med 
fosterländsk kan man ha menat ett nationalromantiskt 
intresse för fornnordisk ornamentik och för svenska all-
mogetextilier till skillnad från ”1800-talsrokokon och 
den franska naturalismen inom inredningen”, hos Sofia 
Danielson utomordentligt illustrerad med en pärlbrode-
rad kudde med en knähund som motiv.183 Man vände sig 
mot den kvinnoslöjd som ”hittills hos oss är ett blott ef-
terapande af den tyska”.184 Vid Wienutställningen 1872 
borde man ha haft större möjlighet att uppmärksammas 
om man visat textilier med ”nationell prägel” i stället 
för ”spetsar och broderier efter franska eller schweiziska 
mönster”.185 Sofia Gisberg beskriver detta 1910.186

Jämförelsen med dessa stillösa handarbeten samt studiet 
af många präktiga prof på gammalsvensk väfvnadskonst 
och sömnader med intressant teknik och stilfulla mönster 
väckte hos några bildade konstälskande kvinnor tanken, att 
på grundvalen af den konstslöjd, som vuxit up ur landets 
egna kulturförhållanden, och som därför sammanhänger in-
nerligast med hela folkets medvetande, den s.k. nationella 
hemslöjden, bygga en textilkonstslöjd och sålunda försöka 
återknyta den afbrutna traditionen.

Även om man 1874 vid HV börjat i ”fosterländsk” anda 
var det endast i linnebroderier och altardukarnas spet-
sar som man på det kyrkliga området tog upp den egna 
svenska allmogekonsten. På HV bearbetade man inte 
heller i sin profana produktion vid sekelskiftet gamla 
inhemska textilmönster, så som man gjort 25 år tidig  - 
are. Troligen var det detta man vid bildandet av HV 
menat med att arbeta i ”fosterländsk och konstnärlig  
anda” till skillnad från att använda utländska mönster-
förlagor.

Ullman, U.L. Försök till Akad. afh. Uppsala 1863. (Har tillhört  
Hampus K Hult 22/5 1863)

Hörlin, Hugo, Svensk konstslöjd. 1888.
Meyer, F.S. Handbuch der ornamentik, Leipzig 1888. (med blyerts 

25/10 88) Merler & Cie Berlin 62
Soest seine Altertümer und Sehenswürdigkeiten. (Gåva 1892 av 

Molly Rohtlieb.)
Brinkmann, Justus Das Hamburgische Museum für Kunst und  

Gewerbe, Leipzig 1894.
Semper, Gottfried Die textile Kunst. 1878.
Semper, Gottfried. Der Stil,1878.
Schnütgen., A. Zeitschrift für Christliche Kunst, 7–10 årg.
Int. Congr of Women 1899. Tissus l’ornement (8 böcker)
Dupont-Auberville, M. L’órnement des tissus, 1877.
Reineke, Frank. Paramente und Kirchengeräte, 1842.
Morris, W. Church decoration.
Morris, W. Embroidery Works.
Morris, W. Utst Eng konsthantverk, 1906.
Bock, F. Zierde für Kirche und Haus 1866.
Broschyr: Neue Paramentenstoffe. F:a Theodor Gotzes, Krefeld.
Lettering in Ornament, London 1902. (Textilatelier Licium, 1912)
Ullman, U.L. Svenska Kyrkans Högmässa, Strängnäs 1915
Swoboda, Heinrich, Textile Paramente, Wien 1920. Verlag von 

Flemich’s Söhne.
Mönsteralbum från HV, 1885
Tidskrifter
Tidskrift för Hemmet, 1873–1885
Dagny, 1887–1901
Kult och Konst, 1906 och 1907.

Utställningskataloger:
   London 1871
världsutst. Wien 1873
världsutst. Philadelphia 1876
världsutst. Paris 1878
   Köpenhamn 1879
   Stockholm 1880
   Malmö 1881
   Köpenhamn 1888
världsutst. Paris 1889
Katalog utst. af mod. kyrklig konst Västerås 1911

HV-arkivet DXII:1. Förteckning

E. Beck. Musterblätter für kirchliche Stickerei 1869.
Fr. Bock. Geschichte der Liturgischen Gewänder des Mittelalters, 
1871. Dritter band.
Fr. Bock. Die kirchliche Stickkunst ehemals und Heute.
Fr. Bock. Album mittelalterlicher Ornamentstickerei 1866.
Rickard Burkner. Kirchensmuck und Kirchengerät
D. Davidsson. Hvad vilja Paramentikens vänner?
Jakob v. Falke. AEstetik des Kunstgewerbes.
G. Jacob. Die Kunst im Dienste der Kirche.
Fr. Johnsson. Dem Gotteshause heiliger Schmuck.
Kataloger fr. Kensington-museet 1882. (Lösbladssystem)
Martin Knoblauch. Das Notwendigste über die kirchliche Parament-
stickerei.
1911/ (årtal i förteckningen)
Kyrkobyggnader Allm. anvisningar tryckår 1887.
C. G. Laurin. Konsthistoria förkortad uppl. 1907.
Moritz Meurer. Altarschmuck.
O. Montelius. Svenska fornsaker.
Wolfgang Menzel. Christliche Symbolik. 2 delar.
Teodor Prüfer. Archiv für Kirchliche Baukunst und Kirchenschmuck.

I HV:s bibliotek finns idag ytterligare äldre litteratur 
som kan ha funnits hos Licium då förteckningen gjordes 
eller tillkommit senare:
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187 Danielson, S. 1991, sid. 230. Utställningen nämns bara i förbigående utan 
antydan om vad den innehöll; Frick, G. 1978, sid. 112–113.

188 Upmark, G., Looström, L., Stockholm 1880.
189 Agnes Geijer, Textila skatter i Uppsala domkyrka, Uppsala 1964, sid. 71, nr 

83, Pl. 86. Liljevalchs Katalog 1929, sid. 256, nr 590. En av dessa kvinnor 
lär ha varit Ingeborg Eketrä eller hennes mor Margareta Eketrä f. Tersmeden. 
Båda bodde vid denna tid i Uppsala.

190 HV Årsberättelse 1887: ”Det stora dyrbara antependiet hvilket af en medlem 
af Tyska Församlingen skänkts till dess ombyggda kyrka härstädes. Antipen-
diet är komponerat af Fru Hanna Winge och under hennes ledning utfört af 
ett flertal bland föreningens brodöser hvilka arbetat derpå i ungefär ett års tid. 
Fröken Alma Schröder har utfört medaljongerna och mellanstyckena, Fru W. 
Almgren guldbroderierna. Till detta antependium hörde en särskild altarduk 
försedd med bibelspråk i plattsöm af gult och hvitt silke.”

191 Claës Lundin, Nya Stockholm, Stockholm 1890, sid.191. Herman Meeths 
och hans hustru skänkte de två målade korfönstren till kyrkan i samband 
med restaureringen 1887. Året därpå blev ett violett antependium till samma 
kyrka färdigt, utfört i samarbete med Ersta.

HV:s första kyrkliga uppdrag
De första impulserna till en kyrklig tillverkning kan 
Hanna Winge ha fått 1880 då Svenska slöjdföreningen 
och HV anordnade en utställning av äldre textilkonst 
i sina lokaler vid Brunkebergs torg.187 Där visades 77 
kyrkliga föremål, bl.a. 9 korkåpor, 19 mässhakar och 12 
antependier, inlånade från kyrkor i Stockholm, Uppland, 
Småland och Södermanland samt från Södermanlands 
fornminnesförening och Nordiska museet.188 Detta bör 
ha givit Hanna Winge och elever på Tekniska skolan 
möjlighet att studera originalföremål från medeltiden på 
nära håll.

Den första kyrkliga beställningen fick HV och Hanna 
Winge från Uppsala domkyrka 1882 i samband med 
Helgo Zettervalls restaurering. Den bestod av fyra al-
tardynor, två svarta och två av djupröd sammet med 
silkebroderi i vitt, ljusgrönt och gula nyanser. Motivet 
på de röda är IHS-monogrammet i gotisk stil inom en 
törnekrans med blad, fembladiga rosor och passions-
blommor. Båda de röda dynorna finns med på vykort 
från tiden före restaureringen. Bokdynor eller bokstöd 
tillhörde vanligen ett antependium eller en altarskrud. 
Uppsaladynorna 1882 gjordes däremot fristående.

Samtidigt beställdes mönster och material till en 
”praetexta”, det vill säga en bred altarduksbård, med 
trätt mönster av passionsblommor på knutet nät och 
med korsstygnsbroderade textremsor. Bården utfördes 
under ett halvt års tid av inte mindre än 30 kvinnliga 
församlingsmedlemmar, ”tillhörande olika klasser”, och 
togs i bruk första adventssöndagen 1882.189

HV:s första antependium, med heltäckande broderi, 
till Tyska kyrkan i Stockholm 1887, var också ritat av 
Hanna Winge.190 Det skänktes av Cecile Meeths, hustru 
till Herman Meeths, vid kyrkans invändiga restaurering 
1887.191

Högaltaret i Uppsala domkyrka med två bokdynor. (Vykort efter 1924.) 

Den ena bokdynan av Hanna Winge 1882, Uppsala domkyrka.

Detalj av praetexta av Hanna Winge 1882, Uppsala domkyrka.



 69II. KONSTNÄRER OCH ATELJÉER

Det är när Agnes Branting blivit direktris 1891 som 
den egentliga tillverkningen av kyrkotextilier tar fart. 
Den första större beställningen i beställningsboken 
(förd av Agnes Branting) är en grupp textilier till Skara 
domkyrka, beställda genom Paramentföreningen i Skara 
1892–1894. Gustav Teodor Lundblad var en medlem 
i Paramentikens Vänner och Kyrkosångens Vänner.192 
Vid ett sammanträde 30 april 1891 hos domprostin-
nan Linnarson i Skara, då en kommitté på tolv damer 

tillsattes, som kallade sig Skara Paramentförening, höll 
Lundblad ett föredrag, som sedan trycktes.193 Kommit-
tén samlade in 1459:09 kr till nya textilier i domkyrkan 
i samband med Zettervalls restaurering. Material och 
mönster till alla textilierna beställdes från HV och flera 
av kommitténs medlemmar utförde broderierna.194 Ett 
rött altarbrun komponerades av Carin Wästberg.195 Ett 
kalkkläde skänktes och broderades av ”Fru M. Branting 
och hennes döttrar”. Material till bokdynor och altar-
ringskläden levererades i rött, svart och grönt.196 Kanske 
hörde Agnes Branting, hennes mor och syster Lundblads 
föredrag. I varje fall ägde Agnes Branting ett dedicerat 
exemplar av hans tryck och hon och många andra hän-
visar till denna lilla skrift.197

Agnes Branting representerade under sommaren 1891 
HV på en utställning i Göteborg.198 Året därpå reste hon 
och Molly Rohtlieb på den viktiga studieresan till Berlin 
då de också besökte flera av dem som tillverkade nya 
kyrkotextilier i Tyskland, bl.a. i Neuendettelsau.199

Agnes Brantings, Sofia Gisbergs och Widebeck 
& Wästbergs första antependier
Endast tre antependier hade tillverkats före 1890.200 
Efter samma skiss av Agnes Branting utfördes tre an-
tependier.201 Det första, daterat 1889, broderades till 
Skövde kyrka (S:ta Helena) av Lilli Zickerman (1858–
1949), som var professionell brodös och vid denna tid 
hade handarbetsaffär i Skövde.202 Därefter gjordes det 
praktfulla antependiet, som ställdes ut på Chicago-
utställningen 1893 och senare såldes till soldatkyrkan 
vid Hälsinge regemente i Gävle. Det tredje från 1900, 

192 Hagberg, M., Skara Stiftshistoriska Sällskaps medlemsblad nr 2, 2006.
193 Gustaf Teodor Lundblad, Om kyrkliga prydnader och särskilt s.k. Paramenta, 

Skara 1891. Inledningsföredrag hållet i Skara d 30 april 1891.
194 HV-arkivet D III b:1, sid. 1. Dagny 1894. Häfte 7, sid. 252–253.
195 Signerad Widebeck & Wästberg. Se nedan.
196 Man beställde inga mässhakar vid detta tillfälle. Agnes Branting kan redan 

nu ha sett domkyrkans medeltida klockmässhake i dess beskurna 1600-tals-
skick.

197 Agnes Geijers bibliotek i Upplandsmuseet. Kapsel AB. Agnes Branting hade 
samma år blivit HV:s direktris.

198 Idun 1891 nr 27, sid. 209–211.
199 Neuendettelsau, Ludwigslust, Hannover.
200 Tyska kyrkan i Stockholm 1887 och 1888, Skövde 1889.
201 HV-arkivet signerad skiss.
202 Elisabet Stavenow-Hidemark/ urval och kommentar, Lilli Zickermans bästa, 

Umeå 1999, sid. 166–167.

Replik av kalkduk av Agnes Branting skänkt av Maria Branting och hen-
nes döttrar 1894 till Skara domkyrka. (Foto Nordiska muséet, Karolina 
Kristensson.)

Altarbrun av Carin Wästberg, sign. W&W, broderat av A. Westfelt i Kongs-
lena 1894, Skara domkyrka.

HV:s första antependium ritat av 
Hanna Winge 1887, Tyska kyrkan, 
Stockholm.
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203 Skärkinds kyrka resp. S:t Peters metodistkyrka i Stockholm (levererat 1901).
204 Konserveringsrapport Pietas nr 6454/89.
205 HV-arkivet KIII:1. Fotografier 1882–1920, sid. 25. Paris 1900; HV-arkivet 

”Stor vit låda osorterat” (A2:1–2) Brevkopior 1908–10.2/6 1908. Till en 
utställning i Buenos Aires skickades ett vitt antependium. Det påpekas att 
texten är på svenska men kan bytas ut. Det kan möjligen vara detta antepen-
dium.

206 Bl.a. Uppsala domkyrka 1900, Lunds domkyrka 1909.
207 Motiven kan vara segerlammet, Växjö domkyrka 1898, pelikanen, Hede-

sunda 1902 eller IHS-monogrammet, Grythyttehed 1904 och bårder av blad-
verk, vinlöv och ax.

208 HV Årsberättelse 1902. ”Det figurala arbetet på ett glänsande sätt sydt af fru 
Mimmi Börjeson, de öfriga svårare partierna af fröknarna Anna Asp och Siri 
Ericson.” Alma Schröder broderade mellanstyckenena. 14 personer deltog i 
arbetet under ett år; Foto NMA 0073207 i Nordiska museets arkiv.

209 Redan under studietiden hade de bildat ”firman Widebeck och Wästberg”. 
De signerade alla sina skisser gemensamt men i en artikel i Svenska Slöjdför-
eningens tidskrift Form 1934 förklarar Carin Wästberg att varje skiss endast 
hade en av dem till upphovsman.

210 Tysslinge 1892, Överluleå 1894 och Ununge 1897.

finns i Vittskövle i Skåne. Agnes Branting ritade två grö-
na antependier redan 1895 och o. 1900.203

Sofia Gisbergs första antependium, utfördes till 
Hossmo kyrka i Småland 1892. Hennes nästa antepen-
dium, till Gustav Adolfs kyrka i Sundsvall, 1894, är av 
mörkröd sammet med Lammet omgivet av fyra änglar 
med språkband och bårder med stora vita liljor.204 Ett 
snarlikt antependium i vitt syns på bilder från 1897 års 
Stockholmsutställning och Parisutställningen 1900. Vart 
detta senare tog vägen är inte känt.205 Ett svart antepen-
dium med brun från 1894 med tistelmotiv finns också i 
Sundsvall. Samma komposition användes sedan till flera 
svarta altarbrun.206 Sofia Gisberg började sedan göra en 
typ av antependier med sidobårder och ett cirkelrunt el-
ler ovalt mittmotiv omgivet av strålar.207 Denna typ av 
komposition utvecklade hon senare hos Licium.

Ett annat stort arbete utfördes också av HV 1902, 
nämligen den helbroderade inredningen till den kung-
liga läktaren i Tyska kyrkan, komponerad av Sofia 
Gisberg och utförd av bl.a. Mimmi Börjeson och Alma 
Schröder.208

Redan på 1880-talet fick Carin Wästberg och Ma-
ria Widebeck vissa uppdrag för HV. Flera skisser från 
1890-talet har signaturen W&W eller Widebeck & 
Wästberg.209 En av Carin Wästbergs första kompo-
sitioner har Lammet med segerfanan och utfördes tre 
gånger.210 Hon ritade också ett violett sidenantependium 

Skiss till Agnes 
Brantings första 
antependium 
1889. (Nordiska 
museets arkiv.)

Antependium komponerat av Agnes Branting utfört av Lilli Zickerman 
1889, Skövde S:ta Helena kyrka. (Foto Anders Sjölander, Skövde stads-
museum.) 

Chicagoantependiet av Agnes Branting 1893, nu i Gävle soldatkyrka.

Rött antependium av Agnes Branting 1900, Vittskövle kyrka.
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211 Senare omgjort till Strängnäs domkyrka 1910.
212 HV-arkivet A II:6. I:a sektionen, Konstutskottet 1895–1897. Protokoll 1 maj 

1896. Fröken Rohtlieb, Fru Clason, Fröken Gisberg, Lamm och C. Grund-
ström. Utställningen 1897. Fem parament i de olika kyrkliga färgerna skulle 
utföras. … ”2) Ett parament af hvitt siden dekorerat med den grupp af englar 
som Frk Gisberg utfört för Sundsvall”. Protokoll 13 jan 1897. Protokoll  
4 febr. 1897.

213 Bild i HV-arkivet.
214 Årtalet valt med tanke på att Agnes Branting lämnade HV 1904.
215 Agnes Branting 3 st och Sofia Gisberg 4 st 1900–1904. Ett grönt antependium 

av Sofia Gisberg, till Grythyttan, blev inte färdigt förrän 1905.
216 Tyra Grafström f. Boklund (1864–1925) var dotter till professor Johan 

Christoffer Boklund på Konstakademien. Hon hade anställts på HV 25 dec. 
1882 och blev försäljerska samtidigt som Agnes Branting 1887; HV-arki-
vet. ”Stor vit låda osorterat” (A2:1–2) Styrelseprotokoll 1886 11 okt. och 
Styrelse protokoll 1897 7 aug. Tyra Grafström f Boklund sade upp sig till  
1 okt. Hon drev sedan en egen firma knuten till NK.

217 Mitt Hem (1908). Hon hade en egen liten ateljé, ”Studion”, på Hamngatan i 
Stockholm.

218 Se avsnitt ”Den textila skrudens olika delar”; Danielson, S. 1991, sid. 293 not 
12.

219 Uppsala domk:a 1882, Vänge 1886 (förkommet), Järfälla 1887, Dalarö 
1886.

med broderade liljor över ytan, visat på Stockholms-
utställningen 1897.211

På Stockholmsutställningen 1897 visade Handarbe-
tets Vänner exempel på antependier i alla de fem litur-
giska färgerna.212 Det var det röda Chicagoantependiet, 
Sundsvalls svarta och det violetta sidenantependiet av 
Carin Wästberg, samt ett vitt av Sofia Gisberg, som 
nämnts ovan. Det gröna var troligen det som 1901 leve-
rerades till S:t Peterskyrkan i Stockholm.213

Kyrklig tillverkning före 1905
Från 1882 till 1905 tillverkade Handarbetets Vänner ett 
femtiotal antependier, en del med tillhörande bokstöd 
eller bokdyna och altarduk.214 Agnes Branting kompo-
nerade åtminstone nio av antependierna, Sofia Gisberg 
tretton och Carin Wästberg fem stycken.215 Förutom 
dessa var det endast Annie Frykholm som gjorde kyrk-
liga kompositioner under Agnes Brantings tid. 1902 
gjorde hon sina första antependier för HV och de föl-
jande åren ett eller två per år. Hon arbetade fristående 
och samarbetade även med Tyra Grafström på NK.216 
Ett antependium till Oscarskyrkan utfördes där 1903 
och troligen ett snarlikt till Manillaskolan.217 Av HV:s 

20 dokumenterade predikstolskläden är fem daterade 
före 1904.

En typ av föremål, som HV vid denna tid tycks vara 
en samma om, kallas i HV:s förteckningar och årsböcker 
”praetexta”, ett uttryck som betecknar det vi idag kallar 
altarbrun.218 Sammanlagt 14 stycken sådana är kända. 
Flera av de tidigaste utfördes som en bred bård i ge-
nombrutet arbete, ”filet-teknik”, d.v.s. ett knutet nät 
med inträdda lin- och guldtrådar, ibland infällt mellan 
broderade remsor av vitt linne.219 De hade en kombi-

Altarbrun av Sofia Gisberg 1894, Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall. (Foto 
Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Rött antependium med app-
likationer, signerat Widebäck 
& Wästberg 1892, Tysslinge 
kyrka. (Nordiska museets 
arkiv.) 

På en svartvit bild med Chicagoantependiet syns något som kan vara ett 
grönt antependium av Agnes Branting 1901 inköpt till S:t Peters meto-
distkyrka i Stockholm. (Nordiska museets arkiv.) 
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nation av symboliska motiv och bibeltexter som det 
allra första till Uppsala domkyrka. Skara domkyrkas  
praetexta, ritad av Carin Wästberg, är däremot av rött 
siden med färgstarka silkebroderier.220 Sofia Gisbergs 
svarta altarbrun till Sundsvall och Uppsala domkyrka 
hörde ihop med släta svarta klädesantependier.221 Röda 
brun av kläde med broderade rosor, signerade W&W, 
finns dels i Karlstads domkyrka och Nora, dels som prov 
i HV-samlingen.222

I HV:s provsamling i Nordiska museets magasin i 
Julita finns några föremål som gjordes till utställningar 
men aldrig såldes. Ett sådant är Agnes Brantings prakt-
antependium med solrosor som visades i Paris 1900 och 
på Liljevalchs 1929.223

Äldre kalkdukar var något som fanns i stort sett alla 
kyrkor, men minst 21 kalkkläden tillverkades av HV 
före 1904, några med silkebroderi i flera färger på vitt 
siden, bl.a. till Skara domkyrka 1894. Andra utfördes 
enbart med vitbroderi. Men det finns också kalkdukar i 
svart eller rött siden, bl.a. två av Hanna Winge i Uppsala 
domkyrka 1883.

Till detta kommer en stor produktion av vita linne-
textilier, altardukar, dop- och nattvardsservietter, som 
inte omfattas av denna undersökning. Spetsar till dem 
beställdes hos knypplerskor i Dalarna, Hälsingland och 
Skåne.

Dessutom lät Hanna Winge väva en stor kormatta i 
Skåne, komponerad av Julius Kronberg till S:t Johan-
nes kyrka 1889.224 Sofia Gisberg komponerade bl.a. en 
flossa matta till Linköpings domkyrka 1894 och en till 
Jakobs kyrka i Stockholm 1895.225

220 Komponerat av Widebeck & Wästberg ”broderat av fröken A. Westfelt 
Kongslena”.

221 1894 Gustav Adolfs k:a i Sundsvall och Hedvig Eleonora i Stockholm, 1900 
Uppsala domkyrka, senare också till Lunds domk:a 1909.

222 Danielson, S. 1991, sid. 132, bild 35. I Nora sammanfogat med antependiet.
223 HV-samlingen NM 2527 (523 3:5.5).
224 Ersatt med en kopia på 1990-talet.
225 HV-arkivet. DIII b:1. Kyrkliga beställningar 1892–1910, sid. 3 ff. Linkö-

pingsmattan finns inte kvar. Broderade kormattor komponerades för Skara 
domk:a 1892, Växjö domk:a 1898(?) och Helsingborgs S:ta Maria k:a 1914. 

226 HV Årsberättelse 1903 och 1904. Enligt beställningsbok levererades de första 
25/2 1904.

227 HV Årsberättelse 1904.

HV:s och Annie Frykholms första mässhakar
De allra första mässhakarna hos HV tillverkades inte 
förrän 1903, samma år som Agnes Branting sade upp sig 
från HV. Det är två mörkt violetta sammetsmässhakar 
med broderade törnen, vita rosor och pelikanmotivet 
i korsmitten, komponerade av Annie Frykholm till S:t 
Johannes kyrka i Stockholm.226 För två röda mässhakar 
till samma kyrka fick hon året därpå Sophie Adlerspar-
res pris.227

Parisutställningen 1900, HV:s avdelning med Agnes Brantings röda och 
Sofia Gisbergs vita antependium. (Nordiska museets arkiv.)

Den ena av de första mässhakarna från HV 1903, två mörkt violetta, av 
Annie Frykholm, Johannes kyrka, Stockholm. 
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228 Brev från Maria Adelborg citerat i Ottilia Adelborgs dagbok, Dalarnas mu-
seum. Avskrift genom Margareta Wallén, Gagnef, som uppmärksammat mig 
på detta.

229 Bland dem som hade studerat i England var också Maria Widebeck och Annie 
Frykholm.

230 KB Eva v Zweigbergks samling. Acc. 1984/50 ”Wästberg spred ut att eko-
nomin var dålig och propagerade för 4 manliga suppl. i styrelsen, Teodor 
Adelsvärd, Böttiger, bankdir. Frölander och Wahlne.” Nordiska museets ar-
kiv. Carin Wästbergs arkiv. Carin Wästbergs dagbok och brev från 1903.

231 KB Eva v Zweigbergks samling. Acc. 1984/50. Brev från Agnes Branting till 
Redaktör Edvard Alkman den 11/11 och 31/12 1903. Där anger hon tid-
punkten ”för fem år sedan” men nämner inga namn med hänsyn till att andra 
personer kan drabbas; Artikel i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning ons. 
30 mars 1904 ”När damerna föra krig” om en händelse 5–6 år sedan osv.

232 v. Zweigbergk, E. 1974. Underlag i KB Eva v Zweigbergks samling. Acc 
1984/50. Avskrifter av brev från Agnes Branting till Edvard Alkman 11/11 
1903 och 31/12 1903. Carin Wästberg nämner i sin dagbok Montelius vid 
namn.

233 Nordiska museets arkiv. Carin Wästbergs arkiv, Dagbok 1902. 6 febr. 1904. 
De herrar som föreslogs framgår av anteckningar bland Wästbergs osorte-
rade papper: HAV. Föredragningslista vid sammanträde 29 mars 1904. Baron  
T Adelsvärd, Dokt. J. Böttiger, Bankdir J. C:son Kjellberg, Arkitekt L.I. Wahl-
man. Maskinskriven lista: Styrelsesuppl. väljas för ett år. Baron T Adelsvärd, 
Dokt. J. Böttiger eller Intendent B. Dalin, Arkitekt L.I. Wahlman, bankdir  
H. Th. Frölander. Bankdir H. Th. Frölander avböjde i brev 23 maj 1903.

234 Bl.a. på uppmaning av Carin Wästberg. Nordiska museets arkiv. Carin Wäst-
bergs arkiv. Kopia av brev till Agnes Branting om att hon måste avgå den  
1 juli, daterat torsdag 28 maj 1903.

235 HV Årsberättelse 1903. 27 maj inlämnade F. Branting sin avskedsansökan, 
beviljades 5 juni men övertalades att stanna kvar till 15 jan. I maj var Agnes 
Branting på uppdrag i Delsbo och Dalarna för att besöka föreningens arbe-
terskor t.ex. i Mockfjärd.

236 Maria Widebeck försörjde sig under många år på att teckna vapenbilder för 
Klingspors vapenbok som kom ut 1890.

237 Eva Jancke Björk anställdes 1916–1917 vid Orrefors som deras första kvinn-
liga formgivare.

238 Intervju med dottern Lena Strååt 24/9 2009. Ingrid Günther gick ut på Valands 
konstskola i Göteborg 1907 och broderade först åt Selma Giöbel. Som 19 åring 
fick hon en egen monter på Stockholmsutställningen 1909; KB Eva v Zweig-
bergks samling. Acc nr 1978/4:2 Manusblad 22/11 1973. Intervju med Ingrid 
Günther. Sid. 1. Carin Wästberg var vänlig mot henne. Om Maja Sjöström 
och hennes syster i Rom, ”dom hade ingenting”, Ingrid Günther hjälpte dem.  
Sid. 2. Om HV ”Ja jag gav dem i alla fall fem mönsterböcker för broderi”. 
Christian bestämde sig att studera till jur. kand. i Lund och då fick hon lämna 
HV. Christian Günther blev senare utrikesminister och diplomat bl.a. i Rom.

Schismen 1903–1904
Det fanns antagligen flera orsaker till den schism som 
uppstod på HV 1903. En del av personalen upplevde en 
viss maktfullkomlighet hos ordföranden Anna Wallen-
berg och direktrisen Agnes Branting.228 Carin Wästberg 
och Ingeborg Eketrä m.fl. hade studerat i England och ta-
git intryck av bl.a. William Morris och önskade utveckla 
ett friare konstnärligt skapande.229 En grupp inom HV, 
i synnerhet Carin Wästberg, verkade för att få in män 
i styrelsen i syfte att ge föreningen mer tyngd i samhäl-
let.230 Detta motsatte sig Anna Wallenberg. Ett mycket 
upprört möte hölls på våren 1903 som dock ajourne-
rades eftersom ordföranden var bortrest. En anledning 
till brytningen var, att man 1903 drog upp en gammal 
historia, om att Agnes Branting fem år tidigare haft 
ett förhållande med en uppsatt gift museiman, Oskar 
Montelius.231 Men i botten låg nog andra motsättningar, 
”kanske också ren avundsjuka mot den begåvade och 
framgångsrika ledaren” skriver Eva von Zweigbergk.232 
En utlösande orsak var att några anställda, som under 
en tid varit ovilliga att samarbeta med Agnes Branting, 
sades upp. Detta fördes ut i offentligheten genom flera 
tidningsartiklar på nyåret 1903. Carin Wästberg pas-
sade då också på att plädera för en ny styrelse och vid 
årsmötet 18 maj 1903 ”försökte jag min statskupp mot 
HAV:s styrelse” skriver hon själv i sin dagbok.233 HV 
hade då i nästan 30 år styrts enbart av kvinnor och allt 
arbete utförts av kvinnliga konstnärer och hantverkare.

Man hade långt framskridna planer på att bilda en ny 
konkurrerande förening och hade försäkrat sig om ett 
antal personer, som skulle kunna gå in med kapital i en 
sådan. Större delen av den sittande styrelsen med Anna 
Wallenberg i spetsen avgick då, bl.a. för att rädda HV 
från splittring och konkurrens. Det märkliga är att ett 
halvår senare startades en firma, Licium, som i högsta 
grad skulle komma att konkurrera med HV av Agnes 
Branting och Mimmi Börjeson. Sofia Gisberg lämnade 
HV på hösten 1904.

Den 27 maj 1903 lämnade Agnes Branting in sin av-
skedsansökan.234 Den beviljades 5 juni, men hon över-

talades att stanna kvar under uppsägningstiden ända till 
15 januari 1904.235 Kronprinsessan Viktoria avsade sig 
beskyddarskapet för HV den 4 januari 1904. (Medan 
den nya kronprinsessan Margareta senare blev en flitig 
kund hos Licium.)

Konstnärligt verksamma efter 1904
Sedan Agnes Branting och Sofia Gisberg 1904 lämnat 
HV blev Carin Wästberg den som ledde den konstnär-
liga verksamheten på HV. Från 1906 anställdes Maria 
Widebeck och fick efter 1907 ta hand om de kyrkliga be-
ställningarna och konserveringsverksamheten fram till 
sin död 1929.236 Maria Adelborg, som en tid ansvarat 
för den kyrkliga verksamheten, slutade 1907 och flyt-
tade till sina systrar i Gagnef. Hon efterträddes då som 
mönsterriterska av Maja Andersson Wirde. Anderson 
Wirde gjorde några oerhört praktfulla röda antependier 
och mässhakar, men arbetade mest med profana texti-
lier, i synnerhet stora mattor. Maja Sjöström, anställd 
redan 1898, tycks inte ha gjort något kyrkligt före 1906.

Ett par konstnärinnor som inte stannade länge på HV 
var Eva Jancke Björk och Ingrid Günther. Eva Jancke-
Björk ritade den ena röda mässhaken till Engelbrekts-
kyrkan 1914.237 Ingrid Günther anställdes på HV 1910 
som mönsterriterska ”fast hon var gift och bodde i skär-
gården”.238 Hon broderade fritt med något som kalla-

Röd mässhake 1904 av Annie Frykholm, rygg och fram. Johannes kyrka, 
Stockholm.
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des ”Günther-stygn”. Det enda kyrkliga hon tycks ha 
ritat är en vit mässhake och ett antependium till den nya 
Svenska kyrkan i Köpenhamn 1911.239

Agnes Skogman g. Sutthoff gjorde ett av antependi-
erna till Sofia kyrka 1906 men arbetade mest med pro-
fan tillverkning. Agda Österberg som senare blev ledare 
för Libraria, började som mönsterriterska på HV 1916, 
och gjorde mest mattor och några få kyrkliga komposi-
tioner. Ester Hoffsten g. Lindwall gjorde den sista sviten 
mässhakar till Engelbrektskyrkan, 1929–1930, tillsam-
mans med L.I. Wahlman.240 Märta Alexanderson och 
Sigrid Lind var elever vid föreningens vävlärarinnekurs 
och komponerade några av HV:s sista paramenta under 
perioden.241

De arkitekter som komponerade för HV var Ferdi-
nand Boberg, Fredrik Falkenberg och Lars Israël Wahl-
man.

Några viktigare antependier efter 1904
Sedan Carin Wästberg övertagit ledningen 1904 fort-
satte tillverkningen av kyrkliga textilier parallellt med 
en stor profan produktion. HV:s kyrkliga produktion 
ökade under resten av den behandlade perioden inte så 
mycket i volym jämfört med Liciums och Erstas.

Till den nybyggda Sofia kyrka i Stockholm kompone-
rades tre antependier 1906 av olika konstnärer, det röda 
av Ferdinand Boberg, det violetta av Agnes Skogman 
och det svarta av Maria Widebeck.

Till domkyrkan i Lund gjorde HV 1909 ett rött ante-
pendium, komponerat av Maja Andersson Wirde, som 
visades på Stockholmsutställningen samma år. Ett ante-
pendium till Vallkärra kyrka och ett tidigare utfört ante-
pendium i Algutsboda har liknande utförande.

Strängnäs domkyrka fick tre antependier från HV i 
samband med restaureringen 1910, ett rött och ett grönt 
komponerade av Maria Widebeck och Carin Wästbergs 
violetta.242

En grupp antependier, med ett IHS-monogram i en 
törnekrans och sidobårder med rosor, utfördes efter 

239 HV Årsberättelse 1910. Svenska k:an i Köpenhamn, antependium och mäss-
hake komp. Ingrid Günther, utförd av Seiferts ateljé i Köpenhamn, som också 
skänkte den och ett antependium till kyrkan.

240 Ester Lindvall G. Hoffsten, född 1890, utbildad vid Högre konstindustriella 
skolan. Gift med konstnären Erik L. Hoffsten. Ställde ut vid textilmötet 1920. 
Arbetade hos HV från 1929.

241 Nordiska museets arkiv. Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets enskilda an-
teckningar 6 nov. 1924 – 25 april 1929 26 april 1926. Märta Alexanderson 
var knuten till HV 1926–1931.

242 Utfört till Stockholmsutställningen1897, anordnat för de nya måttförhållan-
dena.

243 Ifvetofta och Kila 1902, Särna 1903, Drev Hornaryd 1904, Kumla 1912, 
Sunnersberg, Vassunda och Värsås.

244 HV-arkivet. F IV b:3. Handlingar angående utställningar. Stockholmsut-
ställningen 1930. Grönt antependium bottenstoff italienskt siden av Märta 
Alexandersson. D III b:2. Beställningar 1916–1933, sid. 59. Antependium till 
utställningen 1930, Komp av Fr. M. Alexandersson. Italienskt siden[...], bro-
derat m djur och blommor. Fr. Andersson 67 t, Fr. Almqvist 30 t, Fr. Lund 5 t, 
Fr. Hillerström 96 t, Fr. Alexandersson 100 t, Montering 14 t Utställningspris 
1.200:-.

245 HV-arkivet. D III b:2. Beställningar 1916–1933, sid. 59. Antependium till 
utställningen 1930, ”Madonnan” 346:92 komp av Fr. Sigrid Lind. Gul och 
svart damast, 1,20 x 1 m, guld o silke Fr. Andersson, Fr. Hillerström 39 t + 
31 t. Montering fru Ö. 8 t; K III:4. Fotografier 1927–1946.

246 HV-samlingen i Julita. NM 6663 (523 3:5:8). Troligen före 1926.

samma skiss av Annie Frykholm. 
Kompositionen utfördes i olika 
färgställningar efter 1902.243

Maja Sjöström stod för några av 
de mer originella kompositionerna, 
t.ex. de vävda altartextilierna till 
Storkyrkan i Stockholm 1907, ett 
antependium och tillhörande bona-
der i HV-teknik som skulle hängas 

Ferdinand Bobergs skiss till Sofia kyrkas röda 
antependium 1906. (Nordiska museets arkiv.) 

på väggen på båda sidor om altaret. Ett sammetsan-
tependium där samma mittmotiv tolkats i guldbroderi 
gick samma år till Skärkinds kyrka.

Lars Israël Wahlman utformade tillsammans med  
Carin Westberg Engelbrektskyrkans säregna altarpryd-
nad 1914.

Ett grönt antependium med en ängel omgiven av vilda 
och tama djur gjordes för Stockholmsutställningen 1930 
av Märtha Alexanderson.244 Ett av gul och svart damast, 
”Madonnan” skall ha komponerats och utförts av Sig-
rid Lind.245 Det gröna finns fortfarande kvar i HV:s sam-
ling på Julita liksom ett rött antependium med änglar av 
Agda Österberg, troligen från samma tid.246

Av Annie Frykholm är nio antependier utförda mel-
lan 1902 och 1907. Maja Widebeck står för elva an-
tependier 1905–1925, Carin Wästberg signerade fyra 
1905–1919 och båda tillsammans under signaturen 
W&W fem antependier till och med 1909, sedan upp-
hör denna signatur. Slutligen gjordes fem antependier av 
Maja Sjöström, 1907–1914 och nio av Maja Anders-
son Wirde, 1909–1914. Arkitekten Fredrik Falkenberg 
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247 Lövånger, Ingatorp, Vemdalen samt troligen Bergvik och Bureå.
248 HV-arkivet. Beställningsbok, skissförteckning, årsbok m.m. Brandskadad lin-

nemapp: Maja Andersson. Skiss ”rött antependium till Lunds domkyrka”; 
KIII:1 Fotografier 1882–1920; ”Stor vit låda osorterat” (B2:2 ?) Brevkopior 
1908–10 sid. 54. Brev till Maja Andersson. 5/8 1908. Senast den 14/8 behöv-
de skisser till ett rött och ett svart antependium vara färdiga; Brev till Theodor 
Wåhlin 26/9 1908; Prov i HV-samlingen i Nordiska museets magasin i Julita. 
NM 5111 ”Sömnadsprov för antependium på röd sidenrips med guld, silver 
och silke Maria Andersson”.

249 HV-arkivet. KIII:1 Fotografier1882–1920; ”Stor vit låda osorterat” (B2:2 
?) Brevkopior 1908–10, sid. 3. Brev från Theodor Wåhlin 28/4 1908, från 
Wästberg 23/5 1908.

250 Dagen 7/4 1909; P & Inrikes 7/4 1909; Sydsvenska Dagbladet 8/4 1909; 
Lunds Dagblad 8/4 1909 m.fl.

251 HV-arkivet. KIII:1 Fotografier1882–1920; HV-arkivet ”Stor vit låda osorte-
rat” (B2:2 ?) Brevkopior 1908–10. Brev till Theodor Wåhlin.

gjorde skisser till fem antependier, Arboga S:t Nicolai 
kyrka 1905, och ytterligare några på 1910-talet.247

Lunds domkyrkas antependium 1909
Ett exempel på hur samarbetet kunde gå till på HV är 
antependiet till Lunds domkyrka, där Maja Andersson 
Wirde fick högst åtta dagar på sig att utföra skissen.248 
Carin Wästberg ansåg att det kunde räcka med två da-
gar. Domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin hade redan 
1908 skrivit till Carin Wästberg om detta antependium 
och fick svar att de skulle bli glada ”om våra förslag 
befinnas vara lämpliga för en af landets förnämsta kyr-
kor.”249 Antependiet skulle levereras i tid till påskdagen 
1909. Den 26/9 skriver hon och undrar om antependiet 
kan lånas ut till Stockholmsutställningen, vilket blev 
fallet. Hon skriver också: ”Biskop Billing hedrade oss 
härom dagen med ett besök. Biskopen fann antependiet 
mycket vackert och gillade idén med skånsk spets” (un-
derförstått till altarduk).

Det blev ett stramt utformat men praktfullt, broderat 
antependium med IHS-monogram som centralt motiv. 
I Folkets tidning kunde man den 13/4 1909 läsa att det 
på påskdagen invigdes ett rött ”för de gladare kyrkliga 
högtiderna bestämt antependium” av svensktillverkat 
siden med läggsöm, bottensöm och stjälksöm, guld och 
silverbroderi från HV komponerat av Maja Andersson. 
Även andra tidningar uppmärksammade händelsen.250

Samma år beställdes också genom arkitekt Wåhlin ett 
antependium till Vallkärra kyrka. Den 7/4 1908 hade 
Carin Wästberg sänt två förslag som uppgavs likna ett 
redan utfört antependium i Algutsboda:

De äro avsedda att utföras på utmärkt vacker moaré, lugn 
och ‘kyrklig’ i linjer, hvarför vi ej tycka om allt för mycken 
ornering. Nr 2 är sydt en gång i endast rosaröda toner. Detta 
gjorde sig så vackert att vi vilja föreslå Er låta göra detta till 
Vallkärra på samma sätt.251

Mittpartiet på Maja Anders-
sons röda antependium 
1909, Lunds domkyrka.

Svart mässhake 1910 av Carin Wästberg. S:t Maria kyrka, Helsingborg.
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252 HV-arkivet. KIII:1 Fotografier 1882–1920; HV-arkivet ”Stor vit låda osor-
terat” (B2:2 ?) Brevkopior 1908–10, sid. 3; HV-samlingen i Julita prov NM 
5110. ”1902 Mönster till antependium på rödlila sidenmoaré med klarröda 
band, guld och silkesbroderi ’Vallkärra’ Maria Andersson.”

253 HV-arkivet. Brandskadad linnemapp: Maja Sjöström. Innehåller skiss till vit 
mässhake till Stork:an; A II:6. Konstutskottet I:a sektionen 1905–1916. 12 
Mars 1909 § 6; HV-samlingen i Julita prov NM 5113 (1909). ”Mönster till 
mässhake på vit sidenmoaré med guld och vitt silke till Stork:an i Stockholm, 
Maja Sjöström.”; HV-arkivet. Konstutskottet. A II:6. De godkändes inte av 
församlingen utan återsändes till HV för komplettering, då man ansåg sig ha 
fått för litet broderi.

254 Eller L.I. Wahlman, uppgift av Inger Estham efter besök i kyrkan 1978. Den 
ena förvaras numera i Gustav Adolfs kyrka.

255 HV-arkivet KIII:1 Brevkopior 1908–10, sid. 176,180.

Om det nu var rött som man önskade. Wästberg skriver: 
”Vi kunna ej råda till annat än prima material. [...]att få 
det färdigt till midsommar är alldeles omöjligt.252

Några mässhakar efter 1904
Redan före 1910 hade HV tillverkat tolv mässhakar 
(varav fem par). Till Sofia kyrka i Stockholm beställdes 
1905 två röda mässhakar i sammet med guldknyppling 
och broderier komponerade av Maria Adelborg och 
1906 två violetta sidenmässhakar av Maja Sjöström. 
Två vita mässhakar av sidenmoaré med guld- och vitt 

silkebroderi ritade av Maja Sjöström tillverkades till 
Storkyrkan i Stockholm 1907–1908.253

Två svarta sammetsmässhakar för Hälsingborgs S:ta 
Maria kyrka komponerades 1910 av Carin Wästberg.254 
De har kors av mörkt violett sidenmoiré och bandapp-
likation av violetta sidenband. I korrespondensen kan 
vi läsa att Carin Wästberg i november 1909 diskuterar 
beställningen av mässhakarna med kyrkoherde Johans-
son i Helsingborg.255 Hon skriver: ”Som jag ser att mäss-
hakarna äro avsedda att användas när som helst under 
kyrkoåret behandlar jag icke färgerna endast i Långfre-
dagens silver och svart.” Den 19/11 1909 gjordes den 
definitiva beställningen och den 14/6 1910 skickades 
mässhakarna. Det tog alltså sju månader att utföra be-
ställningen men flera andra beställningar utfördes pa-
rallellt med denna, bl.a. de tre stora antependierna till 
Strängnäs domkyrka.

Lars Israël Wahlman gjorde skisserna till den nya 
Engelbrektskyrkans första mässhakar och altarutsmyck-
ningen 1913–1914. (Se fördjupning.) Samtliga textilier 
beställdes hos HV, de första till invigningen 1914. Efter 
Maja Widebecks död ritades de sista sex mässhakarna 
med änglar, figurscener och blomstermotiv av Ester 
Hoffsten-Lindwall 1929–1930 i samarbete med L.I. 
Wahlman.

Skiss med kommentarer till violetta mässhakar 1906 av Maja Sjöström. 
Sofia kyrka, Stockholm. (Nordiska museets arkiv.) 

Röd mässhake av Maria Adelborg 
1906. Sofia kyrka, Stockholm. 
(Foto Lena Dahrén.)

Tilll h.: Framsida med bred guld-
knyppling.
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256 HV-arkivet. F IV b:3 Handlingar angående utställningar. Stockholmsutställ-
ningen 1930. Ester Lindwall. Grön mässhake detalj, bottenstoff HV:s hand-
vävda siden, ägare Engelbrektskyrkan; Den av Sigrid Lind skall ha varit den 
första i vid modell från HV. HV-arkivet D III b:2. Beställningar 1916–1933, 
sid. 70. 1929. Grön mässhake, siden. Framsidan ej sydd.

257 Troligen en silvergrå, som också visats på Liljevalchsutställningen året innan, 
Liljevalchs Katalog 1929, sid. 258, nr 598. HV-arkivet D III b:2. Beställningar 
1916–1933, sid. 70. 1929. Grå mässhake. Komp Fr. Andersson halvfärdig 
777:53. En arbetsritning på brunt papper hittades nyligen i HV-arkivet. Själva 
mässhaken har jag inte funnit; HV-samlingen i Julita prov NM 090 3972.

258 Danielson, S. 1991, sid. 218, 222, 223.
259 Danielson, S. 1991, sid. 223. Ebba Åberg undervisade även i knyppling.
260 Danielson, S. 1991, sid. 101.
261 KB Eva v Zweigbergks samling. Acc 1984/50. Kuvert HV 1997/98. ”Re-

dovisning maj 1884 för insamling för ‘den 84-åriga brodösen’ 500 kr. Det 
sålunda inkomna beloppet 500 kr har blivit på nedanstående sätt användt. 
Kontant lämnat till den 84-åriga [...] Inbetalt för en lifränta om 50 kr, summa 
[...]Den gamla har sålunda ej blott erhållit en för henne betydlig summa till 
afbetalning af skulder och fyllandet af de nämnda behofven utan derjemte 
vissheten om ett årligt understöd af 50 kr så länge hon lefver och få vi för 
denna rikliga hjelp frambära den 84-årigas varma tacksägelse.

 Stockholm i maj 1884. S Adlersparre född Leijonhufvud, London Anna Der-
by född Fleetwood.”

262 Danielson, S. 1991, sid. 88.
263 Danielson, S. 1991, sid. 99.

På Stockholmsutställningen 1930 skall också fyra 
mässhakar ha visats, en av Engelbrektskyrkans gröna 
av Ester Hoffsten-Lindwall, en av Sigrid Lind256 och en 
av Maja Andersson Wirde257 samt möjligen en av Carin 
Wästberg.

Till Morjärv och Stenum gjordes 1929 och 1932 två 
raka svarta sammetsmässhakar med ett smalt kors och 
ett litet IHS-monogram, av Maja Andersson Wirde. 
Flera mässhakar från HV saknar uppgift om konstnär.

Brodöser, väverskor och andra anställda
En broderikurs startades på HV 1881 och 1888 anställ-
des Matilda Popper, utbildad vid den statliga facksko-
lan i broderi i Wien, som lärarinna.258 Hon efterträddes 
1890 av Maria Diedrickson och 1892 av Agda Bäckman 
som själv studerat på HV och sedan vid Konstslöjdsmu-
seets skola i Berlin. Därefter bedrev HV hela tiden egen 
utbildning för brodöser och slöjdlärarinnor. Då Agda 
Bäckman dog 1902 övertog brodösen Ebba Åberg an-
svaret för sykursen.259 Hon i sin tur efterträddes 1908 av 
den skickliga brodösen Mari Louise Ulmgren (f 1877). 
Många unga kvinnor som deltagit i HV:s kurser och ex-
perimentverksamhet, gick sedan vidare till olika slag av 
anställningar som brodöser och väverskor. Redan 1876 
hade föreningen 60 avlönade arbeterskor.260 Flera var 
redan verksamma konstsömmerskor när de knöts till 
HV.

En gång får vi veta om en av HV:s brodöser att hon 
var född år 1800 och att hon tydligen var mycket fattig. 
Det framgår genom att man 1884 gjorde en insamling 
av pengar till henne. Insamlingen hade tydligen skett ge-
nom tre namnlistor hos Sofie Adlersparre, Anna Derby 
och Fritzes Bokhandel. Men brodösens namn nämns ty-
värr inte. Hon kunde då ha arbetat hos HV högst tio år 
och bör ha varit yrkesverksam tidigare.261

I några fall finns uppgifter om dem som deltagit i arbe-
tet och fått särskilda hedersomnämnanden och medaljer 
vid de stora utställningarna. Konstsömmerskan Alma 
Schröder hade redan på världsutställningen i Wien 1873 
fått hedersomnämnande för en vackert broderad näsduk 
och blev en av HV:s skickligaste brodöser.262 Hon var en 
av dem som undertecknade uppropet då HV bildades 
och ”förestod byrån” på Drottninggatan från november 
1874.263 1878 reste hon till Paris, troligen i samband 

Mimmi Börjeson 1902 under arbetet med läktarbroderierna till Tyska  
kyrkan. (Nordiska museets arkiv.) 

Detalj av läktarbroderiet 1902. Tyska kyrkan, Stockholm.
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264 Danielson, S. 1991, sid. 105.
265 HV-arkivet D III b:1. Kyrkliga beställningar 1892–1910; D III b:2. Beställ-

ningar 1916–1933; D III a:1. Beställningar 1919–1922. Detta är de enda 
bevarade beställningsböckerna från perioden.

266 HV-arkivet D III b:1, sid. 7 1892 18/12. Hossmo och Tysslinge ensam. ”Chi-
cagoaltaret” tillsammans med Molly Forsman, Mimmi Börjeson, fröknarna 
Ebba Åberg och Anna Asp. Hon nämns inte av Sofia Danielson. En Fröken 
Annie Glosemeijer finns senare på Licium.

267 HV Årsberättelse 1902. ”Det figurala arbetet på ett glänsande sätt sydt af 
fru Mimmi Börjeson, de öfriga svårare partierna af fröknarna Anna Asp och 
Siri Ericson.” Alma Schröder broderade mellanstyckena. 14 personer deltog 
i arbetet under ett år”.

268 De två sistnämnda hade broderat Parisantependiets solrosor och rosor, Mim-
mi Börjeson troligen pelikanen.

269 Elsa Enqvist var ledare för Vadstena knyppelskolor och lärare vid Tekniska 
skolan i Stockholm. Amanda Andersson var knypplerska från Fifvelsta Med-
delat av f. spetskonsulenten Lena Dahrén 2007.

270 Nordiska museet, Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets enskilda anteck-
ningar 1919–1924. 4 nov. 1920; Liljevalchs Katalog n:o 24, 1920, sid. 26. 
Elin Wäng ”Ovanåkersspetsar i guld knypplade av utställaren”; Elin Wäng 
från Ovanåker, född 1858, var syster till Bricken Gyllenhammar som grun-
dade Bollnäs hemslöjd. Muntliga uppgifter av f.d. hemslöjdschef Rut Jonsson 
i Bollnäs. I HV-Liciums ateljé finns fortfarande 2015 flera längder av oan-
vända guldknypplingar kvar, som kan var gjorda av henne, minst fem olika  
mönster.

271 HV-arkivet. ”Stor vit låda osorterat.” (A 2:1–2) Styrelseprotokoll 1886  
11 okt.

272 KB Eva v Zweigbergks samling. Acc 1984/50 Kuvert HV 1997/98. Att det 
varit många anställda och att man hade storproduktion av diverse andra före-
mål vittnar följande anteckning av Eva v Zweigbergk om: ”1902 säljer HV 
tusentals chemisetter, hals- och ärmlinningar till Liberty” (troligen det stora 
varuhuset i London).

273 Andreas Hasselgren, Utställningen i Stockholm 1897, Stockholm 1897, sid. 
344.

274 HV Årsberättelse 1909. Vid utställningen tjänstgjorde tre namngivna damer 
”och en af föreningens tre leksandskullor”. På bilden har en av dem mora-
dräkt!

275 Av Agnes Branting (3 st), Sofia Gisberg (4 st), Annie Frykholm (2 st), W&W 
(1 st).

276 Osäkerheten beror på att antalet par inte klart framgår i materialet. 2 par 
mässhakar gjordes före 1905 av Annie Frykholm (1903–1904), senare av 
Maja Widebeck (5 st 1911–1925), Carin Wästberg (1 st + 1 par 1908–1928), 
Maja Sjöström (3 par 1906–1914) och Maja Andersson Wirde (4 st 1914–
1932).

277 HV-arkivet D III e:1–3.

med världsutställningen.264 Guldbrodösen Wilhelmina 
Almgren, hörde också till de första brodöserna.

I HV:s beställningsbok 1892–1910 finns uppgifter om 
brodöser fram till november 1894, men saknas sedan 
till 1904.265 Från 1906 och framåt finns en del uppgifter. 
En fru Glosemeijer utförde Sofia Gisbergs, Agnes Bran-
tings och Carin Wästbergs första antependier, 1892 och 
1893.266

Mimmi Börjeson (1857–1953) som anställdes 1893 
blev snart en av HV:s skickligaste brodöser. Hon brode-
rade 1902 figurerna på läktarbroderierna i Tyska kyr-
kan.267

På Stockholmsutställningen 1897 fick HV två guld-
medaljer och tio medarbetardiplom av vilka Mimmi 
Börjeson och Jenny Lindman fick varsitt för konstbro-
deri och vid Parisutställningen 1900 fick de båda och 
Tekla Larsson bronsmedaljer.268

Erika Andersson g. Ekholm (1870–1947) var utbil-
dad i Stockholm, Wien och Rom. Hon deltog i de stora 
beställningarna omkring 1910. Erika Andersson, Hed-
vig Andersson, Hildur Grönqvist och Ester Ekström var 
guldbrodöser. De arbetade tillsammans med Anna Asp 
med stora påkostade praktverk.

I slutet av perioden uppträder brodösen Mari-Louise 
Ulmgren. Till Stockholmsutställningen 1930 brodera-
des antependiet Ängeln av bl.a. Anna Lisa Hillerström 
(1901–1985) och Märta Alexandersson (1895–1978), 
som själv komponerat det.

Tack vare beställningen till Sofia kyrka, vågade man 
sig på nya försök med spetsar i guld och silvertråd. De 
röda mässhakarnas guldknyppling utfördes av frök-
narna Elsa Enqvist och Amanda Andersson.269 Guld-
knyppling ”av hälsingetyp” beställde HV av Elin Wäng 
i Ovanåker i Hälsingland, som behärskade den gamla 
folkliga Ovanåkersknypplingen.270

De handvävda kyrkliga arbetena är i minoritet i 
förhållande till den profana produktionen och till de 
broderade liturgiska textilierna. Några vävda kyrko-
textilier från HV finns inte dokumenterade före 1907. 
Elin Öberg, Stina Johansson och Annie Kohrman vävde 
Maja Sjöströms antependium till Storkyrkan i Stock-
holm 1907.

Vid ateljén behövdes dessutom kontorspersonal, eko-
nomiansvariga o.s.v. När Agnes Branting och Thyra 
Boklund anställdes 1887 var det som försäljerskor.271 
Anställningskontraktet för Elin Ringenson visar att hon 
anställdes som materialförsäljerska i januari 1898 och 
blev uppsagd 3 april 1903. En arbetsordning för lager-
föreståndare ska ha skrivits i okt. 1910.272 Springflickor 
och städerskor behövdes och på en bild ser man ett par 
av ”föreningens dalkullor”. Dalkullornas uppgift var 
bl.a. att vakta på utställningar.273 Dalkullor nämns ock-
så i årsberättelsen 1909.274

HV:s produktion i stort
Under hela perioden från 1882 till och med 1930 till-
verkades 35 antependier före 1900 och 107 efter, sam-
manlagt 142 stycken. 1900–1904 gjordes 18 av ante-
pendierna.275 Antependier levererades till alla landskap 
utom Bohuslän och Halland. Till Skåne och Småland 
samt Södermanland, Uppland och Stockholm gick mel-
lan 10 och 17 vardera. HV gjorde fram till 1910 ett 
20-tal altarbrun, endast sju av dem på 1900-talet. Åt-
minstone åtta var utförda i filet-teknik med text och/
eller passionsblommor.

Bokdynor tillverkades ända fram till 1930. Hos HV 
gjordes minst 70 stycken varav11 par och två gånger 
3 stycken (43 stycken före 1905). Under hela den un-
dersökta perioden har 20 predikstolskläden (9 före 
1905) antecknats och 32 kalkkläden (varav 22 före  
1905).

Fram till 1930 har ett 50-tal mässhakar dokumente-
rats, varav minst nio par.276 Av mässhakarna gick 20 till 
Stockholmkyrkor, ett mindre antal till Skåne, Småland, 
Södermanland, Västerbotten och Norrbotten samt en-
staka till åtta andra landskap.

Under 1910-talet utfördes en del renoveringar av 
kyrkliga textilier. Det var främst svarta mässhakar där 
dekoren flyttades över på ny sammet.277
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278 Eva von Zweigbergk KB 1978/4:2. Telefonintervju med Jacob Wallenberg 
1973. Jacob Wallenberg menade att ”mamma startade Licium och anställde 
Agnes Branting”.

279 Meddelat av dotterdottern Astrid Ohlin hösten 2003.
280 DN 23/2 1905, SvD 24/2 1905.”Textilatelier Licium (Agnes Branting) som 

den 1 okt. 1904 började sin verksamhet” ... ”En beställd större flossamatta 
komponerad af fröken Anna Rudbeck och utförd af fru J. Holmbäck och 
fröken L. Andreasson visas den 23 och 24 dennes kl 10–4 i Liciums lokaler 
Lilla Vattugränd 24, 2 tr.

281 Göteborgs Handelstidning 1/11 1904, Stockholms Dagblad 1/11 1904, Nya 
dagligt Allehanda 2/11 1904, ungefär likadant i Sv. Dagbl. Posttidningen, 
Aftonbladet, DN, Stockholmsbladet.

282 Sv. Dagbl. 1/11 1904. 
283 Upmark, G. ”Textilanstalten Licium och dess verksamhet.” i Sv. Slöjdfören-

ingens tidskrift. År 1906, sid. 11. Fastigheten ägdes av Nordiska Möblerings 
AB. (Ostermans marmorhallar och Märthaskolan hade senare sina lokaler i 
fastigheten.)

284 Muntliga uppgifter från bl.a. Inger Estham som själv praktiserat där omkring 
år 1950; Vintern 1963–64 flyttades den sista delen av verksamheten till HV:s 
nuvarande lokaler på Djurgårdsslätten 82–84. Uppgift av brodösen Gunnel 
Andersson 2005. Arkivet deponerades tillsammans med HV:s arkiv i Nord-
iska museet 1959.

285 Branting, A. 1920, sid. 177.
286 Svensk kyrkoskrud – gammal och ny. Liten skrift om Licium och Pietas, 1942. 

Förf. troligen Agnes Geijer.

Ateljé Licium

Ännu en ateljé i Stockholm
Redan från början var Licium en professionell ateljé med 
flera anställda och hög kvalitet i fråga om utförande och 
material. Licium har den största produktionen av alla 
ateljéerna under perioden och stor bredd både i fråga 
om motiv och konstnärlig utformning.

Hos Licium tillverkades hela tiden praktföremål, ri-
tade av framstående textilkonstnärinnor och några män, 
utförda av landets skickliga brodöser. En stor del av 
dessa textilier visades på utställningar bl.a. Stockholms-
utställningarna 1909 och 1930.

Parallellt med detta fanns hela tiden en enklare 
”grundproduktion”. Särskilt under senare delen av 
1920-talet ökade produktionen av mindre påkostade 
arbeten. Det intressanta med denna enklare och där-
med billigare produktion är att den gjorde det möjligt 
för många församlingar att komplettera sitt skrudför-
råd med de liturgiska färger som saknades. Från 1906 
gjorde Licium textilier i alla liturgiska färger.

En ateljé för kyrklig och heraldisk textilkonst 
1904
Hösten 1904 grundades Textilateljé Licium, en ateljé 
främst för kyrklig och heraldisk textilkonst, av Agnes 
Branting och brodösen Mimmi Börjeson med pedago-
gen Sofia Gisberg som fristående ”mönsterriterska” och 
Anna Wallenberg, HV:s förra ordförande, som mora-
liskt och finansiellt stöd fram till sin död 1910.278 De 
kom alla från en verksamhet vid Handarbetets Vänner. 
Mimmi Börjeson följde Agnes Branting till Licium för 
att hon tyckte att Agnes behandlats orättvist, har en 
släkting berättat.279

Verksamheten startade den 1 okt. 1904, när Agnes 
Branting återvänt från en inköpsresa till norra Italien.280 
I flera tidningar presenterades ett upprop med förord 
och rekommendationer av ecklesiastikminister Claes-
son: ”Nyligen har i Stockholm under namnet Licium 
inrättats ett konstslöjdsföretag...” undertecknat av före 
detta överintendenten Albert Theodor Gellerstedt, över-
intendenten Carl Möller, professorerna Carl Rupert Ny-
blom, Oscar Quensel och Nathan Söderblom, domprost 
Hugo Berggren i Västerås, konstnären Carl Larsson, 
arkitekterna Agi Lindegren, Fredrik Liljekvist och Thor 
Thorén, rektor Viktor Adler, intendent Bernhard Sahlin, 
kommerserådet Hugo Rehbinder och domkyrkosysslo-
man Nils Johan Söderberg i Uppsala.281

Under den första tiden utfördes arbetet i Mimmi Bör-
jesons lägenhet på Lilla Vattugatan 24. Det första av 
Liciums antependier levererades redan i november 1904 
till Axbergs kyrka.282 På hösten 1905 fick Licium loka-
ler på Birger Jarlsgatan 18, en stor våning två trappor 
upp mot gatan.283 Man hade inget skyltfönster, bara 
en skyltlåda i trapphuset. Ateljéer och kontorsloka-
ler samt ett visnings- och försäljningsrum var kvar på 

Birger Jarlsgatan tills efter sammanslagningen med HV  
1952.284

Firman drevs till en början som något slags bolag 
men Agnes Branting skriver själv 1920: ”Sedan 1918 är 
förf. ensam innehafvare af Liciums ateliér.”285 Mimmi 
Börjeson hade då pensionerat sig. En anonym förfat-
tare skriver 1942: ”Efter ett kortvarigt samgående med 
Libraria åren 1920–1922 ombildades Licium till ak-
tiebolag”.286 Vad som hände är utförligt beskrivet i ett 

Birger Jarlsgatan 18 där Licium hade lokaler 2 trappor upp.
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287 UUB NSS, Brev till N. Söderblom från A. Branting annandag pingst 1923.
288 ATA, A. Brantings brevsamling. Kontrakt med O. Ekman.
289 ATA, Sigurd Curmans samling. Vol. 103. Brev från A. Branting till S. Cur-

man.
290 Johan Widén skall ha innehaft en aktie.
291 Av arbetsböckerna i Liciums arkiv framgår att hon tidigare under åren hjälpt 

till i firman.
292 Licium överläts till HV i mars 1952. Handlingar hos Handarbetets Vänner. 

Licium ingår som ett eget AB inom HV som äger alla aktier.
293 Dalarnas fana utfördes i Leksand. Uppgift om Internationella rösträttsstan-

daret från 1911 genom Edith Anrep 2005; Geijer, A. 1929, sid. 47.
294 Postbetjänten, juni 1905. Invigdes den 28 maj. Pris 400 kr; Stockholms 

Dagblad 15/5 1905. Broderades av fröknarna H. Westermark, B. Berlien,  
E. Strömberg och A. Larsson.

295 Nu i Kunstgewerbemuseum i Hamburg.
296 Dagny 1908. Häfte 20, sid. 275.
297 Geijer, A. 1929, sid. 42, 43.
298 Inger Estham, ”Eigthy Years of Pietas” i Inger Estham, Margareta Nockert 

(red.), Opera textilia variorum temporum, Stockholm 1988, sid. 17–22; Eva 
Lundwall, Den ljusskygga textilkonsten, Stockholm 2003, sid. 19; Herman 
Bengtsson, Inger Estham, m.fl. Uppsala Domkyrka V. Inredning och inventa-
rier, SvK (231), Uppsala 2010, sid. 215.

299 Lundwall, E. 2003, sid. 19. Här anges årtalet 1906; Estham, I. 1988; Estham, 
I., m.fl. Uppsala 2010, sid. 215.

300 Estham, I. 1988; Lundwall, E. 2003. Verksamheten sedermera införlivad i 
Riksantikvarieämbetets verksamhet fram till 2008. Tyngdpunkten bland 
uppdragen låg på kyrkliga föremål även om också privatägda profana före-
mål utgjorde en betydande del.

301 Estham, I. 2010, sid. 215. Anna Wallenberg stödde även denna verksamhet 
ekonomiskt fram till sin död 1910 och därefter söktes bidrag ur fonder och 
statsbidrag för att finansiera verksamheten.

brev från Agnes Branting till Nathan Söderblom skrivet 
annandag pingst 1923.287 Hon ansåg att hon hade bli-
vit förd bakom ljuset angående Librarias ekonomiska 
ställning vid sammanslagningen. (Se avsnitt Libraria.) 
Samarbetet avbröts på våren 1923 då Agnes Branting 
med ekonomiskt stöd av Oskar Ekman på Bjärka-Säby 
återköpte Licium.288 Till Sigurd Curman skriver Agnes 
Branting 23/5 1923 på Liciums brevpapper: ”Räk-
ningen har dröjt derför att vi voro angelägna om att få 
dit vårt eget Licium namn. Licium inköptes av mig d.  
17 maj”.289

I det nya bolagets styrelse ingick landshövding Johan 
Widén, den blivande textilkonstnärinnan Sofia Widéns 
far.290 Agnes Branting ägde själv de övriga aktierna. Vid 
hennes död 1930 ärvdes företaget av systerdottern, tex-
tilforskaren Agnes Geijer. Hon hade under Brantings sis-
ta tid deltagit en del i de administrativa uppgifterna.291 
Ledningen för verksamheten i ateljén anförtroddes 
därefter Sofia Widén tills dess att hon lämnade Licium 
1952.292 Från mitten av 1920-talet var Sofia Widén den 
ledande konstnärinnan.

Profan produktion
Liksom HV arbetade Licium med en mängd andra typer 
av textilier förutom paramenta. Det var inredningstex-
tilier som kuddar, dukar, gardiner och draperier med 
mera, ofta sådant som kunden själv kunde utföra med 
påritat och påbörjat material. Licium tillverkade ett 
stort antal fanor och standar, allt ifrån Läkarförbundets 
standar, bondetågsfanor och det internationella kvinn-
liga rösträttsstandaret till små trumpetfanor för Dalre-
gementet.293 Den första fanan av ljusblått siden, ritad av 
Anna Rudbeck, gick till Göteborgs Postbetjäntekår.294 
Även hos Licium gjordes stora bildvävnader av bl. a. 
Gunnar Wennerberg, Oskar Björk och av Helmer Oss-
lund.295 Ett av de största arbetena var Dramatens brode-
rade ridå 1908, ritad av Astrid Hjort Wesslau. På en bild 
i Dagny kan man se nio brodöser sitta i bredd och sy på 
den ena ridåhalvan.296

Liciumemblemet
Ordet ”Licium” betyder varpknut/vävknut och syftar 
på tekniken att knyta i nya trådar i det som är kvar 
av föregående vävnads varp. Liciumemblemet med ett 
linfäste och vävskyttlar och två för en katolsk biskops-
hatt typiska snoddar och tofsar (4+4) omgivna av en 
blomsterbård syftar kanske på att den nya tillverkning-
en knyter an till den tidiga textilkonsten och kyrkan. 
Emblemet ritades säkerligen av Sofia Gisberg, som en-
ligt Agnes Geijer skall ha uppfunnit ”denna rebus”.297 
Det användes tryckt på brevpapper och i annonser. På 
bilder från utställningar kan man se det tryckt på ban-
deroller. En sådan i gult siden finns bevarad hos HV-
Licium. Som signatur broderade man endast namnet  
Licium.

Konserveringsuppdrag
Under de första åren utfördes viss renovering och kon-
servering av äldre textilier vid Licium. Konserverings-
uppdragen började på allvar då Agnes Branting 1906 
fick i uppdrag att gå igenom och ordna upp de med-
eltida textilsamlingarna i domkyrkorna i Uppsala och 
Linköping.298 Hon hade vid denna tid haft uppdraget 
att inventera och ta hand om de äldre textilierna i Upp-
sala domkyrka sedan 1906 och de medeltida textilierna 
i Linköpings domkyrka 1906–1907.299 Snart uppstod 
behov av en renodlad konserveringsverksamhet och  
Agnes Branting fann det för gott att separera verksam-
heterna organisatoriskt. Tillsammans med friherre Rudolf  
Cederström, Anna Wallenberg och antikvarien vid 
SHM Otto Janse och med riksantikvarie Bernhard Salin 
som ordförande bildades därför 1908 Konserverings-
föreningen Pietas.300 Ordförandeskapet övergick 1913 
till den blivande riksantikvarien Sigurd Curman.301  
Själv blev Agnes Branting sekreterare och arbetsle-

Liciumemblemet. 
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302 Estham, I. 1988, sid. 19. Verksamheten bedrevs i ett rum i hennes egen lä-
genhet först på Styrmansgatan 8 och senare på Riddargatan 16. Sommaren 
1928 flyttade hon till Riddargatan 16. ATA Sigurd Curmans arkiv kapsel 
108, 1928. ”Den 26 juli flytta vi in i vår nya lägenhet på Riddargatan 16.”; 
Brev till Gerda Boëthius 13/2 1928. Bertil Boëthius släktarkiv och samlingar. 
(RA/720091.006) vol. 21.

303 Dagny (1908). Häfte 20, sid. 274–277. Dagens Nyheter juni 1908. Licium 
sysselsätter nu ett 40-tal brodöser och en del väverskor.

304 Anställningsår eller första daterade skiss. Om Britta Åqvist finns inga andra 
uppgifter än bevarade skisser, signerade föremål och anteckningar i arbets-
böcker hos Licium mellan 1921 och 1932.

305 Licium Arbetsbok ABg 1916. 1916 24/3 Uppsala domk:a. En prästkappa till 
Ärkebiskopen. Svart siden.

306 Vårt Land 5/5 1908. ”I ett särskilt rum utställes en stor, praktfull matta i 
rödt afsedd för Linköpings domk:a.” Till S:t Johannes k:a, Stockholm, vävdes 
1915 en bonad för predikstolspelaren. En stor bonad av Sofia Widén som 
visades på Stockholmsutställningen 1930, nu i Västra Skedvi k:a; Hovstadius, 
Barbro, ”Nyttokonst och konstvävnader” i Svenska textilier 1890–1990, Jan 
Brunius (red.), Lund 1994, sid. 136.

307 Licium Arbetsbok ABg 1908–1910.
308 Arbetsbok ABg 1916. En brudpäll och två ljusblå brudkuddar beställdes och 

skänktes till Lövsta bruks k:a av Louis De Geer 1916 i samband med dotterns 
bröllop. Dessutom ett antependium av röd sammet och guld, en bokdyna 
med stöd, en pall och en altarduk med spetsar till kyrkan. Gardiner, ett säng-
omhänge och en matsalsduk beställdes till slottet. (Till och med ”Ritning till 
menu av Fröken Hallberg kr 25:-” nämns i arbetsboken.); Arbetsbok ABg 
1917–1919. Den andra brudpällen till Uppsala domkyrka användes första 
gången vid Britta Söderbloms och Yngve Brilioths vigsel 24 sept. 1919; Stolt, 
B. 1964, sid.99. Han anger felaktigt att det är den första pällen som senare 
skänktes till domkyrkan.

309 Antependier: Axberg, Gammalstorp 1904, Färlöv, Julita, Västervik (2 st) och 
Övergran, 1905. Mässhakar: Falu Kristine k:a 1906.

310 ULA Falu Kristine kyrkas arkiv, Restaureringsprotokoll 1902–1906, sid. 278 
och brev.

311 Dagny 1908. Häfte 20, sid. 274. Lundberg f. Nyblom, Ellen, Licium. Några 
ord om dess verksamhet och vårutställning 1908; Röda mässhakar till Gus-
tavsberg, Ingarö och Åker 1907.

dare.302 Under flera år samarbetade de två föreningarna 
på så sätt att en del av sömnadsarbetet utfördes hos 
Licium, liksom lagerhållning av tyger som debiterades 
Pietas. Fram till år 1930 hade 1.270 konserveringar ge-
nomförts. Genom det nära samarbetet kunde Liciums 
konstnärinnor ha haft möjlighet att se de äldre föremål 
som lämnades in till Pietas.

Konstnärliga medarbetare
Från att ha börjat med tre personer, en mästerlig brodös, 
en erfaren konstnärinna och pedagog samt en konstnär-
lig direktris, växte medarbetarskaran snabbt när verk-
samheten fått sina lokaler på Birger Jarlsgatan 18. Re-
dan 1908 hade Licium 40 personer anställda.303 Åren 
1924–1925 avlönades 12–15 fast anställda personer 
varje månad. En del arbete utfördes av oavlönade prak-
tikanter och av kvinnor som arbetade i hemmet. Man 
kan i räkenskaperna se att skissarvoden dessutom ut-
betalades till fristående konstnärer, t.ex. Ruth Hallberg 
och Oscar Brandtberg, som båda undervisade på Teknis-
ka skolan. Bland de konstnärer som nämns finns Anna 
Rudbeck (1904), Annie Frykholm (1905), Anna Stina 
Murray (1905/06), Eivor Hedvall g. Fisher (1905/06), 
Ruth Hallberg (1913), Elin Pettersson (1914), Oscar 
Brandtberg (1919), Britta Åqvist g. Sporring (1921) och 
Sofia Widén (1923).304 Dessa presenteras utförligare i 
biografiska avsnitt i appendix.

Andra kyrkliga uppdrag
Vid sidan av de liturgiska textilier som främst är före-
mål för denna studie, antependier, med predikstolsklä-
den och bokdynor, mässhakar och kåpor samt i viss 
mån kalkkläden, omfattade den kyrkliga produktionen 
även andra textilier. Det gjordes mängder av altardukar 
med broderier och knypplade spetsar. Dessutom syddes 
mässkjortor och prästkappor.305 En del mattor och bo-
nader vävdes eller broderades.306 Ett udda uppdrag var 

att förse Emanuel Swedenborgs kista med ett proviso-
riskt bårtäcke och katafalkkläde då den återfördes till 
Uppsala domkyrka i maj 1908.307 Ett annat var praktful-
la brudpällar till Lövstabruks kyrka 1916 och Uppsala 
domkyrka 1919, båda bekostade av Louis De Geer.308

Beställningar av liturgiska textilier
Både antependier och mässhakar beställdes tämligen 
omgående.309 De första antependierna, 1904 och 1905 
var röda. År 1906 utfördes några av Sofia Gisbergs 
mest betydande kompositioner, ett svart antependium 
till Gustav Adolfs kyrka i Borås och tre antependier till 
Gustaf Vasa kyrka i Stockholm.

De första mässhakarna är ett par röda till Falu Kris-
tine kyrka 1906, tillkomna i samband med kyrkores-
taureringen, ritade och utförda av Anna Rudbeck.310 
Enligt uppgift i Dagny hade Licium före 1908 gjort sju 
mässhakar. 311

Firman, som redan efter ett år visade upp sig i Konst-
närshuset, fick snabbt ett gott renommé. Varje år ar-
rangerades sedan utställningar på Konstnärshuset eller 
Konstakademien, där den senaste produktionen visades 
och recenserades exempelvis av Gustav Upmark i tid-
skriften Kult och Konst. Bevarat bildmaterial visar att 
en del föremål såldes senare medan andra redan hade 
ägare.

En del av Sofia Gisbergs rikt broderade mässhakar 
och antependier var framtagna till utställningar, de vita 
mässhakarna till Malmö S:t Petri kyrka, utställda 1909 

Brudpäll 1919, Uppsala domkyrka. 
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312 Stockholmsutställningen resp. Konstnärshuset.
313 Till Malmö S:t Petri k:a ritades de gröna mässhakarna av Elin Pettersson.
314 1927 resp 1928.

och levererade 1910, det vita antependiet till Klara kyr-
ka, utställt 1909 och inköpt 1914, samt Ystads svarta 
mässhakar, visade 1914 och sålda 1920.312

Det första stora uppdraget var den textila skruden 
till Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden 1913. Agnes 
Branting samarbetade där med Ferdinand Boberg. (Se 
fördjupningsavsnitt)

I slutet av 1910-talet och början av 1920-talet gjorde 
Ruth Hallberg de mer avancerade kompositionerna, 
t.ex. Malmö S:t Petri kyrkas röda, violetta och gröna 
skruduppsättningar.313 Hon fick också uppdragen till 
Vreta kloster 1917 och 1925, samt den ekumeniska 
ärkebiskopsskruden 1925. (Se respektive fördjupnings-
avsnitt.)

Med Elin Pettersson fick Licium vid mitten av 
1910-talet en flitig medarbetare, som ritade mycket 
av basproduktionen, ända tills hon gick i pension på 
1960-talet. Några av hennes mer personliga komposi-
tioner var de violetta textilierna till Helsingborgs S:ta 
Maria kyrka och de vita, gröna och violetta till Solna 
kyrka på 1920-talet.314 En stor mängd skisser signerade 

Liciums första antependium 
1904, Axbergs kyrka. 

Under: Svart antependium 
1906 med offerlammet, 
Sofia Gisberg, Gustav Adolfs 
kyrka, Borås. 

Detalj av mäss-
hake av Sofia 
Gisberg visad på 
utställning 1914 
såld 1920 till S:ta 
Maria kyrka, Ystad.

Tilll v.: Röd 
mässhake av 
Anna Rud-
beck1906. Falu 
Kristine kyrka.
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315 217 numrerade antependieskisser av SW finns förtecknade varav 157 beva-
rade i Liciumarkivet och 106 numrerade mässhaksskisser varav 78 bevarade.

316 Sv. Dagbl. 1/11 1904.
317 Hon hade redan tidigare i Göteborg samarbetat med Sofia Gisberg vid till-

verkningen av Luleå stifts första biskopsskrud, färdig 1906/1907. Kult och 
konst 1907, sid. 176 ff; Idun 1906 nr 30 sid. 368 (sign. A. Bcd). Utställd i 
biskopsgården i Göteborg 1906.

318 Karna Nilsson-Wahlberg hade på HV vävt Carl Larssons ”Kräftfisket” som 
ställdes ut i Paris 1900.

319 Fataburen. Redogörelse för Nordiska museets utveckling och förvaltning år 
1917, sid. 49. Redogörelse för Lifrustkammaren 1917. Fröken Annie Glose-
meyer har haft öfverinseendet öfver textilkonserveringen och utfört en del 
däraf; Tillsammans med Fru Tekla Söderholz sydde hon kyrkvaktarrocken 
till Uppenbarelsekyrkan. (Möjligen f. 1872, dotter till grosshandlare Albert 
Henrik och Carolina Henrietta Glosemeyer.)

EP är tämligen likartade, med applicerad banddekor 
och en abstrakt utsmyckning i form av guldbroderade 
slingor på mässhakskorsen och med enkla kartuscher 
och sidobårder av band på antependierna.

Från och med 1924 blev Sofia Widén den främsta 
kraften då det gällde den konstnärliga utformningen 
av kyrkliga textilier. Redan 1924 fick hon göra en grön 
och en vit uppsättning till Uppsala domkyrka. Hennes 
största uppdrag blev de tio mässhakarna och antepen-
diet till S:t Lars kyrka i Linköping. (Se fördjupnings-
avsnitt.) Men hon komponerade också ett stort antal 
andra liturgiska textilier. En korkåpa för pastor pri-
marius i Stockholm levererades 1926. Hon kompone-
rade en biskopsmitra för Strängnäs stift 1927 och en 
till Lin köping 1932. Fram till 1931 hade hon kom-
ponerat över 80 mässhakar och cirka 100 antepen- 
dier.315

Konstnären och läraren Oscar Brandtberg gjorde 
bl.a. det stora violetta antependiet till Uppsala dom-
kyrka 1924 och Oscarskyrkans vita mässhakar 1930, 
visade på Stockholmsutställningen.

Enstaka antependier ritades av arkitekterna Axel 
Lindgren, I.G. Clason, Rolf Engströmer, Erik Fant, Fer-
dinand Boberg, G. Holmdal, Gunnar Hoving, K. Martin 
Westerberg, A. Fredrik Wetterqvist samt Göran Pauli.

Brodöser, väverskor och andra anställda
Det krävdes ett stort antal personer för att utföra dessa 
hundratals textilier och tolka konstnärernas skisser till 
väv eller broderi. Till Licium följde flera duktiga brodö-
ser med från HV, då först och främst Mimmi Börjeson, 
som var delägare i firman. Det första antependiet, det 
röda till Axbergs kyrka, broderades av henne.316 Under 
de två första åren levererades minst 15 antependier vil-
ket bör ha krävt många duktiga brodöser. Många har 

förblivit anonyma men en del har kunnat identifieras 
och redovisas i kapitlet om brodöser och broderier.

Ibland utförde beställarna själva broderierna – t.ex. 
kronprinsessan Margareta och hennes hovdamer, Mary 
von Rosen och många andra.

Bland Liciums skickligaste brodöser var Maria (Maja) 
Persson anställd 1905. Elisabeth Bastholm anställdes 
1916.317 Gurly Hillbom, en annan mästerlig brodös, 
kom till Licium 1920.

Den skånska mästerväverskan Karna Nilsson-Wahl-
berg var en av dem som följde med från HV till Li cium.318

Annie Glosemeyer hade uppgifter som sekreterare 
men sydde också ibland.319 Springflickan Göta Eriksson 
(f. 1911) omnämns 17 år gammal 1928, Britta Aulin 
året därpå.

Vitt antependium 1906, Sofia Gisberg, 
Gustaf Vasa kyrka, Stockholm. (Foto 
Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Tilll v.: Mittpartiet på det 
röda antependiet av So-
fia Gisberg 1906, Gustaf 
Vasa kyrka, Stockholm.

Svart antependium 1906, Sofia Gisberg, Gustaf Vasa kyrka, Stockholm.
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Vitt antependium 
i handvävt siden 
med broderier 
och ädelstenar, 
Ruth Hallberg 
1917. Hässelby-
holms slottskapell. 
(Foto Lena  
Dahrén.) 

Ruth Hallberg skiss till rött antependium i S:t Petri kyrka, Malmö.

Ruth Hallberg detalj av rött antependium 1923. S:t Petri kyrka, 
Malmö. 

Ruth Hallberg skiss till röda mässhakar 1923. S:t Petri kyrka, Malmö.
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320 Från och med januari 1924 finner vi på lönelistan, förutom Agnes Branting 
och Annie Glosemeyer, konstnärinnorna Elin Pettersson och Sofia Widén, 
brodöserna Maria (Maja) Persson, Gurly Hillbom, Elin Strömberg, Frida Ad-
ler, Tora Kumlien, Karin Thunell samt fru Fanny Franzén. Hon är den enda 
som betecknas Fru, på de andra står bara fr. eller ingenting. Annie Glose-
meyer hade 310 kr/mån, Tora Kumlin, om vars uppgifter jag inte vet något, 
hade 275 kr/mån.

321 Agnes Geijer ärvde sin mosters företag.
322 500 kr 1930 motsvarade 14.167 SEK år 2012; Liciumarkivet. G II:6 Kassa-

bok, 5/4 1930 – 11/5 1931. 1930 Nov. 25 Rest lön A B-g 500.-, Nov. 29 Rest 
lön A B-g 500.– och Dec. 20 Rest lön A B-g 400.-, Dec 29 Rest lön A B-g 1929 
300.-. Dessutom återbetalades flera lån till Agnes Branting och Agnes Geijer. 
Agnes Branting hade även under tidigare år väntat till följande år med att ta 
ut en eller flera månadslöner.

Kassaböcker 1924–1925 och 1929–1931
Liciums kassaböcker för åren 1924–1925 är de tidigas-
te som bevarats. Där förtecknas ett antal medarbetare 
och deras löner.320 Av räkenskaperna kan man sluta sig 
till att en del har fast lön medan andra får högst va-
rierande summor. Ytterligare kassaböcker är bevarade 
från 1929–1931 men där finns få uppgifter om de an-
ställdas löner. I dessa kassaböcker finns också uppgif-
ter om utgifter och inkomster, inköp av material m.m.  
I kassaboken 1930 står att Agnes Brantings systerdotter 
Agnes Geijer fått ut 250 kr i lön vid två tillfällen (juni 
och augusti).321 Fyra gånger bokförs resterande lön till 
den avlidna Agnes Branting.322

Violett antependium 1927 av 
Elin Pettersson, S:ta Maria kyrka, 
Helsingborg.

Violett mässhake 1927 av Elin Pettersson, S:ta Maria kyrka, Helsingborg.

Grönt antependium av Oscar 
Brandtberg 1921, Nacka kyrka.



86  II. KONSTNÄRER OCH ATELJÉER

323 Den 27 januari 1925 kunde Oscar Brandtberg kvittera ut 200 kr och den  
29 oktober 100 kr. För skissen till Nacka kyrkas antependium fick han 500 
kr; Licium Arbetsbok ABg 1921 21/9 1921, sid. 101. Direktör Axel Hansson 
för Nacka kyrka. komp. 500:-. En del af herr Brandtbergs arvode debiteras 
på ark. Benson. Del af komposition 130:-.

324 Licium Arbetsbok ABg 1924–1925. april 17 1925. Mässhake av hvit siden-
damast, april 17 1925, Vreta Klosters kyrka. Beställes en mässhake à 1.350 
KR. Räkning utskrifes på Vreta Kloster hvarå särskilt angives att 200 kr deraf 
utgör kompositionen. En följande mässhake skulle alltså kosta 1.150.

325 Meddelat vid samtal på Amalienborg 9/10 1995.
326 Idun 1912 nr 8.
327 Liciumarkivet. Antependieskisser nr 399–406 ej utförda, nr 419 utförd. 

Huru vida alla skisserna visades för beställaren vet vi inte.

Konstnärsarvoden
Frilansande konstnärer fick arvoden för varje skiss.  
I november och i december 1924 fick arkitekt Erik Fant 
och Oscar Brandtberg ut 50 kr vardera. Ruth Hallberg 
fick skissarvoden då och då bokförda som ”omkostna-
der” eller ”varukostnader”. I kalkylerna syns att man 
inte gjorde något påslag på sådana summor.323 Den  
28 juli fick Ruth Hallberg 300 kr och arkitekten Erik 
Fant 60 kr, bokfört som arbetslön. Om Vretas två vita 
mäss hakar finns en uppgift om att skissarvode skulle de-
biteras den första och inget skulle tas ut om det blev en 
andra beställning.324

Arbetet i ateljén
Arbetet med ett föremål började vanligtvis med en kund-
kontakt av något slag. En representant för en församling 
eller någon donator kontaktade Licium per post eller 
vid besök på Birger Jarlsgatan. ”Vi gick dit”, berät-
tade drottning Ingrid apropå moderns, kronprinsessan 
Margaretas, beställningar.325 Av korrespondensen med 
Henrik Westman i Linköping framgår att han vid flera 
tillfällen besökt firman. Det gäller också Simon Lüders 
i Strängnäs och Nathan Söderblom, den senare för att 
prova biskopskåpan. I ett reportage i Idun inför Agnes 
Brantings 50-årsdag skildras hur ett besök hos Licium 
kunde gå till.326

Både i HV:s och i Liciums arbetsböcker liksom på 
Librarias arbetskort står för det mesta en kontaktper-
son i församlingen, ofta någon av prästerna, inskriven. 
Förmodligen var tillvägagångssättet likartat hos alla 
ateljéerna. Förslag till motiv, material, kostnader och  

leveransdatum diskuterades brevledes, vid besök eller 
per telefon. Vanligen skickades en akvarellerad skiss i 
skala 1:8 eller 1:10 till beställaren för godkännande. 
Skisserna återsändes till Licium. Församlingarna fick i 
vissa fall flera förslag att välja mellan. För det mesta 
gjordes bara ett eller två förslag (mässhakar i par) som 
accepterades av beställaren utan vidare diskussion. Ett 
undantag är Sofia Widéns antependium i Slottskyrkan 
där nio förslag finns bevarade.327 Det förekom ibland 
att Agnes Branting eller konstnären besökte kyrkan för 
att studera interiörens färger och inredning, mäta altaret 
osv.

Påbörjade arbeten kunde utföras av beställarna själ-
va. I en del fall beställdes endast material med påritat 
mönster och ibland uppspänning i broderibåge och kan-

Gruppbild vid Liciums 25-årsjubileum 1929. Hela Liciums personal 1929. 
I mitten sitter Calla Geijer, Mimmi Börjeson och Agnes Branting, framför 
henne på golvet Sofia Widén och Agnes Geijer. De tre herrarna kan vara 
Oscar Brandtberg och Olle Hjortzberg samt bakom Agnes Branting Johan 
Widén. Ovanför honom i översta raden skymtar Gurli Hillbom.
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328 ULA Falu Kristine kyrkas arkiv. Brev 30 aug. 1906. Restaureringsprotokoll 
O. 10 1902–1906 sid. 278 och Kapitalbok L I d:18–19.

329 I små kuvert sparades prover på tyg, foder och broderigarn m.m. nu förvarat 
i HV-ateljé. I Liciumarkivet finns också ett kortregister med ett blad för varje 
beställande kyrka. Från den första HV-tiden saknas provpåsar men beställ-
ningsböcker fördes också där. (HV-arkivet 1892–1910 DIII b:1.)

330 Enligt tidskriften Dagny 1908 hade 30 antependier gjorts redan före 1908.
331 Redan före 1910 hade 30 antependier tillverkats, på 1910-talet 78 st, på 

1920-talet 345 stycken och 75 har registrerats under de två första åren på 
1930-talet. Efter 1930 har endast enstaka föremål antecknats, endast sex st. 
1932. Enligt Liciums kortregister tillverkades många fler efter 1930.

332 Mora 1912, Nysund 1913, Atlingbo (brun) 1915, Danvikens hospitalskapell 
1915, Ed (tills. m. E. Pettersson) 1918.

333 Minst 7 stycken de två följande åren.
334 Enligt tidskriften Dagny 1908 hade Licium före 1908 gjort sju mässhakar. De 

gick till Falu Kristine k:a, Gustavsberg, Ingarö, Åker. Fyra stycken till Malmö 
S:t Petri 1910 och S:t Jakobs k:a i Stockholm 1912, visades på utställningen 
1909.

335 Dessutom har 102 mässhakar utan angiven konstnär förtecknats.
336 Adolf Fredriks k:a i Stockholm 1920 till pastor Mannström och 1925 kyr-

koherde C.R. Hasselrot, Lysekil 1922 kyrkoherde Fritz Lüsch, Ripsa 1923 
kyrkoherde I. Trygg. Uppsala domk:a beställde i dec. 1924 6 st albor à 65 kr 
och 6 st halslin à 25 kr.

ske påbörjade broderidetaljer, för att utföras av någon 
skicklig dam i församlingen och monteringen slutfördes 
sedan av ateljén. Syföreningar kunde ibland bekosta be-
ställningen.

Rörande beställningen av ärkebiskopsskruden 1925 
och den stora gåvan till Linköpings S:t Lars och Vreta 
klosters beställningar finns omfattande korrespondens. 
Annars har tyvärr just många brevkopior i Liciumarki-
vet skadats eller försvunnit.

Korrespondensen mellan Agnes Branting och pastor 
Gunnar Ekström i Falun angående en altarduksspets i 
filet-teknik till det nya altaret i Kristine kyrka visar att 
initiativet också kunde komma från Licium.328 Agnes 
Branting hade uppenbarligen besökt kyrkan under den 
pågående restaureringen och sett det nya marmoralta-
ret: ”... dels tänkte vi att ett pompöst altare som ifråga-
varande fordrade en rik spets...” skriver hon i augusti. 
Men hon hade redan inlett arbetet med spetsen i juli 
eftersom den skulle ta sådan tid att hon inte ville vänta 
tills hon fick församlingens beställning, ”... men det är ju 
vår egen sak.” Beställningen från församlingen kom ef-
ter sammanträde 16 oktober, men redan 8 oktober fanns 
fyra meter färdiga för leverans före 1 december.

På Licium finns noggrant förda arbetsböcker med 
kalkyler där man exakt kan avläsa vad tyg, broderimate-
rial, foder, skissarvode, inspänning i båge, broderiarbe-
te, montering och frakt kostade netto och brutto. Datum 
för beställning och avhämtning, debitering och betal-
ning är också infört. I ytterst få fall framgår vem som 
utfört broderi eller vävning och vilken arbetslön som 
betalats ut till var och en. Agnes Branting förde själv de 
arbetsböcker som innehåller kyrkliga beställningar men 
så småningom fick Agnes Geijer (från 1919) och Sofia 
Widén (från 1923) egna arbetsböcker som också inne-
håller kyrkliga beställningar. Mimmi Börjesons böcker 
innehåller mycket sällan kyrkliga uppdrag.329

Liciums produktion i stort
Sammanlagt har 545 antependier från Licium regist-
rerats och 464 mässhakar (minst 80 par) under Lici-
ums första 26 år330 Under de första tio åren tillverkade  
Licium minst 50 antependier och fler än 15 mässha- 
kar.331

Märkligt nog tillkom 52 antependier och 32 mässha-
kar under krigsåren 1914–1918, flera i samband med 
kyrkorestaureringar, t.ex. Sigurd Curmans stora restau-
rering i Vreta kloster, och i ett par fall till nya kyrkor.

Under perioden 1920–1923 gjordes 80 antependier 
och ett 70-tal mässhakar bokförda hos Licium troligen 
utförda i den sammanslagna firman Libraria – Licium, 
men inget visar om själva tillverkningen försiggick på 
olika håll. Under 1920-talets sista år växte verksam-
heten till en storproduktion inom båda firmorna.

Sofia Gisberg komponerade mellan 1904 och 1915 
de flesta antependierna, minst 36 stycken. Agnes Bran-
ting själv står endast för fem antependier på 1910-talet 

1912, 1913, 1915 och 1918.332 Ruth Hallberg skall ha 
ritat 15 antependier mellan 1913 och 1930, Elin Pet-
tersson minst 184 stycken mellan 1914 och 1930. Oscar 
Brandtberg ritade 17 antependier efter 1919 och Britta 
Åqvist 8 stycken efter 1921. Sofia Widén komponerade 
96 antependier mellan 1923 och 1930.333

Mässhakar beställdes tämligen omgående. Före 1910 
hade Licium redan tillverkat 10 mässhakar.334 Agnes 
Branting ritade ett 20-tal och Ruth Hallberg omkring 
30. Mellan 1910 och 1920 ökade produktionen av 
mässhakar starkt och omfattar minst 60 mässhakar. 
Under periodens sista tio år har Licium den klart största 
produktionen, hela 279 mässhakar och därtill minst 
44 stycken under år 1930. Under Librariatiden mellan 
1922 och 1923 gjordes över 30 mässhakar per år och se-
dan ökade tillverkningen ytterligare. Minst 65 (25 par) 
stycken komponerades av Sofia Widén och Elin Petters-
son står för omkring 210 (26 par).335 Brodösen Gurli 
Hillbom ritade åtta mässhakar 1924–1930 och tre ante-
pendier 1928–1929 som hon också själv utförde.

Hos Licium tillverkades ett tiotal altarbrun, samt 
några altardukar med filet-spets av samma typ som HV:s 
första brun. Ända fram till 1930 tillverkades bokdynor 
hos Licium, 112 stycken har förtecknats och 136 predik-
stolskläden t.o.m. 1930 (+5 odaterade och ytterligare 12 
de följande tre åren) samt 65 kalkkläden.

Ateljén är den enda som tillverkade kåpor och mitror. 
Två halslin levererades till Uppenbarelsekyrkan 1913, 
1917 två halslin till Vreta kloster (okänt hurdana), un-
der 1920-talets början minst fem kyrkor.336

Licium levererade textilier till alla svenska landskap 
och flera utlandskyrkor och är den ateljé som hade de 
flesta uppdragen i samband med kyrkorestaureringar/ 
ombyggnader.

Licium hade den största sammanlagda produktio-
nen av alla ateljéerna under 1900-talet och den största 
bredden både i fråga om motiv och konstnärlig utform- 
ning.
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337 Branting, A. 1920, sid. 179; Torsten Ysander m.fl., Libraria kyrklig konst. 
Stockholm 1938, sid. 2. Samma lydelse fram t.o.m. ordet ”chef”.

338 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 263. (Rosenberg stavar Nilsson med två s.) Ro-
senbergs uppgifter är förvånansvärt knapphändiga; Ysander, T. m.fl., 1938, 
sid. 2. ”På uppdrag av Auga Sven-Nilson stiftades år 1912 Permanent utställ-
ning av kyrklig konst.”

339 Maria Rieck Müller f. Sundberg (1863–1955), ”En permanent utställning 
i Stockholm för kyrklig konst” i Dagny 1912, Häfte 42, sid. 479–480; Bir-
gitta Rosén, Fädernas kyrka – församlingens hus. Lund 1988; Ridderstedt, L. 
1993, sid. 50. De båda sistnämnda antar att det var Mats Åmark.

340 Dagny 1912. Häfte 42, sid. 479. Ordförande var ärkebiskopen, vice ordfö-
rande biskopen i Västerås Nils Lövgren.

341 Vår Kyrka 3. 1916–1920, sid. 283. Ärkebiskopen var självskriven ordförande 
i Diakonistyrelsen.

342 Dagny 1912. Häfte 42, sid. 479.
343 Dagny 1912. Häfte 42, sid. 479–480. Om detta violetta antependium (nu 

i Trosa stads k:a) skriver signaturen entusiastiskt: ”Och över antependiets 
bildmönster, framställande Kristus omgiven av änglar, vilar en helighet som 
minner om medeltidens konstverk.”; Thorman, E. Ord och bild 1913, sid. 
238.

344 Dagny 1912. Häfte 42, sid. 480. Skribenten beskriver där ett ”passionsan-
tependium” av Gisberg i svart ”... med sin broderade svarta botten och en 
i applikation och rika silkesbroderier utförd bård. Mönstret med tistel- och 
törnemotiv och som mittelgrupp en pelikan, matande sina ungar med eget 
blod, är utomordentligt vackert och står delikat mot den svarta fonden.” Det 
verkar stämma med det s.k. Långfredagsantependiet utställt 1909/1914. (Bild 
i Liciumarkivet K VI:5.)

345 Dagny 1912. Häfte 42, sid. 480. ”Ett tredje antependium komponerat av 
fröken Sjöström är utfört i gammalt guld- och silverbroderi mot violett botten 
och utmärker sig för en verkningsfull ornamentstil och ornamental prakt.” 
(Troligen det antependium från 1909 som nu finns i HV-samlingen i Julita, 
NM 0904735.)

346 Licium. Arbetsbok MB (Mimmi Börjeson) 1912. 24/9 1912 Hökhuvuds 
kyrka vid Gimo. Permanent utställning för Kyrklig konst. 1 antependium på 
röd sammet /Vestervik/ något ändrat färdigt 19 dec. sändes till kyrkl. utst. 
Levererat den 20 dec. Bokstöd av sammet med frans. Bokdyna eget mönster, 
lev. 1913 18 mars. Båda fanns 2009 kvar i Hökhuvud.

Libraria
Ytterligare en paramentverksamhet
Ateljé Libraria hade en nära anknytning till Svenska kyr-
kans Diakonistyrelse delvis med privat ägande och var 
självbärande. Ateljéns verksamhet började blygsamt på 
1910-talet men produktionen ökade från 1923 och fick 
ett uppsving efter 1926 under Agda Österberg, ung och 
driftig, skolad hos HV med en helt egen konstnärlig stil.

Permanent utställning av kyrklig konst 1912
Agnes Branting skriver 1920:

På initiativ av fru Auga Nilson, f. Alve, stiftades år 1912 i 
Stockholm en ‘Permanent utställning af kyrklig konst’ med 
arkitekt Carl Bergsten såsom konstnärlig rådgifvare. Före-
taget öfvertogs år 1916 av Diakonistyrelsens bokförlag så-
som dess Afdelning för kyrklig konst men ingick emellertid 
redan följande år i AB Libraria under namn af AB. Librarias 
afdelning för kyrklig konst med pastor Per Hasselrot såsom 
chef och arkitekten Hakon Ahlberg som konstnärlig rådgif-
vare.337

Initiativtagaren kallas i flera skrifter, bl.a. av Sven-Åke 
Rosenberg, för ”Auga Sven-Nilsson”.338 Hon var hustru 
till kyrkoherden i Solna, hovpredikanten Sven Nilson 
som också var engagerad i Diakonistyrelsens konstut-
skott. I utställningskommittén satt förutom makarna 
Nilson rektor F.W. Åmark.339 Svenska kyrkans Diakoni-
styrelse, bildad 1910, bidrog till startkostnaderna med 
3.000 kr.340 Diakonistyrelsens bokförlag, som behövde 
en bokhandel, bildade 1917 Aktiebolaget Libraria som 
hade till uppdrag ”att idka bok- och konsthandel samt 
annan därmed förenlig verksamhet till främjande av det 
syfte, för vilken Svenska Kyrkans Diakonistyrelse arbe-
tar.”341

Om den permanenta utställningen skriver signaturen 
M. R.-M. i tidskriften Dagny: ”Det är en sekellång dvala 
som den kyrkliga konsten hvilat – här hos oss [...] tills 
för några år tillbaka då en och annan utställning” visade 

bl.a. altarprydnader.342 Detta fastän HV:s och Erstas 
verksamhet pågått i trettio år med en mängd utställning-
ar och en ansenlig produktion. Licium fanns ju sedan 
åtta år tillbaka med uppmärksammad och omfattande 
tillverkning och årliga utställningar. Tendensen att fram-
hålla Libraria som initiativtagare till nyproduktion och 
marknadsföring av kyrklig konst och återupplivande av 
den medeltida broderikonsten finner vi även senare i Li-
brarias broschyrer.

Bland de utställda föremålen fanns ett antependium i 
violett av Ingeborg Wettergren,343 ett ”ståtligt passions-
antependium” i svart av Sofia Gisberg, tillhörande Li-
cium,344 och från HV ett violett antependium av Maja 
Sjöström.345 Senare på året levererade Licium tydligen 
ytterligare ett antependium av Sofia Gisberg till ut-
ställningen och ett bokstöd med ”eget mönster” i mars 
1913.346 Utställningen omfattade mycket annat än texti-
lier t.ex. konstsmide, kyrkmöbler och bokkonst.

Detalj av antependium av Hjorttyget broderat 1912 av Ingeborg Wet-
tergren, Trosa stads kyrka.

Antependium av Sofia Gisberg 1912, Hökhuvuds kyrka. (Foto Magnus 
Green.) 
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347 Bl.a. enligt brevhuvud 1921; SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 
till 31/12 1946. Styrelsesammanträde 1 nov. 1930. § 1 Beslut att låta uppsätta 
skylt vid firmans nya lokal Lästmakargatan 30; F:a Luigi Bevilacquas arkiv, 
Venedig. Copia lettere 110 sid. 141. 25/10 1934. Adress: Libraria Lästmakar-
gatan 30.

348 1969 flyttade man textilverksamheten och försäljningen till Västerlånggatan 
48 i Gamla stan. Libraria slogs på 1980-talet en kort tid ihop med Erstas 
återupplivade paramentverksamhet. AB Libraria Ateljé ingick från 1987 i 
SKEAB, Svenska Kyrkans Ekonomi AB, senare Verbum, Svenska kyrkans 
bokförlag, och hade sedan 1990-talet lokaler i Verbumhuset på S:t Pauls-
gatan 2. Sommaren 2005 lades verksamheten ner. Det som då fanns kvar av 
arkivhandlingar och skisser, bl.a. ett plåtskåp med små kuvert med tyg- och 
garnprover från utförda föremål, överfördes år 2007 till Svenska kyrkans 
arkiv i Uppsala.

349 Vår Kyrka 3. 1916–1920, sid. 283–284.
350 Nyteckning av aktier skedde också under 1921.
351 UUB NSS, Brev från A Branting till NS 3/12 1920; Libraria. Protokollsbok  

1/7 1923 till 31/12 1946. Nämnde Haak benämns i senare protokoll ”bok-
handlare H. Haak” och Librarias styrelse beslöt 7 maj 1924 att vidtaga åt-
gärder för indrivning av hans skulder till firman.

352 UUB NSS, Brev från A Branting till N.S. Hela förloppet skildras utförligt av  
A Branting i ett brev till N. Söderblom skrivet i Uppsala annandag pingst 
1923. ”Enbart Librarias styrelse bär ansvaret för såväl vilseledande bokslut 
som inköp av Licium.”

353 ATA A. Brantings brevsamling. Omslag 4. Innehåller kontraktet med Oskar 
Ekman. Ekman trädde emellan och lämnade ett lån på 40.000 kr mot säker-
het 25.000 i Liciums lager. Branting hade själv kontant till bolaget inbetalat 
23.000 kr.

354 Vår Kyrka 4. 1921–1925, sid. 306–307. ”...den i föregående del av Vår Kyrka 
omtalade sammanslagningen av Libraria och Licium upphört, sedan Licium 
år 1923 återköpts av sin förra ägare, samt att Librarias bokhandelsavdel-
ning under 1925 avvecklats. Av styrelseprotokollen framgår att man under 
perioden 1923 till 1928 dras med en pappershandel som går med förlust och 
efterhand säljs ut och läggs ner. Därefter går rörelsen med vinst några år.

355 Ysander, T. m.fl. 1938, sid. 2. Libraria rekonstruerades år 1923 med direktör 
Rich. Runmark såsom ekonomisk ledare och ordförande i styrelsen, och an-
togs då dess nuvarande bolagsordning; ATA, Märtha Gahns arkiv. Kopia av 
Ordning för Aktiebolaget Libraria, antagen vid konstituerande stämma den 
30 juni 1923 med ändrad lydelse av § 8 den 5 april 1943. § 2 Bolagets ända-
mål är att idka bok-och konsthandel samt annan därmed förenlig verksamhet 
till främjande av det syfte, för vilket Svenska Kyrkans Diakonistyrelse arbetar.

356 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946. Bolagsstäm-
mo- och Styrelseprotokoll.

 Bolagsstämma 30 juni 1923. 
 Konstituerande stämma med AB Libraria å Svenska Kyrkans Diakonistyrel-

ses byrå Jakobsbergsgatan 15 i Stockholm.
 Komminister A.J. Holmbäck   40
 Bergsingeniör J.A. Bonthron  40
 Pastor Per Hasselrot  40
 Fröken Anna Bildmark          egna  1 
 ombud för pastor Bengt Jonzon 1   2
 Byråchefen David Östrand    40
 Dir. Rickard Runmark för ABol. Svenska 
 Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag  150
 Diakonistyrelsens Notarie 
 Ivar Widegren egna  1
 såsom ombud för Pastor Oscar Mannström 
 enl. fullmakt  40  41
   sa 353
 § 2 Ingen ägde utöva rösträtt för mer än 70 aktier
 § 4 .... tillhopa tecknade aktier för 35.300:–
357 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946. Bolagsstäm-

mo- och Styrelseprotokoll. Bolagsstämma 23 maj 1925. §6. Betalning senast 
1 aug. 1925.

358 Karl Per Bernhard Hasselrot var son till kyrkoherde Axel Mattias Hasselrot 
i Långared (inte till kyrkoherde Carl Rudolf Hasselrot i Adolf Fredriks för-
samling).

Libraria hade först sina lokaler på Regeringsgatan 23, 
och från hösten 1930 på Lästmakargatan 30.347 I samma 
kvarter låg Diakonistyrelsen på Jakobsbergsgatan 15. 348

Sammanslagning med Licium 1920
Det finns inte många uppgifter om Librarias verksamhet 
före 1920 och inte många dokumenterade föremål. 1920 
skedde en sammanslagning mellan Licium och Libraria. 
I skriften Vår Kyrka som utgavs i fyra band mellan 1901 
och 1925 berörs detta ytterst sparsamt. Där står:

År 1920 förenades Libraria med Licium, den kända, av frö-
ken Agnes Branting grundade och ledda ateljén för tillverk-
ning av mässkrudar, antependier och andra kyrkliga texti-
lier. Härigenom och genom förvärvet av fröken Brantings 
sakkunniga ledning intager Libraria-Licium med avseende 
på den kyrkliga konsten en rangplats bland liknande företag 
i Europa, framför allt därför att de ekonomiska hänsynen 
icke tillåtas förrycka de kyrkligt – estetiska synpunkter som 
i ledarinnan ha en av sina kunnigaste och mest hängivna 
representanter. Företaget kan, om det får det stöd och den 
förståelse, som det förtjänar, bli av utomordentlig och väx-
ande betydelse för utvecklingen af gudstjänstens skönhets-
sida i vårt land. Ingen kyrkligt intresserad människa, som 
besöker Stockholm, bör försumma att bese utställningen av 
kyrklig konst, Regeringsgatan 23.349

Sammanslagningen skedde i aktiebolagsform.350 I de-
cember 1920 skrev Agnes Branting till Nathan Söder-
blom, som i egenskap av ärkebiskop var ordförande i 
Svenska kyrkans Diakonistyrelse: ”Nyteckning av aktier 
pågår och Libraria har fått en ny chef Herr Ahlström, 
som jag hoppas skall kunna sköta det hela bättre än den 
förutvarande Herr Haak.”351 1923 tvingas hon konsta-
tera att så inte var fallet. Hon nämner dem som ”ett par 
s.k. disponenter” och bedömer dem båda som under-
måliga och skriver att ”herrarna saknar verklig förstå-
else för innebörden af Liciums verksamhet.” ... ”De har 
t.o.m. både för mig och min advokat förklarat att jag 
överskattar såväl Liciums insats som min egen person-
lighet” och att kyrkans män skulle komma att bojkotta 
Licium. Hon skriver också till Nathan Söderblom: ”Lib-
rarias inköp af Licium (våren 1920) var en orättfärdig 
handling.”352 Bokslutet 1919 hade visat vinst men var 
så uselt att bolaget i stället borde ha gått i likvidation. 
Samarbetet bröts på våren 1923. I januari detta år hade 
Agnes Branting, på inrådan av borgmästare Johan von 
Bahr i Uppsala, vänt sig till advokat. På våren kom det 
till en uppgörelse då Agnes Branting med ekonomiskt 
stöd av Oskar Ekman på Bjärka-Säby återköpte Lici-
um.353 Oskar Ekman efterskänkte ett lån på 40.000 kr 
”och den pantsatta delen af Liciums lager överlämnades 
till mig” skriver Branting.

I fjärde bandet av skriften Vår kyrka, där bl.a. Per 
Hasselrot var redaktör, konstateras att sammanslag-
ningen av Libraria och Licium upphört och att bolaget, 
sedan bokhandelsavdelningen avvecklats, var helt sam-
lat på avdelningen för kyrklig konst, ”vilken alltjämt 
visar en glädjande utveckling.”354

Aktiebolaget Libraria 1923
Libraria drevs vidare som ett aktiebolag knutet till Dia-
konistyrelsen. Den nya bolagsordningen antogs 30 juni 
1923.355 Aktiekapitalet 35.300 kr var fördelat på nio ak-
tieägare varav Diakonistyrelsens Bokförlag innehade 150 
aktier.356 1925 beslöt man att öka aktiekapitalet till 60.000 
kr genom nyemission av ytterligare 247 aktier à 100 kr.357

Pastor Per Hasselrot (1884–1938) var en av aktiein-
nehavarna och styrelseledamot i det nybildade aktiebo-
laget.358 Han var anställd vid Svenska kyrkans diakoni-
styrelse, bildad 1910, och skall enligt Agnes Branting ha 
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359 UUB NSS, Brev från A Branting till NS annandag pingst 1923.
360 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946. Styrelse-

sammanträde 11 okt. 1923. § 4. räknadt pr månad fr.o.m. april d.å. Vidare 
beslöts att på den del af omsättningen som öfverstiger 80.000 kr lämna  
10% tantiême att fördelas på Österberg, Hultner, Israëlsson, Forsell för 1927. 
Fröken Österberg skulle i år erhålla en månads semester.

361 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946 Bolagsstäm-
mo- och Styrelseprotokoll. Styrelsesammanträde 14 jan 1924. §3 Beslöts 
att för avdelningen Kyrklig konst ej anställa någon ny föreståndarinna utan 
skulle fröken Hultner hädanefter tjänstgöra såsom sådan med fröken Agda 
Mooi som konstnärligt smakråd samt med ännu ett yngre biträde utom Eva 
Johansson. 

 Lönerna skulle utgå enligt följande:
 Fröken J Hultner (förut 200:-)   Kr 250:- 
 Fröken Agda Mooi (Agda Österberg blyerts)  Kr   50:-
 Fröken Eva Johansson (Förut 75:-) Kr 100:-
 Det nya biträdet   Kr   75:-
 Svenska kyrkans arkiv, Uppsala. Libraria. 
 Protokollsbok 1/7 1923– 31/12 1946. Styrelsesammanträde 20 april? 1927. 

§ 7 Beslöts följande reglering af lönerna.
 Fröken Österberg skulle erhålla kr 275, förut  300,
 Fröken Hultner       ”           ”     ”  250,     ”     250,
 Fröken Israëlsson   ”            ”     ” 200,     ”     175,
 Fröken Forsell        ”            ”     ” 150,     ”     100, 
 räknadt pr månad fr.o.m. april d.å. 
 Vidare beslöts att på den del af omsättningen som öfverstiger 80.000 kr läm-

na 10% tantiême att fördelas på Österberg, Hultner, Israëlsson, Forsell för 
1927. Fröken Österberg skulle i år erhålla en månads semester.

362 Signaturen Mooi finns på ett antependium från 1924 i Främmestads kyrka. 
Det har inte gått att få fram vad denna signatur syftar på. Agda Österberg 
kallade sig ibland också Elisabeth Berg.

363 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946. Styrelsesam-
manträde 10 juni 1925.

 § 5 Styrelsen uppdrog åt affärsföreståndarinnan fröken Anna Bildmark att 
teckna firman.

 § 7 Anna Bildmark får 400/mån och 3 veckors semester. 
 § 9 Grosshandlare Berghman blev Verkst. dir. och fick 100 kr/mån från 1/7 

1925.

varit Librarias verkställande direktör redan före 1920.359 
Från mars 1926 var han sekreterare i AB Libraria fram 
till sin död 1938. Ur protokollen kan man dra slutsatsen 
att en fru Berghagen varit föreståndarinna på kyrkliga 
konstavdelningen genom att sekreteraren Anna Bild-
mark under hennes sjukdom under hösten 1923 skulle 
tjänstgöra i hennes ställe.360 Då fru Berghagen senare 
tydligen slutat beslöt man i februari året därpå ”att för 
avdelningen Kyrklig konst ej anställa någon ny förestån-
darinna”.361 Det var vid denna tid som Agda Österberg 
knöts till Libraria. Den 14 jan 1924 anställdes hon som 
smakråd under signaturen/pseudonymen Agda Mooi.362 
Hon var då fortfarande anställd hos HV, där hon i för-
sta hand arbetade med inredningstextilier och mattor.  
I juni 1925 benämns Anna Bildmark ”affärsförestånda-
rinnan” och får styrelsefullmakt att teckna firman. Hon 
var en av aktieägarna och sekreterare från 1923. Från 
den 1 juli har grosshandlare (Israël?) Berghman uppdra-
get verkställande direktör.363 Den 1 april 1926 blev Bild-
mark uppsagd och Berghman avgick som vd.364

År 1926 gick Agda Österberg över på heltid till Libra-
ria efter ”att några år ha ägnat sig åt Libraria vid sidan 
av sitt arbete på HV” står det i HV:s årsberättels. Två 
och ett halvt år säger hon själv i en bandad intervju.365 

Hon blev 1 april föreståndarinna för ”Avdelningen för 
Kyrklig Konst” och inom denna fick hon driva en egen 
firma ”Agda Österberg Textilier” mot att Libraria AB 
fick en provision på 20 % av försäljningssumman.366 

Från 1 april 1926 hade Agda Österberg som förestån-
darinna 300 kr/mån.367 I april 1927 justerades lönerna. 

Fröken Österberg skulle få 275 kr, fröken Hultner 250, 
fröken Israëlsson 200 kr och fröken Forsell 150 kr per 
månad.368 Agda Österberg skulle erhålla en månads se-
mester. Vidare beslöts att på den del av omsättningen 
som översteg 80.000 kr/år skulle 10 % fördelas på 
Öster berg, Hultner, Israëlsson och Forsell.369 Hur myck-
et det var framgår inte.

Libraria stod för lokalerna och Agda Österberg för 
löner och materialkostnader.370 Av en förteckning i sam-
band med uppbrottet framgår att hon ägde inredningen 
med hyllor, skrivbord, stolar, strykjärn m.m. som hon 
önskade att Libraria skulle köpa av henne.371

I december 1929 väcktes frågan om att överta ateljén. 
Den 3 oktober 1931 tas den åter upp och man överväger 
att säga upp avtalet med Agda Österberg och hennes 
ateljé. ”Det synes styrelsen vara avgjort att föredraga att 
firman själv skall äga och driva sin textilateljer”, står det 
i protokollet. Frågan bordlades tills vidare.372 Men från 
oktober 1933 finns ett brev där Agda Österberg med 
hjälp av advokat föreslår en uppgörelse där hon endast 
skulle ansvara för utställningar och skyltning och bistå 
med råd, givetvis med en lägre lön, 50 kr i stället för 275 
kr i månaden. Hon vill också sänka Librarias provision. 
Från och med år 1934 övertog Libraria ateljén helt.373

När Agda Österberg 1933 lämnade firman och bo-
satte sig i Varnhem, kan man av vissa antydningar hos 
sidenfirman Bevilacqua i Venedig ana att firman åter 
var konkursmässig. Den nya ägaren fick nämligen över-
ta lagret av sammet i konsignation ”för att inte bryta 
mot konkurslagarna”.374 I varje fall var situationen på  

364 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946. Styrelsesam-
manträde 4 mars 1926. § 1. Styrelsen tecknar firman var och en för sig.

365 Sven-Axel Hallbeck och Ragnar Sigsjö. Bandad intervju med Agda Österberg 
28 juni 1977.

366 Agda Österberg. Textila verk från 1910 till 70-tal. Utst. katalog, Stefan Ham-
menbeck (red.), Skövde konsthall 1991, sid. 10. Där antyds att Diakonisty-
relsens bokförlags direktör Runmark redan 1922 försökt att intressera henne 
för att arbeta på Libraria. Libraria var då fortfarande sammanslaget med 
Licium; Intervju 28 juni 1977; ATA, Dnr 2595/1970, Månstads kyrka Vg. 
Brev till riksantikvarie Sven B F Jansson 5.4 1970 där hon beskriver sig: ”Som 
ägare till Libraria textilateljé åren 1923–34...”

367 SvKAU Libraria. Protokollsbok 1/7 1923– 31/12 1946. Styrelsesammanträde 
19 okt. 1926 § 4. Två biträden fick 100 kr/mån respektive 75 kr/mån och 
fröken Israëlssons lön höjdes till 175 kr/mån, fröken Lisa Johanssons 100 kr/
mån. Det är osäkert vilka funktioner dessa hade.

368 SvKAU Uppsala. Libraria. Protokollsbok 1/7 1923– 31/12 1946. Styrelse-
sammanträde 20 april? 1927. § 7.

369 En jämförelse kan vara att Agda Österberg när hon flyttat till Varnhem 1935 
avlönade en 14-årig broderielev med 5 öre/tim. Intervju med denna brodös 
Britta Nilsson g. Petterson Skara, 88 år gammal. 20090929. Det skulle kunna 
ge ca 16 kr/mån.

370 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946 Styrelsesam-
manträde 19 okt. 1926. Intervju 1977. Enligt Agda Österberg själv även för 
lokalen.

371 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946. Styrelsesam-
manträde 17 jan 1934.

372 SvKAU Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946. Styrelsesam-
manträde 3 okt. 1931. § 4 Då det från flera håll framförts klagomål mot 
fröken Österberg och då hon vid olika tillfällen icke rättat sig efter styrelsens 
direktiv. Frågan bordlades tills vidare.

373 Ledare från 1934 blev Märtha Gahn som 1953 efterträddes av Anna-Lisa 
Odelqvist-Kruse.

374 Korrespondens i F:a Luigi Bevilacquas lokaler i Venedig 1998. Copia lettere 
110 sid. 103. 25 juni 1934. Det framgår att Libraria fått överta Firma Agda 
Österbergs lager av sammet, sammanlagt 130,55 m. Genom Axel v Redlick 
(släkting till Bevilacqua) har de fått papperen från 1 april ”über die von Ihnen 
aus der erloschenen Firma Agda Österbergs in Depot übernommen Waren 
erhalten”. (= om de i konsignation övertagna varorna från Agda Österbergs 
firma som upphört). De skickar en dubblett på konsignationsfakturan och 
önskar lycka till.
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375 Intervju 28 juni 1977. Hon ska ha fortsatt att skicka ut skisser ända tills 
Märtha Gahn tillträdde 1934.

376 Intervju 28 juni 1977.
377 SvKAU Librarias arkiv. Agda Österberg lade upp systemet, men ytterst litet 

finns kvar före 1930. (Vid senare verksamhet vid Tre Bäckar i Varnhem gjorde 
hon likadant.)

378 Branting, A. 1920, bild sid. 190. Var kalkklädet nu befinner sig är okänt.
379 Branting, A. 1920, bild sid. 190.
380 Vem som komponerat broderierna framgår ej.
381 Branting, A. 1920, sid. 185. Avbildad med uppgift om att den kompone-

rats av Kerstin Bergh; Förmodligen en av konstnären Richard Berghs döttrar 
som senare ägnade sig åt att teckna tapetmönster. Ingela Broström, Elisabet 
Stavenow-Hidemark, Tapetboken. Papperstapeten i Sverige, Stockholm 2004, 
sid. 305, 312.

382 Liciumarkivet. Arb. bok TK. Beställare Lysekil 1922 Kh Fritz Lüsch; Utställ-
ning av nutida kyrkokonst i Falun 9–14 sept. 1924. Nr 60.

383 Enligt släktingen Robert Vikström låg Agdas Ateljé på Norra Smedjegatan 
21.

384 Brücker, V. i Form 1933, sid. 146. Nyeds mässhakar ”Komp av Agda Öster-
berg, utförd i schattérsöm av Gulli Lindström och reliefsöm i guld av Rut 
Andersson”.

385 Intervju med Britta Nilsson g. Petterson, 20090929. Hedvig Lindström g. 
Larsson, den brodös som Agda Österberg tog med från Libraria, lärde Britta 
brodera.

386 På baksidan av broderiet ”Den heliga staden” utfört på Libraria 1926 finns 
påskrivet: Stockholm den 30/11 1926. Ingrid Holmgren, Ruth Andersson, 
Marianne Talin, Inga Ohlin, Elvy Nilsson, Dagny Sandberg, Kerstin Ternow, 
Ester Green, Lilly Andersson, Margareta Westholm, Judith Hultner, Märta 
Israelsson, Gudrun Forsell, Karin Gustafsson Aina Östergren. Meddelat av 
Robert Vikström, barnbarn till Agdas syster.

Libraria infekterad och Agda Österberg anlitade, liksom 
tidigare Agnes Branting, advokat för att nå en uppgö-
relse.

I slutet av sitt liv berättade Agda Österberg själv: 
”Varenda en skulle ha två skisser till mässhakar, en röd 
och en vit eller röda och violetta. Vi gjorde många om-
tyckta skisser”.375 Agda Österberg skall också ha försökt 
intressera Carin Wästberg och HV att överta verksam-
heten.376

Librarias tidiga produktion
Libraria är den yngsta av de ateljéer som ingår i min 
undersökning. Dokumentationen om den tidiga pro-
duktionen är mycket knapphändig. De små kuvert med 
tyg- och garnprover i Librariaarkivet, som innehåller 
kortfattade uppgifter om kunder, kontaktperson, priser, 
beställnings- och leveransdatum saknas i stort sett före 
1930.377 Sådana kuvert till 50 mässhakar och 50 ante-
pendier från de första åren på 30-talet har dock kun-
nat registreras. De flesta föremålen har jag annars stött 
på vid kyrkobesök och i samband med konserveringar 
m.m. under de senaste 30 åren. Lyckligtvis har dessa fö-
remål ofta en datering på fodersidan.

Endast ett fåtal föremål från den allra första tiden har 
kunnat identifieras. Bland de första föremålen som ska 
ha gjorts hos Libraria var ett vitt kalkkläde i siden med 
lätta jugendbroderier komponerat av arkitekten Carl 
Bergsten utställt 1912.378 Förutom de ovan nämnda ut-
ställningsantependierna finns ett vävt vitt antependium 
med evangelistsymboler i Masthuggskyrkan i Göteborg 
komponerat av Ulla Bergius 1914.379

Endast tre säkert dokumenterade mässhakar finns 
före 1920. De första är ett par röda av sammet i Bromma 
kyrka 1917. Båda mässhakarna har guldgult broderi 
med ett kors, omgivet av en mandorlaform av cirklar 
och en molnslinga samt på bröstet .380 Exakt samma 
komposition utförd i violett finns på en svart mässhake 
i Surteby från 1920-talet och på ett odaterat svart 
antependium i Ljusnarsberg. Nästa dokumenterade 
föremål är en mässhake i violett siden med broderi på 
ryggen, en ängel med utbredda vingar, komponerad av 
Kerstin Bergh till Ystads Mariakyrka 1918.381

Under perioden 1920–1923 döljer sig produktionen 
förmodligen i Liciums beställningslistor. Inga signerade 
mässhakar eller antependier från denna tid har noterats. 
Under pseudonymen Elisabeth Berg tycks Agda Öster-
berg gjort några kompositioner före 1923.382

Det är osäkert om man hade någon ateljéverksamhet 
i Librarias lokaler innan Agda Österberg flyttade in med 
sin firma.383

Medarbetare
Vi vet en del om Agda Österberg och vad som tillverka-
des på Libraria under hennes tid. Men det finns ytterst 
knapphändiga uppgifter om medarbetarna. År 1933 
skall några av dem ha varit Gulli Lindström och Hed-

vig Ekbom samt Ingeborg Wettergren, en erkänt skick-
lig brodös med egna kompositioner.384 I en recension i 
tidskriften Form 1933 nämns dessutom ”ateljéns guld-
brodöser” men endast en, Ruth Andersson, är namngi-
ven. Vi vet att Agda Österberg själv broderade, framför 
allt figurscener. En brodös, Hedvig Lindström, följde 
med till Axvall och lärde där upp en 14-årig flicka från 
orten.385

Man kan av påskriften på provpåsar konstatera att 
leveranstiden ofta var förvånansvärt kort, mellan två 
och tre veckor till två månader för mässhakar. Under 
samma månad kunde man dessutom leverera upp till 
sju mässhakar och fyra antependier. Antependierna tog 
vanligen mellan tre veckor och tre månader att färdig-
ställa. Det bör alltså ha funnits fler anställda än de ovan-
nämnda.386 Påritade och påbörjade föremål levererades 
för att broderas av kvinnor i församlingarna. I några fall 
utfördes sedan monteringen hos Libraria.

Rött antependium 1926 vars komposition påminner om det österrikiska 
Gösserantependiet från 1200-talet, Agda Österberg. Norra Fågelås kyrka. 
(Foto Ingeborg Skar.)
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387 SvKAU Librarias arkiv. Kortregister. Där har ett 60-tal sena antependier och 
ett 70-tal sena mässhakar kunnat dokumenteras.

En ökande produktion
Då det mesta av den dokumenterade produktionen lig-
ger sent på 1920-talet och in på 1930-talet kan det vara 
vanskligt att göra jämförelser med de andra ateljéerna 
och dra slutsatser av materialet. Eftersom Libraria inte 
bytte ledning förrän 1933/34 har jag valt att ta med de 
sista åren under Agda Österbergs ledning, trots att tiden 
egentligen faller utanför denna undersöknings ram.

De allra flesta av Librarias mässhakar efter 1923 
komponerades av Agda Österberg. Omkring 30 är sig-
nerade, enstaka eller par, varav tio efter 1930. Men även 
av andra konstnärer finns mässhakar, fyra stycken av 
Ingeborg Wettergren och enstaka mässhakar av Kerstin 
Bergh, M. Brandt och Olle Hjortzberg.

På 1920-talet gick Agda Österberg sin egen väg både 
estetiskt och ikonografiskt. Hon kombinerade flera oli-
ka symboler på ett och samma föremål. Ett exempel är 
det gröna antependiet i Alingsås från 1930 med både 
symboler, figurer och text. På två gröna mässhakar i 
Falun från samma år illustreras treenigheten med flera 
olika symboler på korsets stam och över tygets yta. Hon 
gjorde mässhakar i en speciell modell bredare nertill och 
mässhakar i den större modell som blivit vanlig i slutet 
av 1920-talet.

Karaktäristiskt för utformningen av många mässha-
kar är ett applicerat latinskt kors i avvikande tyg och 
färg eller i heltäckande enfärgat broderi. På och omkring 
korsen placeras olika symboler eller bildmotiv.

Av bevarat material efter 1923, då Agda Österberg 
på fritiden började göra mönster för Libraria, kan vi se 
en ökning från tre till åtta mässhakar per år, likaså ef-
ter 1926 när Agda Österberg helt övertagit ledningen av 
Libraria. Trots att arkivmaterial i stort sett saknas för 
tiden före 1930 kan man våga dra slutsatsen att Libra-
rias produktion ökade kraftigt de sista åren under Agda 
Österbergs ledning. Från de tre första åren på 30-talet 
finns ett bättre arkivmaterial att tillgå.387

Sammanlagt har 102 antependier dokumenterats (va-
rav sex odaterade). De flesta tillverkades efter 1923, 45 
stycken före 1931. Förutom det första till Masthuggs-
kyrkan 1914 gjorde Libraria endast fem vita antepen-
dier. Ett guldgult finns i Brahekyrkan på Visingsö och 
det originella antependiet i Ansgarskapellet på Björkö, 
är brunsvart med guld.

Ett enda rikt broderat altarbrun, till det röda ante-
pendiet från 1928 i Nederluleå, har dokumenterats. Ett 
av de violetta antependierna, i Leksand 1926–27, har 
ett tillhörande altarringskläde. Därtill kommer minst ett 
15-tal kläden av olika slag, bl.a. fem orgelläktarkläden 
i Göteborg. Endast fyra kalkkläden har antecknats men 
det tillverkades säkert fler.

Av 161 dokumenterade mässhakar fram till 1934, till-
verkades 89 före år 1931 (varav 26 par) och 60 (var av 
9 par) efter.

Under de sista åren domineras produktionen fram-
för allt av att församlingarna kompletterade med vita 
och gröna textilier, där de andra färgerna redan fanns. 

De vita utgör hälften av hela den dokumenterade mäss-
haksproduktionen. Märkligt nog är förhållandet inte 
detsamma när det gäller antependier.

Librarias kundkrets utgjordes främst av församlingar 
i mellersta Sverige, Dalarna, Mälardalen och Västergöt-
land. Men ett mindre antal finns också i alla övriga land-
skap från norr till söder.

Grön mässhake, Agda Österberg 1930, Falu Kristine kyrka. (Foto Kicki 
Kirvall.)

Vit sidenmässhake med sammetskors 1929, Horns kyrka, Ög. (Foto 
Magnus Green.)
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Antependium av Agda Österberg med många symboler, 
1931, Christinae kyrka, Alingsås. 

Detalj av altarbrun till rött antependium 
1928. Nederluleå kyrka. 
 

Röd mässhake med ”Jesse-rot”-motivet visad på Stockholmsutställningen 1930. Örsjö kyrka.  
(Foto Göran Madeland.) 
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Jämförelser mellan ateljéerna
Två parallella linjer
I kapitlet om de fem stora ateljéerna kan man iaktta 
vissa skillnader mellan dem. Grundinställningen hos de 
olika ateljéerna visar två parallella linjer.

Den ena linjen vilar huvudsakligen på teologisk/
kyrklig grund, förankrad i den tyska liturgiska rörelsen 
och frivilligt arbete med nära anknytning till Svenska 
kyrkan. I Ersta paramentförening och i Göteborgs pa-
ramentverkstad tog präster och teologer initiativet, 
stod för idéerna och ansvaret för verksamheten. Dessa 
två föreningar inriktade sig delvis på hjälpverksamhet 
utan större vinstintresse för egen del. Präster som en-
gagerat lade ut texten var bl.a. Johan Christoffer Bring 
och Erik Klingstedt. Man skaffade mönsterförlagor från 
Tyskland som sedan kunde kopieras och arrangeras av 
intresserade, ofta handaskickliga kvinnor, som utförde 
broderierna under en ateljéföreståndarinna.

Libraria hade också en nära anknytning till Svenska 
kyrkans Diakonistyrelse. Initiativet till den första ut-
ställningen togs av en prästfru Auga Sven-Nilson. Under 
1920-talet hade man anställd personal och vissa krav på 
lönsamhet.

Den andra linjen har sin främsta förankring i nyetab-
leringen på textilområdet med utbildade konstnärinnor 
och yrkesverksamma hantverkare hos Handarbetets 
Vänner och Licium, med en mer obestämd koppling 
till kyrkan. Dessa ateljéer hade en mer kommersiell och 
professionell inriktning med avlönad personal. Här var 
det de ledande kvinnorna på HV, Molly Rohtlieb, Han-
na Winge och Agnes Branting, som formulerade mål-
sättningar och förmedlade kunskap.

På HV och senare på Licium var det kvinnliga konst-
närer som både tog initiativet till den kyrkliga tillverk-
ningen och ledde ateljéerna. De delade till en början 
idéerna om att den medeltida, främst den gotiska, kon-
sten, skulle vara grunden och studerade de tyska textil-
forskarna Franz Bocks och Joseph Brauns skrifter. Men 
snart upptäckte de den medeltida textilskatten i Sverige 
vilket ledde Agnes Branting till omfattande egen forsk-
ning på området.

Ersta paramentförening utgick från kärleken till guds-
tjänstrummet och det berättigade i att omge det heliga 
med värdigt sköna ting. Hos Göteborgs paramentverk-
stad finner man en liknande inställning. HV:s målsätt-
ning var i grunden att rädda det svenska textilarvet och 
förnya det konstnärligt. Erfarenheter från HV fördes 
vidare till Licium, inte minst intresset för de liturgiska 
färgerna. Ett av Liciums huvudsyften var att tillverka 
modern sakral textilkonst.

HV startade sin kyrkliga tillverkning ungefär samti-
digt med Ersta och de två ateljéerna arbetade parallellt 
under alla år. Då Göteborgs paramentverkstad upp-
hörde efter endast 14 år fortsatte brodösen Elisabeth 
Bastholm ensam att tillverka paramenta i samma anda 
i lika många år. Representanter från alla tre ateljéerna 
besökte utländska, främst tyska kyrkliga ateljéer under 
slutet av 1800-talet, men en del av HV:s konstnärinnor 
reste redan då till England, Frankrike och Italien. HV 
och Ersta är de ateljéer som var verksamma under hela 
perioden. HV och senare Licium hade den konstnärligt 
mest betydelsefulla rollen. Ateljéledarna Agnes Branting 
och Carin Wästberg finns med från slutet av 1880-talet 
till 1930, och Sofia Gisberg från 1886 under 18 år på 
HV och 12 år på Licium. Alida Heimburger fanns på 
Ersta från 1880 till sin död 1921. Agda Österberg in-
ledde sin bana på HV innan hon övertog ledningen av 
Libraria 1926. Alla dessa var betydelsefulla ledare och 
inspiratörer för en stab av textilkonstnärinnor och hant- 
verkare.

HV, Licium och Libraria var renodlade professionella 
tillverkningsateljéer med många anställda konstnärin-
nor, brodöser, väverskor och andra medarbetare. Där-
igenom skiljer de sig både från Ersta paramentförening 
och Göteborgs paramentverkstad, liksom från en del 
verkstäder i Tyskland och England, som med många fri-
villiga medarbetare kombinerade textiltillverkning och 
hjälpverksamhet genom försäljning av textilier som eko-
nomiskt stöd till annan verksamhet. De professionella 
ateljéerna kunde på ett annat sätt bygga upp ett kapital 
som gav en större frihet att utveckla den konstnärliga 
sidan i olika riktningar. HV hade dessutom en betydan-
de profan produktion. Licium var redan från början en 
ateljé med många anställda och höga krav på kvalitet i 
fråga om utförande och material. Även Licium hade en 
stor profan produktion främst av fanor och standar. Lik-
som Ersta och Göteborgsverkstaden tillverkade Libraria 
enbart sakrala textilier.

Hos HV och Licium gjordes de mest påkostade och 
dyrbara föremålen, hos Ersta och Licium också de enk-
laste och billigaste, hos Libraria både billiga och några 
dyrare med mycket broderi.

 Tillverkningen skedde i mer eller mindre professio-
nella ateljéer av yrkesverksamma väverskor och brodö-
ser eller i paramentföreningar av skickliga amatörer. En 
del enklare textilier kunde ibland utföras av enskilda 
eller grupper i församlingarna. Marknadsföring skedde 
till stor del genom utställningar, både svenska och in-
ternationella. De flesta beställningarna skedde i direkt 
kontakt med de olika ateljéerna, där det hela tiden visa-
des nya föremål.
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Produktionens omfattning
Antal och fördelning över tid
I detta avsnitt redovisas först mängden och fördelning-
en fram till sekelskiftet 1900 av olika föremål hos de 
tre svenska verkstäder som började tillverka liturgiska 
textilier på 1880-talet, Ersta 1880, HV 1882 och Göte-
borgsverkstaden 1883 (endast fram till 1897).1

Den största delen av det undersökta materialet till-
kom sedan under 1900-talets första tre decennier. De 
stockholmsbaserade ateljéerna Ersta, HV, Licium och 
Libraria står för den större produktionen totalt.2 Efter-
som de nya ateljéerna Licium och Libraria startades 
1904 respektive 1917, är statistiken inte helt jämförbar. 
Dokumentationen omfattar delvis vad som tillverkades 
de tre första åren på 1930-talet eftersom Libraria inte 
bytte ledning förrän 1933.

Ersta var vid sekelskiftet den etablerade firma som 
hade den största produktionen. Dokumentationen av 
produktionen hos Ersta är periodvis mycket knapphän-
dig och i stort sett har endast antalet föremål antecknats, 
varför andra jämförelser och bedömningar kan vara 
svåra att göra.

Librarias verksamhet före 1920 har varit svår att kart-
lägga på grund av avsaknaden av arkivalier. Det samma 
gäller under Libraria-Liciumperioden 1920–1923. Efter 
1923 finns en stadigt växande produktion under Agda 
Österbergs ledning, förmodligen större än jag kunnat 
belägga. Först omkring 1930 finns arkivuppgifter som 
visar produktionens omfattning.

Altartextilier fram till sekelskiftet 1900
Under perioden fram till sekelskiftet 1900 tillverkades 
främst altartextilier. Ersta paramentförening levererade 
under de tjugo första åren i ca 80 fall så kallad ”hel 
altarskrud” omfattande antependium, ett eller två bok-
stöd, altarringskläde och altarduk ibland med tillhö-
rande predikstolskläde och kalkduk.3 Exakt hur mycket 
som producerades i Göteborg har inte kunnat beläggas 
men det rör sig om textilier till över 185 kyrkor, minst 
49 antependier.4 Från 1882 till 1900 tillverkade Hand-
arbetets Vänner 35 antependier, varav endast tre före 
1890, flera med tillhörande bokdyna och altarduk.5

Dessutom tillverkades hos alla tre ateljéerna ett stort 
antal bokstöd/bokdynor och predikstolskläden, orgel-
läktarkläden samt kalkdukar. En del gjordes separat, 
andra levererades tillsammans med antependier.

HV tycks vara ensamma om att tillverka altarbrun 
före år 1904. Sammanlagt känner vi till 13 altarbrun 
före sekelskiftet. I några fall beställdes de tillsammans 
med ett slätt antependium.

Ersta gjorde 58 bokstöd och HV 37 altar/bokdynor 
före 1900.

Mässhakar från Göteborgs paramentverkstad
Före sekelskiftet 1900 var Göteborgs paramentverkstad 
den enda av ateljéerna som försåg församlingarna med 
mässhakar. Man importerade franska mässhakar eller 
monterade sådana. Underlaget är här mer osäkert än 
hos de övriga ateljéerna. Det första paret importerades 
från Paris 1884. Göteborgsverkstaden levererade mellan 
1889 och 1897 minst 24 mässhakar, varav sex par. De 
gick bl.a. till sex nybyggda kyrkor, två 1800-talskyrkor 
och en kyrka restaurerad av Helgo Zettervall. Ytterli-
gare mässhakar kan ha förmedlats men är ej dokumen-
terade i paramentverkstadens arkiv.6

Tusen antependier efter 1900
På 1900-talet producerades fram till och med 1930 hos 
Ersta cirka 238 antependier eller hela altarklädslar. HV 
levererade mellan 1900 och 1931 sammanlagt 107 ante-
pendier. Då Agnes Branting lämnade HV 1904, hade där 
efter sekelskiftet tillverkats 17 antependier. Man kan se 
en klar minskning under 1920-talet då endast 14 ante-
pendier tillverkades på HV.

Hos Licium hade man från hösten 1904 till och med 
1931 sammanlagt tillverkat 544 antependier.7 Bland 
dem finns 75 st. tillverkade under den gemensamma 
Libraria-Liciumtiden från 1920 till maj 1923. Tenden-
sen är att Licium tämligen snart hade samma kapacitet 
som HV och att Licium och Libraria vid slutet av perio-

1 Tillverkningen av fristående textilkonstnärer och andra firmor, t. ex. ”Gust. 
Barthels” i Göteborg, NK:s textilateljé i Stockholm och senare.

2 Elisabeth Bastholms produktion omfattar efter 1899 fram till 1913 åtminsto-
ne 22 antependier (varav tre betecknas ”altarvelum”), 13 predikstols kläden, 
5 mässhakar och en biskopsskrud med mitra. Tillverkningen av fristående 
textilkonstnärer och andra firmor, t. ex. ”Gust. Barthels” i Göteborg, NK:s 
textilateljé i Stockholm och senare Elsa Gullbergs textil AB är inte medtagna 
i analysen.

3 Fyra odaterade omkring sekelskiftet.
4 Förteckning av Ulla Häglund i Göteborgs Stadsmuseum GM 39.267.84.
5 Årtalet 1904 när Licium börjar sin verksamhet kunde vara en mer naturlig 

gräns för HV än 1900 eftersom Agnes Branting och Sofia Gisberg då läm-
nade HV.

6 Liknande mässhakar såldes av Gust. Barthels Snörmakerifirma från 1894 
och framåt.

7 1932 har endast 6 st. antecknats. Den totala produktionen var större.

Antependier före 1900. 
Från Ersta har 79 st.  
dokumenterats, från  
HV 35 st. och från Göte-
borg 49 st.
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den tillverkade mer än tre gånger så mycket som Ersta, 
medan tillverkningen hos HV då är den minsta. Från Li-
braria har sammanlagt 102 antependier dokumenterats, 
de flesta tillverkade efter 1923, 35 stycken före 1930 och 
58 stycken 1931–1933.8 När det gäller de andra ateljé-
erna är dokumentationen från dessa år ofullständig och 
därför missvisande.

Altarbrun, bokdynor och bokstöd
HV hade på 1900-talet endast gjort sju altarbrun, alla 
före 1910. Licium tillverkade 14 altarbrun. Från Libra-
ria finns ett enda altarbrun dokumenterat.

Bokdynor och bokstöd tillverkades också under pe-
rioden. Ersta tillverkade 196 bokstöd, varav åtta par, 
fram till 1930. Hos HV gjordes 31 altardynor efter 
1900, varav 13 par, och två predikstolsdynor. Hos Li-
cium gjordes 114 stycken, varav åtta par. Hos Libraria 
finns inga bokdynor antecknade före 1932.

Många antependier levererades med tillhörande bok-
dynor ända in på 1930-talet.

Under hela den undersökta perioden från 1880 till 
1930 har sammanlagt 360 bokdynor och bokstöd, 263 
predikstolskläden och 207 kalkkläden dokumenterats.

Predikstolskläden och läktarkläden
Ett 40-tal predikstolskläden från 1890-talet har doku-
menterats hos Göteborgsverkstaden. Några läktarklä-
den i liturgiska färger levererades också. Ibland kan 
det vara svårt att avgöra om sådana textilier tillverkats 
senare av Elisabeth Bastholm. Ett dussintal predikstols-
kläden i de fem färgerna har dokumenterats från hennes 
ateljé, flera daterade 1899.9

Från Ersta har minst 17 predikstolskläden före 1900 
och efter 76 st. antecknats. Endast fem av HV:s predik-
stolskläden är daterade före 1900 och 15 predikstolsklä-
den är gjorda efter 1900.

Från Licium finns 141 predikstolskläden till och med 
1930.10 Libraria gjorde i slutet av 1920-talet fem läktar-
kläden och åtminstone åtta predikstolskläden.

Från närmast föregående århundraden finns i stort 
sett inga sådana kläden bevarade i Sverige.

Mässhakar 1900–1930
Först efter sekelskiftet började alla ateljéerna att till-
verka mässhakar.11 Även här är diagrammen missvis-
ande under de sista åren. Ersta gjorde det största antalet 
mässhakar mellan 1900 och 1910, sammanlagt 48 st., 
ungefär jämnt fördelade varje år, något fler 1904 (9 st.) 
och 1906 (8 st.). Före 1905 hade Ersta levererat minst 
27 mässhakar. Ersta hade en tämligen stabil produktion 
med en liten nedgång under första världskriget. Under 
hela perioden från sekelskiftet till 1930 tillverkades 
sammanlagt cirka 135 mässhakar (varav 23 par).

HV tillverkade sina allra första par 1903 och 1904. 
Sammanlagt levererade HV endast 14 mässhakar före 
1910 och under hela perioden omkring 50 mässhakar 
med en klar nedgång mot slutet.12

Före 1910 hade också Licium tillverkat tio mässhakar. 
Under åren mellan 1910 och 1920 ökade produktionen 
starkt hos Licium, till att omfatta ytterligare minst 40 
mässhakar. Mellan 1920 och 1923 då Licium och Libra-
ria var sammanslagna gjordes omkring 90 mässhakar. 
Under åren 1922 och 1924 tillverkades över 30 mäss-
hakar per år och sedan ökade tillverkningen ytterligare.

I slutet av den undersökta perioden, har Licium mel-
lan 1920 och 1929 den klart största produktionen, hela 
294 mässhakar och därtill 49 stycken under år 1930. 
Sammantaget tillkom 481 mässhakar, (varav minst 86 
par) under Liciums första 26 år, men endast 14 stolor. 
Ett 50-tal mässhakar från 1931 och 1932 har också ta-
gits med, men vi vet att produktionen under dessa år 
var större.

8 Dessutom finns ett antal ännu ej daterade antependier, från HV 8 st., Licium 
10 st., Libraria 7 st.

9 Liknande kläden tillverkades efter 1894 av Gust. Barthels Snörmakerifirma.
10 Ytterligare 12 st. har antecknats de följande tre åren.
11 När det gäller mässhakar är tidsgränsen 1900 lämpligast eftersom inga så-

dana tillverkats tidigare av de då verksamma ateljéerna. Vid denna tid hade 
Göteborgs Paramentverkstad upphört. Elisabeth Bastholms ateljé tillverkade 
mässhakar från 1899 fram till 1913. (Arkivuppgifter saknas.) Andra firmor 
samt enskilda präster och lekmän importerade skrudar från Europa.

12 Osäkert genom att antalet par inte klart framgår.

Antependier efter 1900. Från Ersta har sammanlagt 238 st. dokumente-
rats (endast t.o.m. 1930), från HV 107 st., från Licium 544 st. och från 
Libraria 102 st.
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Från Libraria finns endast tre säkert dokumenterade 
mässhakar före 1920. (1920–1923 döljer sig produk-
tionen under Liciums.) Från 1923 kan vi se en stadigt 
ökande tillverkning, minst 60 stycken före 1930 (varav 
26 par). Från de tre första åren på 30-talet då det finns 
ett bättre arkivmaterial att tillgå, kan man se att det 
på Libraria 1930 tillverkades 20 mässhakar, 1931 17 
stycken och 1932 hela 36 stycken, alltså 73 mässhakar 
under dessa tre år.13 Sammanlagt har 161 mässhakar do-
kumenterats, varav 35 par.

Behov av en helt ny biskopsskrud uppstod 1904 då det 
nya Luleå stift bildades.

Att synen på biskopsskruden kunde variera framgår 
av ett brev från Västeråsbiskopen Einar Billing i sam-
band med återöppnandet av en kyrka efter restaurering 
1921. Han betraktar denna gudstjänst som: ”... ej en 
invigning i egentlig mening utan en högtidligt återöpp-
nande festgudstjänst ... och kommer ej att använda min 
skrud” och fortsätter: ”... jag vill absolut inte utvidga 
bruket utöver vad som hittills varit kyrklig tradition” 
och skriver att alla präster ”inne i kyrkan ha messkru-
dar”.17

13 Librarias arkiv, kortregister.
14 Från 1880 till 1930 har 110 kalkkläden från Ersta och 28 från HV dokumen-

terats.
15 Branting, A. 1920, Estham, I. m.fl. 1974.
16 N. Söderblom beskriver själv hur han som skolpojke i Hudiksvall sett ärke-

biskopen 1880 i denna kåpa och fått visionen av ”en stor, grann skalbagge, 
utan aning om att jag själv en gång skulle bära den skruden. Det behövs 
mod att draga det plagget på.” skriver han i en artikel, Min skolstad, i Bror 
Jonsson Med Nathan Söderblom hemma i Hälsingland. Delsbo 1991 sid. 20; 
Estham, I. 1997, sid. 159–170.

17 ATA, Sigurd Curmans arkiv. Vol. 101. Brev från Västeråsbiskopen Einar 
Billing 9/6 1921.

Kalkkläden
Flest kalkkläden gjorde Ersta, cirka 70 stycken före 
1900. Från Göteborgs paramentverkstad har endast 11 
kalkkläden dokumenterats, dessutom finns två pallor 
bevarade. Från HV finns omkring 20 dokumenterade 
kalkkläden före 1900.

Ersta gjorde ett 40-tal kalkkläden och HV minst 12 
efter sekelskiftet, 92 kalkkläden från Licium har anteck-
nats.14 Endast 4 kalkkläden som med säkerhet kan attri-
bueras till Libraria har påträffats.

Biskopsskrudar
Några nya biskopsskrudar hade inte anskaffats under 
1800-talet.15 1751 års biskopskåpor och guldkåporna i 
Uppsala och Lund från Gustav III:s tid var de som i före-
kommande fall användes ännu i början av 1900-talet.16 

Antal mässhakar. Från Ersta har 133 mässhakar dokumenterats, från HV 
53 st., från Licium 466 st. och från Libraria 160 st.

Luleå biskopskåpa 1907 Elisabeth Bastholm efter skiss av Sofia Gisberg. 
Luleå domkyrka. (Foto Helena Nilsson, Piteå museum.) 
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Den första nya biskopsskruden gjordes till det ny-
bildade Luleå stift 1907.18 Uppdraget gick på rekom-
mendation från biskop Uddo Ullman till Elisabeth Bast-
holms ateljé i Göteborg, broderierna komponerades av 
Sofia Gisberg.19

Nästa gång en biskopsskrud tillverkades var det den 
ekumeniska ärkebiskopsskruden från Licium 1925, 
kom ponerad av Ruth Hallberg.

År 1925 beställdes hos Licium en vit biskopskåpa 
till Koimbatore i Indien, där svenska missionärer var 
stationerade.20 Licium levererade också 1928 en kåpa 
till biskopen av Tranquebar i Sydindien, av vitt siden 
med violett bräm, knäppklaff och sidenfoder samt vio-
lett skärp och amictus.21 Före 1930 tillverkades inga fler 
biskopskåpor.

Några nya biskopsmitror hade inte anskaffats sedan 
1800-talets början. Till biskopsskruden i Luleå gjordes 
en mitra av den traditionella högre svängda typen. Lik-
som kåpans bräm och ryggsköld har den stora brode-
rade vita liljor.

1921 skriver biskop Einar Billing i Västerås att ”...
mitra användes ju så gott som aldrig”.22 Licium kände 

i varje fall väl till den medeltida Västeråsmitran. På den 
saknas det ena medeltida nackbandet. En ”rekonstruk-
tion” målad på linne utfördes av Licium i augusti 1925, 
varför man kan misstänka att den skulle användas vid 
det ekumeniska mötet.23

Mitran till den ekumeniska kåpan har en annan, lägre 
och rakare modell. Till biskop Stadeners biskopsvigning 

18 Johnny Roosval, ”Den nya skruden för Biskopen i Lule stift” i Kult och konst 
1907, sid. 176, bild 174–175.

19 Bexell, O. 1987.
20 Om en kåpa till Coimbatore 1925 i Licium kortregister och i UUB NSS. Brev 

21/5 (1925?) från Licium och ett odaterat efter 21 juni.
21 UUB NSS. 24/11 1927 Licium. Om kåpa till biskopen av Tranquebar, ”... 

vitt siden med violett sidenfoder som bildar uppslag (bräm) och knäppklaff 
samt violett skärp och amictus med violett besättning, 300:- reducerat pris. 
Inskription å fodrets ryggsida: 1 jan 1928”; Liciumarkivet Arb. bok ABg 
23 nov. 1927 Ärkebiskop Söderblom Uppsala. En biskopskåpa av vit siden-
damast, fågelmönster, fodrad med violett siden samt uppslag och skärp av 
samma slag som fodret. Avsedd för biskop David Bexell ”Biskop af Tranque-
bar”, Ev. Lutherska Tamulkyrkan i Indien. Inskrift: Fratri Tranquebarendi 
benedictionem Divinam implorans Uppsaliensis. Får kosta 300. Färdig till 
Nyår. Kr 435 . Skärp 27 , Halslin 25 sa 487 . Fakt. 300 ; Licium kortregister 
1927, en biskopskåpa till Kodi i Indien. Ingen mitra!

22 ATA, Sigurd Curmans arkiv. Vol. 101. E Billing 9/6 1921.
23 Den användes av biskop John Cullberg så sent som 1962. Uppgift av dom-

kyrkoklockare Inga Wallén. Biskop Sven Sillén använde den också en gång. 
Uppgift av dottern Hedwig Sillén Hermansson.

Sam Stadener, Strängnäs, vid biskopsvigningen 1927.

Överst, till h.: Skiss av Sofia Widén 1927. (Nordiska museets arkiv.)

Till h.: Mitra (baksida) av Sofia Widén till Strängnäs stift, 1927. 
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för Strängnäs stift 1927 anskaffades en ny mitra ritad 
av Sofia Widén vid Licium, donerad och utförd av Mary 
von Rosen.24 Biskop U.L. Ullman använde enligt egen 
utsago aldrig mitra.25 Han finns avbildad hos Bexell i 
samband med den egna vigningen 1889 i den höga 
gamla Strängnäsmitran och en lånad kräkla från Gö-
teborgs stift. Den nya Strängnäsmitran har den något 
lägre, rakare medeltidsformen. Inför den förestående 
biskopsvigningen 1927 skrev Nathan Söderblom till 
Ullman (den första biskop som avgått med pension) och 
föreslog att denne klädd i sin doktorskappa skulle sätta 
på den nytillträdande biskopen mitran. Någon föreskrift 
om detta fanns inte i kyrkohandboken då situationen 
aldrig tidigare uppstått.26

När sedan Henrik Westman i Linköping beställde en 
praktmitra till domkyrkojubileet 1932 står det i arbets-
boken ”i samma form som Strängnäs”. Liciums nybliv-
na ledare Sofia Widén bad då riksantikvarie Sigurd Cur-
man om råd beträffande utformningen så att den skulle 
passa till 1751 års franska kåpa.27 Curman, som sedan 
många år samarbetat med Pietas och Licium, skrev till 
Westman och framförde argument för att inte framställa 
figurer på mitran. Detta skulle bli för mycket till den 
blommiga kåpan, men man skulle använda ett guldtyg 
som stämdes av mot kåpans guldbrokad. Mitran försågs 
med broderad dekor av månstenar, syntetiska rubiner, 
silver och guldpärlor, en verklig praktmitra. Motivet 
inskränker sig till domkyrkans vapen, Petri nyckel och 
Pauli svärd, placerade på nackbanden.

År 1930 levererade Licium en vit mitra av sidendamast 
med guldbroderi och syntetiska rubiner, smaragder och 
safirer, ritad av Elin Pettersson, till Göteborgsbiskopen, 
också den avsedd att bäras till 1700-talskåpan. 

Den sista riktigt höga mitran i kontinental 1700– 
1800-talsmodell tillverkades till biskopsskruden i Luleå 
1907. Mitran till den ekumeniska kåpan gjordes lägre 
och rätvinklig. Själva mössdelen är ca 31 cm hög. Mit-
ran till Göteborgs stift 1930 är lika låg. De två mitrorna 
till Strängnäs, 1927, och Linköping, 1932, gjordes enligt 
beställningen i samma låga modell.28

Korkåpor
Före reformationen bars korkåpa vid högtidliga guds-
tjänster även av andra än biskopar och ett stort antal 
medeltida kåpor finns bevarade i svenska domkyrkor 
och i andra stads- och landsortskyrkor. Framför allt i 
Stockholm anskaffades ett antal kåpor till kyrkoherdar 

24 I Liciums Arb. bok ABg 1926–27 står t.o.m. biskopens hattmått, 58 cm.
25 Bexell, O. 1987, sid. 65. I samband med sin vigning lät han beställa en ny 

kräkla från München.
26 UUB NSS. Brev till U. Ullman från N. Söderblom 21/10 1927.
27 LSB, Vallaarkivet Westman 1937:11. Brev till Henrik Westman från Licium 

gm. Sofia Widén 11/3, 14/4 och 27/4 1932.
28 Uppsala, 1925, totalhöjd ca 74 cm, mössans höjd 31 cm, bredd 32 cm; 

Strängnäs, 1927, total höjd 86 cm, bredd 34; Linköping, 1932, total höjd 
74, mössans höjd 30,5 cm, bredd 34 cm. Göteborg, 1930 total höjd 68 cm, 
mössans höjd 31 cm, sida höjd 14 cm, band 37 cm inkl frans 7,5 cm. Denna 
lägre och rätlinjiga modell behåller Sofia Widén i alla 1930–40 talets mitror. 
Först sedan Anna Lisa Odelqvist Kruse på 1970-talet fått se de medeltida 
Bremen-mitrorna kom de riktigt låga svenska mitrorna från Libraria där 
mössans höjd endast är ca 20 cm.

Till v.: Pastor Primarius-
kåpan, 1925, av flerfärgad 
sammet med en flerfärgad 
mönstrad sammet “Tuli-
pan/Melagrane” från Be-
vilacqua. På ryggsköld och 
bräm ser vi Kristus med 
spira, de fyra evangelist-
symbolerna och vinrankor 
broderade i guld och silke 
på en botten av blåsvart 
sidendamast. 

Till h.: Korkåpa av vit 
sidendamast med fågel-
mönster från Krefeld, 
1923 tillhörande Societas 
Sanctae Bir gittae.
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även efter reformationen, främst på 1600-talet. Flera 
hade hemförts från kontinenten under 30-åriga kriget.

Från 1920-talet finnes ytterligare två korkåpor som 
inte är biskopskåpor. Den ena är ”Pastor primarius- 
kåpan” till Stockholms Storkyrka 1926. Pastor Prima-
rius, Storkyrkans kyrkoherde, hade en särställning inn-
an Stockholm blev eget stift 1942. Kåpan är kompone-
rad av Sofia Widén och utförd i flerfärgad sammet vävd 
vid sidenväveriet Bevilacqua i Venedig.29 Broderierna på 
brämet visar evangelistsymbolerna och på ryggskölden 
en Kristusbild.

Den andra korkåpan från Licium, gjord 1923, tillhör 
Societas Sanctae Birgittae och förvaras i Vadstena klos-
terkyrka. Den är komponerad av Britta Grep (eller Brita 
Gustavsson) vid Licium och utförd av Mary von Rosen, 
Brita Hermelin och Sigrid/Ingrid Hult i vit sidendamast 
med fågelmönster.30 Också den har evangelistsymboler 
broderade på brämet.

Stolor
Stolor och halslin började åter tillverkas och använ-
das. År 1919 inköpte Mats Åmark en vit mässhake 
med stola från Mowbray’s i London till Boglösa kyrka 
i Uppland.31 Den tidigaste stolan jag annars känner till 
syns på en bild från Bälinge kyrkas återinvigning 1919.32 
Från Licium beställdes de första stolorna och halslinen 
på 1920-talet.33 De första gick till Adolf Fredriks kyrka, 
en 1920 och ytterligare två 1926, en violett och en grön. 
Härnäst levererades en vit stola 1922 till Lysekils kyrka 
som nyligen fått en vit mässhake och kalkduk. Helge-
stas svarta mässhake och den violetta till den nybyggda 
Norra Kyrketorps kyrka levererades med tillhörande 
stolor 1925. Till S:t Petri kyrka i Malmö gick två stolor 
1925 och till De Apostoliska bröderna två 1926 och en 
1929. I båda fallen kan Albert Lysander ligga bakom 
beställningarna.

Den sammanlagda produktionen
Under 1800-talets sista två decennier levererades flera 
hundra altarskrudar, antependier, bokdynor, altardukar, 
kalkkläden och predikstolskläden från de verksamma 
ateljéerna.

Sammanlagt har 162 antependier registrerats före år 
1900. HV gjorde under de första 22 åren, innan Agnes 
Branting lämnade firman, ett 50-tal antependier. Efter år 
1900 har över tusen antependier tillverkats, över hälften 
från Licium, en fjärdedel från Ersta, ett hundratal var-
dera från HV och från Libraria. Ersta gjorde flest före 
sekelskiftet 1900, Licium flest efter 1900 med en stark 
ökning under 1920-talet.34 25 altarbrun har dokumen-
terats. Den sammanlagda produktionen från alla atel-
jéerna under 1900-talet var minst 1.018 antependier.35

Under hela den undersökta perioden från 1880 till 
1930 har sammanlagt 360 bokdynor och bokstöd, 263 
predikstolskläden och 207 kalkkläden antecknats.

Före år 1900 tillverkades inga mässhakar hos Ersta 
eller HV. Göteborg var den enda av firmorna som under 
1880–1890-talen försåg församlingarna med mässhakar 
minst 20 stycken. Under 1900-talets tre första decen-
nier (t.o.m 1932) har sammanlagt 807 stycken mäss-
hakar dokumenterats, flest från Licium, färre från Ersta 
och Libraria och minst från HV men från alla ateljéer 
endast 14 stolor.36 Även här sker en ökning under de 
sista åren hos alla utom hos HV. Det är tydligt att do-
minansen beträffande tillverkning av mässhakar först 
förskjuts från Ersta till Licium och att Libraria är på 
starkt uppåt gående i början av 1930-talet. Hos HV blir 
tillverk ningen av mässhakar aldrig särskilt stor.

Jag har kunnat konstatera att Ersta under perioden 
1880–1900 hade den största kyrkliga tillverkningen, 
därnäst kom Göteborgs paramentverkstad. Ersta hade 
fram t.o.m. 1904 tillverkat nästan tre gånger så många 
kyrkliga föremål som HV. Licium hade den största till-
verkningen efter sekelskiftet 1900.

Sedan 1700-talet fanns i Sverige, som ovan nämnts, 
en sed att två likadant skrudade präster tjänstgjorde vid 
altaret.37 På 1890-talet levererade Göteborgsverkstaden 
fem par mässhakar varav ett i siden. Från det att HV, 
Licium och Ersta på 1900-talet började tillverka mäss-
hakar gjordes de många gånger i par. Ersta, HV och Li-
cium gjorde sina första mässhakar 1903, 1904 och 1906 
i par. De första vita paren kom från Ersta 1906 och HV 
1907, från Licium 1912, alla i siden.

Biskopsskrudar började åter tillverkas under perio-
den. Den första 1907 av Elisabeth Bastholm och 1925–
1929 ytterligare tre utförda av Licium, två utan mittra. 
Dessutom beställdes tre mitror separat 1927–1932 och 
två korkåpor.

Därutöver tillkom mängder av altardukar i linne och 
några kormattor.38

29 Ridderstedt, M. 2008, sid. 300–303.
30 Liljevalchs Katalog 1929, sid. 257, nr 592 A. Korkåpa. Komponerad av 

Britta Grep. Broderad av grevinnan Mary von Rosen, Rockelsta, Brita Her-
melin och Sigrid Hult. Nr 619 Stola Vitt linne med broderade kors i blått 
och rött silke. Broderad av grevinnan Mary von Rosen f. Fock; HV-arkivet  
Ö II:4 Tidningsurklipp sid. 62–63 om en kyrklig utställning i Falun 1924. 
SSB:s kåpa i vitt siden ”brokad” matr. fr. Licium, komponerad av Brita Gus-
tavsson, utförd av Mary v Rosen, Ingrid Hult och Brita Hermelin.

31 Kihlström, B.I. 1990, sid. 30. Från denna firma importerades också en röd 
skrud 1920 till Göteborgs Oscar Fredriks k:a av komministern där Olof 
Elmgren-Warberg. Schröderheims gröna och violetta stolor är odaterade.

32 Stolt, B. 1964, sid. 57. Han anger att det var Mats Åmark som bar den. Bild 
i ATA.

33 Liciumarkivet. Arb. bok TK. Beställare: Adolf Fredriks k:a 1920 pastor 
Mannström och 1925 Kh C.R. Hasselrot + halslin m.m., Lysekil 1922 Kh 
Fritz Lüsch, Ripsa 1923 Kh I. Trygg, Uppsala domk:a 6 st tills m. 6 albor 
1924. best. dec. 1924; Utställning av nutida kyrkokonst i Falun 9–14 sept. 
1924. Nr 57, 58. Två stolor inköpta av Samuel Gabrielsson från The War-
ham Guild, London, G. Boethius. Regementspastor Hugo Berggren lånade 
också ut två stolor och ett humerale till utställningen.

34 Antependier Licium 545 st., Ersta 265 st., HV 112 st. och Libraria 101 st. 
HV 35 st dokumenterade före 1900.

35 T.o.m. 1932.
36 Mässhakar Licium 464 st., Ersta 135 st., HV 54 st. och Libraria 154 st.
37 Estham, I. 1976; Adell, A. 1954; Ersta gjorde minst 22 par, HV 12 par, 

Licium minst 86 par och Libraria minst 35 par i olika färger och material.
38 Två stora kormattor till S:t Johannes kyrka 1889 och Engelbrektskyrkan 

1914 lät HV väva i Skåne. Både HV och Licium vävde kormattor i egen 
ateljé. Linköpings domkyrka 1894, Jakobs kyrka i Stockholm 1895, den 
som visades på Parisutställningen 1900 samt ytterligare en till Linköpings 
domkyrka 1908.
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Prisjämförelser
Långt ifrån alla föremål har uppgifter om pris. Först i 
slutet av 1920-talet kan man göra jämförelser mellan 
ateljéerna. Från Göteborgsverkstaden finns inga priser 
dokumenterade.

Av Erstas antependier kostar på 1920-talet de flesta 
500 kr och några 700 kr. De många altarskrudarna före 
1900 saknar prisuppgifter. HV:s dyraste antependier till-
verkades omkring sekelskiftet 1900 för ca 1.400 kr och 
1.000 kr39 samt ca 1.900 kr, 1.600 kr och 1.000 kr.40 
De övriga före 1900 kostade mellan 100 kr och 250 kr, 
efter vanligen mellan 250 kr och 350 kr och några mel-
lan 400 kr och 750 kr. 136 av Liciums antependier har 
priset angivet och visar spann mellan 75 kr och 3.000 
kr.41 Ett kostade 2.800 och 13 stycken över 1.000 kr. De 
flesta, ca 40 stycken kostade mellan 200 kr och 400 kr. 
Libraria tog mellan 65 kr och 635 kr för färdiga ante-
pendier och för material mellan 85 kr och 400 kr för ett 
antependium.

De allra dyraste mässhakarna var Liciums till Saltsjö-
baden, 3.922 kr och 2.975 kr redan 1913. Engelbrekts-
kyrkans första mässhakar kostade året därpå 1.000 kr 
men i gengäld beställdes två par. Priset på HV:s senare 
till Engelbrektskyrkan var mellan 1.200 kr och 1.400 kr 
styck. Under 1900-talets första årtionde gjorde HV tio 
rikt broderade mässhakar som kostade 1.200 kr, 1.300 
kr, och 1.400 kr42 och de med guldknyppling till Sofia 
kyrka 1.700 kr styck. Liciums dyraste mässhakar kom-
mer sedan i slutet av 1920-talet mellan 1.000 kr och 
2.000 kr styck.43 Tre av de mest påkostade mässhakarna 
från Libraria kostade 1.000 kr styck år 1929.44

Några få mässhakar från Ersta har uppgift om pris 
på 1920-talet. De flesta kostade mellan 500 kr och 600 
kr några 400 kr och 700 kr. Fyra stycken kostade 900 
kr45 och en 1.000 kr.46 Under 1920-talet kostade många 
mässhakar från Licium mellan 300 kr och 500 kr, Pris-
nivån låg hos Libraria under åren 1931–1932 vanligen 
på mellan 125 kr och 800 kr för mässhakar. Påritade 
och påbörjade föremål kunde utföras av kvinnor i för-
samlingen. Priset blev då lägre, mellan cirka 190 kr och 
275 kr för material till en mässhake.

Beställarna
Olika intressesfärer
Liturgiska textilier levererades till Svenska kyrkans för-
samlingskyrkor i hela landet, begravningskapell/kre-
matorier och svenska kyrkor i utlandet. Alla de stora 
verkstäderna utom HV skickade textilier till missions-
fälten och de svenska utlandskyrkorna. Men altartex-
tilier gick också till slottskapell, sjukhuskyrkor, skolor 
och fängelse kyrkor. Endast ett par antependier inköptes 
till frikyrkor. Till största delen var det församlingarna 
själva som beställde, ofta med kyrkoherden eller kom-
ministern som kontaktman.

Initiativ till anskaffning av nya liturgiska textilier i 
äldre kyrkor togs från både församlingarnas och ateljé-

ernas sida. De ledande textilkonstnärinnornas engage-
mang och vilja att marknadsföra textilkonsten i olika 
sammanhang gav speciella resultat. Det blev en växel-
verkan, mellan producenternas marknadsföring, motta-
garnas vilja att beställa och ateljéernas ökande produk-
tionskapacitet.

Då nya kyrkor byggdes till följd av befolkningsök-
ningen, framför allt i storstäderna men också i mindre 
städer ute i landet, beställdes de första textilierna sam-
band med invigningen.47 Där kan man se hur mycket 
och i vilka färger, oftast rött och violett, som beställdes 
först.

Men också gamla kyrkor fick nya textilier. Påfallande 
många är beställningar i samband med kyrkorestaure-
ringar och ombyggnader av kyrkor. Ett stort antal be-
ställningar kan man t.ex. koppla samman med Sigurd 
Curmans restaureringar. Ibland kan man se att konser-
veringar av äldre textilier vid Pietas sammanfaller med 
nyanskaffningar från Licium, gamla textilier togs ur 
bruk och ersattes med nya.

Uppdragsgivarna var många och av skiftande slag. En 
prästfru i Dalarna gjorde den första beställningen hos 
Ersta 1880. Kvinnor i Uppsala domkyrkoförsamling 
deltog 1882 själva i utförandet av den breda altarspet-
sen från Handarbetets Vänner. Grundaren av Göteborgs 
paramentförening importerade och beställde de första 
textilierna där. Bland de första beställningarna HV fick 
var textilier till den nyrestaurerade domkyrkan i Skara i 
början av 1890-talet, också utförda på plats.

Donatorer kunde vara allt ifrån kyrkliga ungdoms-
kretsar, syföreningar och privatpersoner till kungligheter.

En del högkyrkliga präster köpte själva in mässhakar 
utomlands från romersk-katolska tillverkare på konti-
nenten eller från engelska ateljéer, andra inspirerade sina 
församlingar till beställningar hos de svenska ateljéerna.

Ungkyrkorörelsen kan ha inspirerat många grupper, 
inte bara ungdomar. De som varit unga 1908 kan se-
nare ha varit medlemmar i kyrkoråd eller restaurerings-
kommittéer, aktiva i syföreningar, Kyrkobröderna48 eller 
andra sammanslutningar. En del blev donatorer till sin 
älskade sockenkyrka. En grupp välbärgade mecenater 
från näringslivet i Linköpingstrakten skänkte t.ex. dyr-
bara textilier till domkyrkan, S:t Lars kyrka och Vreta 
klosters kyrka i slutet av 1920-talet.

Men till största delen var det församlingarna själva 
som beställde i samband med kyrkorestaureringar eller 
jubileer. Påritade arbeten levererades till många grupper 
och personer.

39 Sundsvall 1894 och Växjö domk:a 1898.
40 Stork:an 1907 och Sofia k:a 1906 i Stockholm och Stjärnsund 1908.
41 Lindesbergs sakristia och Linköpings S:t Lars k:a .
42 S:t Johannes k:a 1903,1904 och Sofia k:a 1906 i Stockholm.
43 Linköping S:t Lars och domkyrkan.
44 Halmstad, Örsjö, Östra Ryd. Två av dem broderade av Ingeborg Wettergren.
45 Linköpings domk:a 1928 och Norrköpings S:t Olai k:a 1926.
46 Forshaga 1926.
47 Minst 150 nya kyrkor, byggda efter 1850.
48 Svenska kyrkans lekmannarörelse stiftad av Nathan Söderblom 1919.
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Från Paris till Pjätteryd – geografisk spridning
I Liciums kortregister står kortet med beställningar till 
Svenska kyrkan i Paris, 1926 och 1928 av fyra mässha-
kar, två antependier, en bokdyna, altarduk, predikstols-
kläde och två kollekthåvar, strax före beställningen av 
ett enda antependium till Pjätteryds församling 1925. 
Licium levererade sakrala textilier till Svenska kyrkans 
församlingskyrkor från Svanstein och Kiruna i norr till 
Ystad i söder och svenska kyrkor i utlandet. Licium 
stod för flest föremål till de svenska församlingarna i 
utlandet. Enligt kortregistret levererades föremål till 685 
kyrkor eller institutioner före 1931. På 1910-talet kom 
särskilt många beställningar från Strängnäs stift.49

Ersta hade en stor spridning över landet. Beställning-
ar kom från hela Sverige, från Karesuando i norr till Tos-
terup i Skåne. Ingenting levererades till Ångermanland, 
Bohuslän och Halland före sekelskiftet 1900 men efter 
år 1900 finns både altartextilier och mässhakar från Er-
sta i alla landskap, mest till Västergötland följt av Skåne 
och Småland. Erstas produktion omfattar mässhakar 
och antependier till över 600 kyrkor.

Från Göteborgsverkstaden gick det mesta till väst-
kustlandskapen (92 kyrkor Göteborgs stift). Men man 
har en spridning över hela landet, utom till Lappland. 
Även i Småland och Skåne har man beställt en hel del, 
dessutom till enstaka kyrkor i Dalsland, Södermanland, 
Gästrikland, Jämtland och Stockholm samt mellan tre 
och tio kyrkor i övriga landskap.50 Det rör sig om texti-
lier till nära 190 kyrkor under de 15 år som parament-
verkstaden var verksam.51 Göteborgs paramentverkstad 
hann under sin korta verksamhetsperiod leverera över 
303 föremål.52

HV levererade till alla landskap utom Gotland, mest 
till Uppland, Södermanland, Småland och Skåne, det vill 
säga de landskap förutom Västergötland som har många 
kyrkor. Fram till och med 1904 har jag antecknat fö-
remål från HV till 146 kyrkor mellan 1905 och 1930, 
mässhakar och antependier till 110 kyrkor.

Libraria gjorde från början av 1920-talet mässhakar 
och antependier till 172 kyrkor. Libraria har ett frap-
perande stort antal beställningar från Dalarna i slutet av 
den undersökta perioden.

Alla de stora verkstäderna levererade textilier till de 
svenska utlandskyrkorna. Licium stod för de flesta fö-
remålen till de svenska kyrkorna i utlandet, till Berlin, 
London, Oslo och Paris samt till sjömanskyrkan Lon-
don.53 Ersta levererade textilier till sjömanskyrkorna i 
Liverpool 1907 och Rotterdam 1923. Till invigningen 
av Svenska Gustavskyrkan i Köpenhamn, ritad av Th. 
Wåhlin 1911, fick HV beställning på det första ante-
pendiet och den första mässhaken.54 L.I. Wahlmans 
nybyggda Gustav Adolfskapell i Lützen fick 1907 tre 
vävda bonader och altarduk från HV och från Libraria 
ett antependium 1932.

Licium tillverkade dessutom ett antependium till nå-
gon kund i Dresden (utan årtal möjligen drottning Ca-
rola av Sachsen), predikstolskläde till Skagens kyrka 

i Danmark, 1925, mässhakar till Gierpen 1921 och 
Fredrikshald 1926 i Norge, Ersta till Austervold i Norge 
1890.

Alla ateljéer utom HV gjorde textilier till missionsfäl-
ten. Enligt beställningsboken gick åren 1896 och 1897 
antependier från Ersta till Omaha diakoni i USA, och 
till missionsfälten i Södra Afrika, Syd-Indien och Öst-
afrika.55 Till Ekuleni i Afrika syddes en altarduk med 
knypplad Vadstenaspets och till Kina skickades material 
till ett kalkkläde. Till svenska kyrkor i Afrika, bl.a. till 
Johannesburg gjordes antependium och altarduk 191256 
samt en röd sidenmässhake 1927. Licium tillverkade an-
tependier till ”Afrikanska Kongo” (Dundee) 1922, bi-
skopskåpor till Indien samt mässhakar till Kodi 1926.57

En litet udda beställning hos Ersta var antependium, 
altarduk och bokstöd till Israelmissionens kyrka, Mes-
siaskyrkan på Idungatan i Stockholm, 1907. Svenska 
kyrkan på Runö fick samma slags föremål 1912.

Antependier till slottskapell gjordes av både HV och 
Licium.58 Det gjordes textilier till hemaltaren, till altaren 
i sakristior, sjukhuskyrkor, ålderdomshem, fängelsekyr-
kor internatskolor och ungdomsvårdsskolor.59 Altaren 
var en självklarhet i de begravningskapell som byggdes 
på 1920-talet.60 De försågs med antependier, de flesta 
svarta. HV gjorde det första antependiet med altarduk 
till ett krematorium 1917.61

49 I min dokumentation har jag valt att katalogisera kyrkorna landskapsvis 
eftersom ATA arkiverar kyrkorna efter landskap. Landskaps- liksom socken-
gränserna är konstanta medan såväl län, stift som församlingar fortfarande 
ändrar sina gränser. Kyrkorna behåller också sina namn efter de senaste för-
samlingssammanslagningarna.

50 Östergötland (10 st), Värmland (7 st), Dalarna (7 st), Västmanland (6 st), 
Ångermanland (5 st), Blekinge (5 st), Gotland (4 st), Hälsingland (4 st), Upp-
land (3 st), Närke (3 st), Västerbotten (3 st), Medelpad (2 st) sammanlagt 63 
kyrkor. Någon speciell inventering i dessa kyrkor har inte genomförts.

51 Huvudsakligen från Ulla Häglunds sammanställning i Göteborgs Stadsmu-
seum, GM 39.267.84. (188 orter men två är inte kyrknamn.)

52 Minst 19 mässhakar och 40 antependier, 49 predikstolskläden, 13 kalkklä-
den, 16 altardukar, 13 dophanddukar, 10 bokstöd, 37 kläden/läktarkläden 
och 11 mässkjortor har noterats.

53 Ulrika Eleonora k:a i London sju föremål mellan 1919 och 1931, Viktoriak:an 
i Berlin ett antependium 1921, Margaretak:an i Oslo minst åtta föremål 
1925, Sofiak:an i Paris ett tiotal föremål 1926, samt till sjömanskyrkan i 
London ett antependium och ett bibelbokband 1930.

54 Ritad av Ingrid Günther och utförd vid Seifers ateljé i Köpenhamn.
55 Ekuteleni i Södra Afrika 1895, Coimbatore i Syd-Indien, Erode, 1896, Dun-

dee i Afrika 1904 (ett antependium), Indien 1908, Madura i Syd-Indien 
1924, Johannesberg i Södra Afrika 1927, Asmara i Östafrika 1923.

56 Gunnar Dahlquist, Vår Zulumission, Uppsala 1942. Bild sid. 115.
57 Coimbatore 1925, Tranquebar 1927.
58 HV: Krageholm 1919. Licium: Hässelbyholm 1917, Läckö 1927/28, Tidö 

1925, Sperlingsholm 1908, Slottskyrkan i Stockholm 1930/33. Läckö fick 
även mässhake, bokdyna och kollekthåv. Hässelbyholm även en mässkjorta 
med stora broderade besättningar på ärmarna och nedtill.

59 Licium: Fångvårdsstyrelsen beställde antependier till Gävle 1928, Härnö-
sand 1929, Malmö 1924, Mariestad 1925, Uppsala 1927, Växjö 1925; Hall 
ålderdomskoloni e 1914; Stockholm Röda korsets sjukhem 1926, Sophia-
hemmet 1927, Allmänna BB 1921, Södra BB 1923, Örebro Lasarett 1931. 
HV: Bona Uppfostringsanstalt för pojkar (från 1905 till 1946) 1905. NK: 
(A. Frykholm) Manillaskolan o 1900. Licium: Mässhake Lundsbergs skola 
1930–1931.

60 Karlsmo, E. Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konstnär-
liga utsmyckning i 1900-talets Sverige (diss.), Uppsala 2005.

61 HV: Klövsjö e 1922, Karlskrona 1907, Örebro krematorium 1917. Licium: 
Julita 1905 av S. Gisberg, Uppsala 1913 av R. Hallberg, Arvidsjaur 1922, 
Bettna 1926, Brandstorp 1930, Bromma 1929, Enskede 1920, Mörsil 1922 
(grönt), Skedevi 1930, Skogås 1921 och Svanstein 1927, Vänersborgs kre-
matorium 1931 av E. Pettersson, Gustavsberg 1924 av F. Boberg, Krokek 
1928, Luleå krematorium 1930 av S. Widén, Stockholm Norra Begrav-
ningskapellet 1927 (EP/SW), Örebro krematorium 1930 av B. Åqvist.
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Kungliga och privata donatorer
Donatorer finns det gott om, allt ifrån kyrkliga ung-
domskretsar och konfirmandgrupper till kungligheter. 
Drottning Sofia och kung Oskar II skänkte det röda HV-
antependiet och dukar till Sofia kyrka 1906. Kungaparet 
Gustaf V och Viktoria skänkte textilier till den nybygg-
da Sofiakyrkan i Paris vid församlingens jubileum 1926. 
Kronprinsessan Margareta broderade och skänkte tex-
tilier till Engelska kyrkan i Stockholm och bibelband 
till flera kyrkor.62 Tillsammans med några hovdamer 
broderade prinsessan Ingrid färdigt en vit mässhake till 
Hälsingborgs Maria kyrka som kronprinsessan påbör-
jat före sin död.63 Åren 1924–1925 deltog hon också i 
arbetet med det röda antependiet till Margaretakyrkan 
i Oslo och 1930 med det vita till Slottskyrkan i Stock-
holm. Prinsessan Ingeborg beställde och prinsessan Mär-
ta sydde ett antependium till Seglora kyrka på Skansen 
1920 när de bodde på Djurgården. Kronprins Gustaf 
Adolf gjorde flera beställningar till de svenska kyrkorna 
i USA i samband med sin resa till svenskbygderna 1926. 
Kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise skänkte också 
en mässhake till sin ”församlingskyrka”, Solna 1928.64 

Det tillhörande antependiet skänktes av Axel och Helga 
Axelson Johnsson.

Efter schismen på HV 1904 valde en del av HV:s ti-
digare beställare att stödja Licium, t.ex. Anna Wallen-
berg som beställde flera textilier till Lovö kyrka, bl.a. ett 
grönt rikt broderat antependium 1907. Anna Brahe där-
emot beställde både en mässhake och ett antependium 
med rikt broderat brun av HV till Östra Ryds kyrka och 
antependiet till Krageholms slottskapell, troligen grönt. 
Till Brunnby kyrka skänkte friherrinnan Ellen Gyllen-
stierna f. Stiernstedt både ett grönt antependium från 
HV och en ny orgel 1912.65

62 Svenska Dagbladet 24/4 1920.
63 Meddelat vid samtal på Amalienborg 9/10 1995.
64 Ulriksdals slott ligger inom församlingen.
65 Carl Axel Malmberg Brunnby k:a i Kullen. En vandring genom århundra-

dena kring kyrkan i bygden, 1993, sid. 87. Antependiet skänkt till kyrkans 
återinvigning 22 dec. 1912. Gåva av friherrinnan Gyllenstierna f Stiernstedt. 
Restaurering 1911–12 föranledd av donation av ny orgel av frih. Gyllen-
stierna.

Sofia Widéns skiss till det vita 
antependiet till Slottskyrkan i 
Stockholm, som broderades 
av prinsessan Ingrid och hen-
nes hovdamer. (Nordiska mu-
seets arkiv.) 

Till v.: Åtta olika förslag av Sofia Widén till antependiet till Slottskyrkan i 
Stockholm. (Nordiska museets arkiv.) 
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Inför patronatsrät-
tens upphörande 1922 
rustade flera av dem 
som innehade denna 
rätt sina kyrkor och 
skaffade nya textilier 
till exempelvis Mor-
landa, Åtvidaberg och 
Lövsta bruk.66 En in-
tressant donator är Ha-
rald Bildt, ambassadör 
i Kairo och Konstantin-
opel, en man i den när-
maste kretsen kring Na-

svenska firmorna. Kyrkoherde Albert Lysander i Malmö 
S:t Petri står som beställare till de två mässhakarna till 
Kodi i Indien men kan i detta fall ha företrätt någon 
insamling. Brukspatron Ernst A. Kjellberg, grundare av 
Stiftelsen Sverige och Kristen Tro, i ungkyrkorörelsens 
efterföljd, lät bekosta Maja Anderssons resa till Karl-
skoga inför beställning av ett rött antependium.75

En del präster köpte själva in mässhakar utomlands. 
Komminister Elis Schröderheim i Hedvig Eleonora, köp-
te in textilier från romersk-katolska tillverkare i Öster-
rike och Frankrike i början av 1900-talet.76 I Lysekil, 
Färentuna och Bjuv finns exempel på importerade mäss-
hakar från Tyskland i början av 1900-talet.

Högkyrkliga beställare som köpte och lät beställa 
textilier till de kyrkor där de var verksamma var Albert 
Lysander i Malmö S:t Petri, Mats Åmark i Boglösa kyr-
ka och Uppsala, Simon Lüders i Strängnäs och Mary 
von Rosen.

Mary von Rosen, den första och främsta damen i 
Societas Sanctae Birgittae (SSB), deltog aktivt och bro-
derade själv det stora antependiet i Helgesta kyrka, ett 
altarbrun tillhörande SSB i Vadstena klosterkyrka och 

66 Morlanda 1922, Åtvidaberg 1918.
67 Bengt Sundkler, Nathan Söderblom, His Life and Work, Uppsala 1968, sid. 

172, 338, not 1.
68 Meeths affärskedja för damkläder.
69 Hustru till bruksdisponent Harald Th. Funch.
70 Sonen Malcolm Munthe (d. 1995) har berättat att han var med då inköpet 

gjordes i London. Uppgift genom antikvarie Mats Persson 1995.
71 Se kap. Fördjupningar.
72 Se kap. Fördjupningar.
73 Linköpings kyrkliga samfällighets arkiv. Linköpings domkyrkoförsamling. 

Kyrkorådsprotokoll. K.III, aa. 6 1929–1931. 1929 den 14 mars.
74 Anteckning i ATA. Domprosten Theofil Bring 1863–1925, var son till Sven 

Libert Bring och Lydia Billing.
75 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. KARTONG FRÅN NORDISKA 

MUSEET. Kuvert brev från Maja Andersson m.fl.16 juni 1916 Maja Anders-
son Blockhusudden. Förfrågan om ett antependium till Karlskoga kyrka ge-
nom brukspatron Kjellberg. ... Kjellberg ringde och Maja Andersson åkte dit. 
De kände M Widebeck. ... Fru Kjellberg ville ha ett som Strängnäs röda för 
800 kr, men bara det blev vackert kunde dom tänka sig mer. ... Brukspatron 
vill bestå ännu en resa om det behövs och ”där är underbart förtjusande på 
Valåsen”.

76 Efraim Lundmark, Hedvig Eleonora kyrka, SvK (10), 1920, Band III. häfte 
2, sid, 268. Kilström, B.I. 1990, sid. 133 (ej årtal.)

than Söderblom, som bl.a. fick ärkebiskopens uppdrag 
att inbjuda påvestolen till det ekumeniska mötet 1925.67 
Han skänkte det märkliga svarta antependiet till sin 
hemkyrka Morlanda på Orust 1922.

Tyska kyrkans stora antependium 1887 donerades av 
Cecile Meeths, hustru till affärsmannen och kyrkoråds-
ledamoten Herman Meeths.68 Paret skänkte samtidigt 
två av de målade glasfönstren. Grosshandlare James 
Funch, kyrkorådsledamot i Sofia församling, donerade 
de två röda mässhakarna till Sofia kyrka 1906 och Stor-
kyrkans antependium 1907 skänktes av Elsbeth Funch  
f. Nisser.69 Hon var ledamot av HV:s ekonomiutskott. 
Alla dessa textilier utfördes av HV.

Hilda Pennington-Munthe skänkte 1924 en grön och 
en vit mässhake samt grönt och vitt antependium inköpt 
i London till Leksands kyrka.70

I Linköpingstrakten fanns under 1910–1920-talet en 
grupp donatorer ur den högre samhällsklassen. Bank-
direktör Jonn O. Nilsson skänkte det röda antependiet 
och de röda mässhakarna från Licium till Vreta klosters 
kyrka 1917 i samband med restaureringen.71 Disponent 
O.G. Svensson på Malfors i Ljungsbro och hans maka 
Anna skänkte altarduk med knypplad spets och troligen 
de vita mässhakarna 1925–1926.72 Jonn O. Nilsson står 
också som donator till två röda mässhakar i Linköpings 
domkyrka 1929.73 Samma år skänktes två gröna sam-
metsmässhakar till domkyrkan, den ena av rådmannen 
Richard Hultmark och den andra av brukspatronen  
J. Gottfrid Vennersten på Kallerstad. Dessutom beställ-
de kyrkorådet två violetta mässhakar från Licium bl.a. 
för de 500 kronor, som blivit över efter två vita mäss-
hakar, inköpta från Ersta 1928. Dessa hade bekostats 
av kyrkorådet, genom domprosten och kyrkvärdarna, 
för 900 kronor stycket, varav 1 200 kronor från dom-
kyrkans prydnadsfond bildad av domprosten Theofil 
Bring.74 Den störste enskilde donatorn var kapten Hen-
rik Westman i Linköping, en av stadens stora donatorer 
som stod för kostnaderna både för tio rikt broderade 
mässhakar och ett antependium till S:t Lars kyrka och 
en mitra till domkyrkan. (Se Fördjupningar.)

Bland präster och aktiva inom den kyrkliga förny-
elserörelsen var inställningen skiftande. Många präster 
tycks ha inspirerat sina församlingar att beställa från de 

Antependium av Bevilacquas “Molnsiden”. Elin Pettersson 1928, Solna 
kyrka.
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en mitra till Strängnäs stift.77 Hon var dotter till överste 
C.A. Fock i Gävle under vars tid Soldatkyrkan inreddes 
med bl.a. Agnes Brantings antependium från Chicagout-
ställningen 1893.78

Några få konstnärer skänkte själva sina verk till 
någon kyrka. Maria Widebeck, dotter till en tidigare 
domprost i Strängnäs, skänkte skissen till det röda ante-
pendiet i samband med Strängnäsrestaureringen 1910. 
Detta bidrog antagligen till att HV fick beställning på 
tre antependier till domkyrkan vid restaureringen 1910. 
Agnes Branting skänkte, förutom det gröna broderade 
antependiet till sin barndoms kyrka i Nysund 1913, en 
bokdyna till Svenska kyrkan i Paris 1926.

Kyrkan som beställare till nybyggda kyrkor
Till allra största delen var det församlingarna själva som 
beställde textilier med kyrkorådets ordförande, vid den-
na tid alltid kyrkoherden, som kontaktman, eller inte 
sällan komministern.79

Helt naturligt måste nybyggda kyrkor förses med alla 
utensilier för gudstjänstens ”värdiga firande”. Hit hörde 
såväl nattvardssilver som orglar och textilier. Alla de nya 
kyrkorna fick för sin tid moderna textiluppsättningar. 
Till de nybyggda stadskyrkorna likaväl som till dem ute 
i landet beställdes vanligen den första uppsättningen i 
samband med invigningen. Antependier skaffades täm-
ligen omgående men ibland dröjde det några år innan 
den första mässhaken beställdes. Sedan följde komplet-
terande beställningar i flera liturgiska färger. (Se Litur-
giska färger.)

Minst 78 nybyggda kyrkor fick antependier från Er-
sta, Göteborgsverkstaden, HV och Licium och minst 48 
fick mässhakar.80 Det rör sig om sammanlagt över 94 
antependier och 83 mässhakar. I tabellform visas kopp-
lingen mellan nybyggda kyrkor och beställningar hos 
Ersta, HV och Licium.81 (Tabell. Se Appendix.)

77 Aron Andersson, Vadstena Klosterkyrka, SvK (194), 1983; Inger Estham, 
Textilier i Vadstena Klosterkyrka, Stockholm 1984.

78 Ann-Mari Karlsson, Bengt Ingmar Kilström, Gästriklands kyrkor – medeltid 
möter nutid, Gävle 1990, sid. 70–73. Där var en av högkyrklighetens mest 
betydelsefulla företrädare, diakonen ”Fader Herman” Hedberg, verksam. 
Familjen Fock hade en dragning åt Rosencreutzarna och Edelweissförbundet 
och inredde ett kapell i Stockholm med textilier.

79 På beställningarna av mässhakar till Strängnäs domk:a står t.ex. den hög-
kyrklige Simon Lüders och i Malmö S:t Petri k:a Albert Lysander.

80 Antependier till 33 nybyggda kyrkor från Ersta, 5 från Göteborg, 18 från 
HV, 19 från Licium, mässhakar till 14 nya kyrkor från Ersta, 7 från Göte-
borg, 8 från HV, 18 från Licium.

81 Uppgifter har hämtats bl.a. ur Sveriges Kyrkor och andra kyrkobeskriv-
ningar. En lista över nybyggda kyrkor lämnades mig vänligen av Krister 
Malmström 1995; Lindblad, J. 2009; Ridderstedt, L. 1993; Dahlberg, M. & 
Franzén, K. 200; Åman, A. 2008, sid. 100, 119.

Under, tilll v.: Mässhake importerad från 
Krefeld i Tyskland, Bjuvs kyrka. 

Till v.: Vit mässhake med stola inköptes 
från Mowbray’s i London till Boglösa 
kyrka. (Foto Magnus Green.)

Etikett i mässhaken i Boglösa kyrka. 
(Foto Magnus Green.) 
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Textilierna till Engelbrektskyrkan från HV och till 
Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden från Licium ingick 
i byggnadskostnaderna.

Beställningar vid kyrkorestaureringar
I samband med de kyrkorestaureringar som började bli 
vanliga i slutet av 1800-talet såg man över textilierna och 
en del äldre skrudar lagades till användbart skick.82 Men 
man beställde ofta nya altartextilier, särskilt om altaret 
förändrats. I samband med restaureringar/ombyggnader 
fick sammanlagt 63 kyrkor antependier och 24 kyrkor 
fick mässhakar från HV och Licium, sammanlagt 76 an-
tependier och 43 mässhakar.83 I tabellform visas kopp-
lingen mellan sådana kyrkor och beställningar hos HV 
och Licium.84 (Tabell. Se Appendix.)

Beställningarna till Uppsala domkyrka 1882 och 
1924 sammanfaller med Helgo Zettervalls restaurering 

och L.I. Wahlmans omgestalt-
ning av tvärskeppet. Om den 
stora altarspetsen som på-
börjades 1882 skriver Han-
na Winge att hon upplevde 
vissa svårigheter: ”Kyrkan är 
nämligen bygd i götisk stil, 
hvaremot själva altaret är ut-
fört i rococo således svängt i 
många bugter och vinklar.”85 
Man gjorde därför duken så 

82 I termen restaurering innefattar jag här även renoveringar, om- och tillbygg-
nader av olika slag, ommålning, framtagande av målningar m.m. Detta till 
skillnad från helt nybyggda kyrkor och sådana som inte förändrats i sam-
band med textilbeställningarna.

83 Antependier till 26 kyrkor från HV och 34 från Licium, mässhakar till 3 
kyrkor från HV och 21 från Licium.

84 Axel Lindegren, Anders Roland, Sigurd Curman, Erik Fant, Ernst Stenham-
mar, Fredrik Falkenberg, Magnus Isaeus, Agi Lindegren, Fredrik Liljekvist, 
Carl Möller, Gustaf Petterson, Theodor Wåhlin, I. Wahlman; Åman, A. 
2008, sid. 100.

85 HV Årsberättelse 1882. I Handarbetes Vänners eget inbundna exemplar 
finns två varianter ”Uppsala Domkyrkas nya altarduk” resp. ”Handarbetets 
Vänner – småkonst och slöjdnotiser.”

86 ATA, Hossmo kyrka, Sm. Större reparation av kyrkan 1861. Nymålade 
akantusornament senare borttagna. 1892 brev om att man hittat äldre mål-
ningar från 1300 talet i korvalvet.

87 Falu Kristine församlings arkiv, K IIIa, v l. 5. Brev från Licium 21 aug 1906 
och 30 aug 1906.

”att bården kunde flyttas när en gång kyrkan fått ett 
nytt och värdigare altare” det vill säga efter Zettervalls 
restaurering. Det praktfulla antependiet till Tyska kyr-
kan donerades också i samband med en inre restaurering 
1887. Till Skara domkyrka skänkte en paramentfören-
ing flera HV-textilier vid återinvigningen i samband med 
Zettervalls restaurering där 1894. Den romanska kyr-
kan i Hossmo fick nya målningar 1892 och vid samma 
tillfälle gjordes Sofia Gisbergs första HV-antependium 
till kyrkan.86

Vid L.I. Wahlmans restaureringar i Garpenberg 1902 
och Danderyd 1912–1915 tillverkades nya antependier 
på HV respektive Licium. Till Oscarskyrkan levererade 
Licium 1922–1924 altarbrun, antependium, två mäss-
hakar och en dopfuntsbaldakin. En sådan gjordes också 
till Maria Magdalena kyrka 1927, liksom två mässha-
kar. Och då Uppsala domkyrka delvis omdanades be-
ställdes 1924 tre uppsättningar antependier med dubbla 
mässhakar, i violett av Oscar Brandtberg och Agnes 
Branting, i vitt och i grönt av Sofia Widén.

I Falu Kristine kyrka, restaurerad 1906 av Carl Möl-
ler, menade man att det behövdes nya mässhakar med 
mer kraftfull röd färg till den starkt blå inredningen av 
Agi Lindegren. Agnes Branting passade då också på att 
föreslå en altarduk med bred spets till det nya marmor-
altaret. Hon tog risken och påbörjade arbetet innan nå-
gon beställning inkommit för att den säkert skulle hinna 
bli färdig till invigningen första advent.87

Dopfuntsbaldakin delvis av Bevilacquasiden. Sofia Widén, Maria Magda-
lena kyrka, Stockholm 1927. 

Vitt antependium broderat av Mary 
von Rosen 1911–1918. Sofia Gis-
berg, Helgesta kyrka. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.) 
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Det var ofta arkitekterna som hade den direkta kon-
takten med ateljéerna både vid nybyggnad och restau-
rering. Till Grythytteheds kyrka vet vi att arkitekt Erik 
Lallerstedt 1904 beställde det gröna antependiet av So-
fia Gisberg på HV.88 Det är också mycket möjligt att det 
var han som köpte in Agnes Brantings gröna antepen-
dium till den nybyggda S:t Peterskyrkan i Stockholm tre 
år tidigare.89

Ett stort antal beställningar kan man koppla samman 
med Sigurd Curmans restaureringar. Kopplingen mel-
lan Sigurd Curman och Licium är tydlig. Licium gjorde 
mässhakar till 15 kyrkor restaurerade av Curman och 
antependier till 16 kyrkor, bl.a. skruduppsättningar till 
Vreta kloster, Helsingborgs St:a Maria kyrka och Ed. 
Då restaureringen i Linköpings domkyrka avslutades 
omkring 1930 tillverkade Licium 1929–1930 två vio-
letta mässhakar av Agnes Branting, två röda och två av 
grön sammet ritade av Sofia Widén. De två sistnämna är 
pastischer på en av domkyrkans medeltida mässhakar.

Carin Wästberg hade kontakt med domkyrkoarkitek-
ten i Lund, Theodor Wåhlin. Vid restaureringen 1909 
gjorde HV det röda antependiet till domkyrkan, liksom 
till den närbelägna Vallkärra kyrka 1908, restaurerad 
vid samma tid.90

HV fick som nämnts uppdraget till Strängnäs dom-
kyrka 1910 där Fredrik Liljekvist stod som huvudan-
svarig.

Fredrik Falkenberg ritade själv antependierna till Ar-
boga S:t Nicolai kyrka vid restaureringen 1904–1905,91 
Lövångers kyrka 191092 och troligen till Vemdalen, ut-
förda vid HV.

... och till alla andra kyrkor
Den tredje och största beställargruppen utgörs av för-
samlingar med kyrkor som av en eller annan anledning 
behövde förnya sina skrudförråd. Antingen gjordes de 
för att de gamla blivit slitna eller förstörda eller också 
för att präster eller församlingsbor var intresserade av 
att förnya skruduppsättningar eller komplettera med 
textilier i fler liturgiska färger. I samband med biskops-
visitationer i Strängnäs stift rekommenderade biskop 
Ullman församlingarna att anskaffa nya textilier, främst 
antependier, och i flera fall kan man se att detta gjordes. 

Andra anledningar kunde vara jubileer av olika slag. 
Den svenska församlingen i Paris som firade sitt 300-års-
jubileum 1926 fick vid detta tillfälle nya textilier från 
Licium.94

Till detta kom en mängd privata initiativ, donatio-
ner från enskilda personer och olika sammanslutningar. 
Bland dem finner vi personer med stort liturgiskt intresse 
och högkyrkligt engagemang, både präster och lekmän, 
men också ett lokalpatriotiskt engagemang kan skönjas. 
En anledning kunde vara personliga högtidsdagar, en 
annan minnet av någon närstående.

Bland organisationer kan vi urskilja syföreningar och 
ungdomsgrupper. Huvud-ändamålet hos syföreningar 
var att skänka pengar till mission och diakoni. Men en 

del av de insamlade medlen kunde också gå till kyrkans 
prydnad.95 Till Nederluleå (Gammelstad) skänktes ett 
rött antependium med bokdyna 1892 av ”Några ortens 
fruntimmer”.96

Gemensamt för alla ateljéer var att material med på-
ritat och påbörjat broderi kunde utföras av beställarna 
själva. I en del fall beställdes endast material med påritat 
mönster och ibland uppspänning i broderibåge och på-
började broderidetaljer, för att utföras av någon skick-
lig dam i församlingen. Hos Ersta kan man se att man 
debiterade ”båghyra”. Ofta stod syföreningen mer eller 
mindre anonymt för kostnaderna medan själva beställ-
ningen gjordes av någon av prästerna.

Ett exempel är enligt en beställning hos Licium: ”Ar-
betsföreningen Myran gm Handl. Harald Schullström 
och kyrkoherde K.E. Magnusson för Östra Emtervik ett 
antependium, No 62, av röd sidendamast. Uppritat och 
inspänt i båge. Skall sys av kyrkoherdens dotter”.97 Det 
förekom att ungdomskretsar och före detta konfirman-
der beställde textilier till sin sockenkyrka, något man 
förmodligen kan förknippa med ungkyrkorörelsen.98

Till och med en sångförening uppe i Lappland äg-
nade sig en vinter åt att sjunga ihop till material och 
själva förfärdiga ett antependium. Märklig är historien 
om tillkomsten av Stenseles svarta altarbrun, tillverkat 
av traktens sångkör, under ledning av lärarinnan frö-
ken R ”en präktig sopran” som också ”hade genomgått 
brodösskola” som prästen Hjalmar Ahlner beskriver i 
Från Bygd och Vildmark 1917:99

Vi ville nu bereda församlingen till glädje en altarduk. Men 
huru? Vi hade öfver 100 kr, men den, som vi skaffat oss ett 
mönster till kostade mellan 400 och 500 kr. Då kommo 
våra sångerskor på den modiga tanken att göra den själva.  
Fr. R. ... hade genomgått brodösskola. Och de andra voro 
naturligtvis mästare på nål och tråd. Doktorn och jag för-

88 HV-arkivet, D III b:1, 1904 juni Grythytteheds k:a gm ark. Lallerstedt, ante-
pendium grönt, komp S Gisberg.

89 Metodistkyrka i Stockholm.
90 HV-arkivet, D III b:1 Kyrkliga beställningar 1892–1910. 1908 10 dec; ”Stor 

vit låda osorterat” (B2:2 ?) Brevkopior 1908–10, sid. 3. Arkitekt Wåhlin.  
7/4 08.

91 ATA, Fredrik Falkenbergs arkiv. Korrespondens med HV 1905.
92 ATA, Fredrik Falkenbergs arkiv. Korrepondens med HV 18/8 1910 Maja 

Sjöström, 10/10 1910 Alma Österberg, fler brev. 1911.
93 Bexell, O. 1987, sid. 224, Not 80 och 81. Visitationsprotokoll.
 Visitation Behov Resultat
 1901 Hallsberg violett antep. antependium, predikstolskläde, bokstöd
    Ersta 1904
 1901 Glanshammar  grönt antependium, predikstolskläde,
    bokstöd, duk Licium 1911
 1911 Toresund rött o. violett violett antependium
   antep. Gust. Barthels 1912
 1922 Svennevad violett mässhake vit mässhake Licium
94 Svenska Sofiakyrkan, Paris 1626–1926. Jubileumsfest 2 o. 5 dec. (Ärkebis-

kop N Söderblom?) Minnesskrift vid svensk-lutherska Parisförsamlingens 
300 års jubileum (1926) /utgiven av kyrkorådet genom F.U. Wrangel.

95 Sjöqvist, K. 1977, sid. 14.
96 Barbro Flodin, Nederluleå kyrka, SvK (223), 1998, sid. 145.
97 Licium. Arbetsbok BÅ 1920–23, sid. 112 13/4 1923.
98 Uppgift i Librarias arkiv. Stora Tuna konfirmandkrets, komminister Rund-

bloms konfirmander, beställde ett rött altarringsantependium från Libraria 
1931.

99 Hjalmar Ahlner, ”Fjällprästliv” i Från Bygd och Vildmark, Luleå stiftsbok 
1917, sid. 84, sid. 88, 89. Det rör sig om ett svart altarbrun likt det i Hedvig 
Eleonora k:a, Lunds domk:a och Uppsala domk:a.
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storade mönstret. Materielen beställdes och efter julen bör-
jade de allra trefligaste syaftnar. Där syddes med guld, silfver 
och silke. Det taltes om ”applikationer af svagt blåa lång-
fredags (passions) rosor” var de glänsande törntaggarna, 
hvilka skulle påminna om Kristi törnekrona, som syddes 
med ”korsstygn” och bladen med ”lancastersöm” och ”hål-
stygn”? Ja, sådana där obegripliga termer surrade i luften, 
medan fingrarna arbetade. Under högläsning, sång och mu-
sik flögo arbetstimmarna. Hvilket tålamodsarbete! Hvarje 
stygn skulle göras omsorgsfullt i precis riktning och läge. 
Därför åtgick det kanske en vecka eller mer till mer till ett 
enda blad. ”Så roligt som när vi sydde på altarduken ha vi 
knappt haft” sade en av myrorna sedermera. ... Vår gåfva 
till Stensele altare bestod af en hvit duk med en fin spets 
ofvanpå altarbordet och en svart duk af fint kläde rundt om 
sidorna samt framför detta ett antependium eller förhänge, 
och var det sista som konstnärligt utsirades. ... I midten strå-
lar ett silfverkors med guldgloria omkring. Kedjor av flätade 
törnen korsa duken. Ur törnena uppskjuta svagt rodnande 
rosor och gyllene blad.

Hela tiden finns en spänning mellan viljan att ge det allra 
bästa till sin församlingskyrka och en åsikt att textilier 
inte fick vara för pråliga och kosta för mycket. En del 
ansåg att de skulle tillverkas av frivilliga krafter, gärna 
som en form av andakt eller meditation medan andra 
såg det som en yrkesverksamhet där kvinnor genom pro-
fessionellt utförande kunde få en inkomst. En förutsätt-
ning för den stora tillverkningen var att det fanns ett be-
hov och ett intresse för detta. Det måste funnits präster 
som använde mässhakar och församlingsbor som ville 
smycka sitt altare och sin predikstol för att det skulle 
vara motiverat att köpa in nya kyrkliga textilier och för 
att någon skulle beställa och betala dem.

Material och tekniska kännetecken
Äkta material?
En undersökning av vilka material som användes på de 
olika ateljéerna kan bidra till attribueringen av sådana 
föremål som inte signerats eller dokumenteras på annat 
sätt. Men det säger också något om tillverkarnas syn 
på den kyrkliga tillverkningen och hur materialanvänd-
ningen förändrades över tid.

”Det minsta man kan begära av ett textilt konstverk 
är att åtminstone materialet är äkta och värdigt” var Ag-
nes Brantings åsikt.100 Även Carin Wästberg hävdar en 
liknande åsikt: ”Vi kunna ej råda till annat än prima ma-
terial”.101 Vad man menade med ”äkta” var vid denna 
tid förmodligen att det inte var blandmaterial som ull/
lin, silke/ull, silke/bomull.102

Medeltidens tankar om att det sköna och äkta speglar 
det gudomliga i sköna föremål och äkta material, såsom 
silke och guldtråd, formuleras åter både av teologer och 
textilkonstnärinnor och praktiseras i ateljéerna. Hanna 
Winge ansåg att linne skulle användas till altardukar 
(Bomull var förbjudet!) och att spetsar skulle vara hand-
gjorda. Vad man annars lade in i begreppet äkta är svårt 
att säga. Det var en självklarhet att allt gjordes för hand.

Tyger – föremål – atejéer
Till antependier och predikstolskläden använde samtliga 
ateljéer kläde, sammet, siden eller brokad.103 Mässhakar 
syddes av sammet, siden (ofta sidendamast), ibland bro-
kad eller någon gång fint ripsvävt ylle, och kalkkläden 
av siden eller fint linne. I en del fall vävde HV, Licium 
och Libraria själva tygerna till sina arbeten.

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet an-
vändes hos Ersta vanligtvis kläde i antependier, bokdy-
nor och predikstolskläden som underlag till den brode-
rade dekoren och så småningom också slät sammet. Slät 
sammet dominerar deras tillverkning av mässhakar i det 
dokumenterade materialet.

I de fall materialet till antependier och olika kläden 
är känt hos Göteborgsverkstaden, är det i de flesta fall 
kläde. Mässhakarna därifrån var vanligen i slät sammet 
men några av sidendamast finns också.104

HV:s första antependier och de flesta altarbrunen bro-
derades på rött eller svart kläde, undantaget är Skara-
brunet i rött siden.105 Sammet användes redan 1894 till 
i Sundsvallsantependiet och senare bl.a. i Ferdinand 
Bobergs djupröda antependium med broderi i rosarött 
och turkos till Sofia kyrka i Stockholm. Även Fredrik 
Falkenberg använde sammet i sina antependier i kombi-
nation med stormönstrad sidendamast.106 HV använde 
länge slät sammet till sina mässhakar.

Liciums antependier gjordes i kläde, sammet eller si-
dendamast. Infällda bårder av sidenbrokad förekom. De 
tidiga mässhakarna var av slät silkesammet, men snart 
blev sidendamast det helt dominerade materialet.

100 Nekrolog av Bengt Thordeman 1930.
101 HV-arkivet osorterat. Carin Wästberg, brev till arkitekt Wåhlin 7/4 08. Sän-

der två förslag till antependium i Vallkärra kyrka.
102 Konstsilke (Bembergsiden, viscose, rayon) började inte tillverkas förrän 1901. 

Det förekommer inte i kyrkliga sammanhang före 1930.
103 Med invävda metalltrådar.
104 Oscar Fredriks k:a ett par från 1894–1897.
105 Den typ av breda altarbårder i filet och trådbundet broderi som tidigt gjorts 

på HV utfördes senare på Licium.
106 Arboga S:t Nicolai k:a1905.

Sidendamast av okänt ursprung med ett stort renässansmönster an-
vände HV. Antependium 1919, troligen grönt, Krageholms slottskapell. 
(Nordiska museets arkiv.) 
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Libraria valde både till antependier och till mäss-
hakar ofta slät sammet, ibland något melerad, från si-
denfirman Luigi Bevilacqua i Venedig.107 Till dekoren 
användes ibland sammet i en avvikande färg även på 
sidenmässhakar.108

Importerade mönstrade sidentyger
Liksom tidigare, under senmedeltiden, användes möns-
tervävt siden, främst damast, som bottentyg till många 
broderade föremål.109 I slutet av 1800-talet och omkring 
sekelskiftet användes stilimiterande tyger med barock- 
och renässansmönster, som fanns i handeln och som lika 
gärna kunde användas för inredningsändamål.110

Det fanns i slutet av 1800-talet en produktion av siden 
efter medeltida förlagor speciellt framtagen för kyrkligt 
bruk. De prover på medeltida tyger som Franz Bock 
i Aachen hade lämnat till olika museer i Wien, Lyon, 
London och Krefeld i Tyskland användes som förlagor 
till nyproduktion.111 Ett mönster med parställda hjortar 
vävdes både i Lyon och Krefeld.112 I två importerade, 
förmodligen franska mässhakar i Luleå domkyrka kan 
vi se exempel på sådan sidendamast. I Krefeld vävdes 
mönstret också i brokad.113

Ett annat mönster med invävd text om lejonet av Juda 
med texten ”vicit tribu de leo Juda”, som vävdes av flera 
firmor i Krefeld, är också en bearbetning efter Bocks tyg-
prover.114

107 Med melerad polvarp (= den som bildar sammetsluggen); F:a Luigi Bevilac-
quas arkiv i Venedig. Copia lettere 110, sid. 102. (till Libraria) 1/4 1934 
sammet silke + bomull, 130 cm typ SLIB. Mauve strié, violet strié, Bordeau, 
Vert strié, chaudron, sammanlagt 130,55 m; Ridderstedt, M. 2008 sid. 140. 
Libraria hade ett större parti slät sammet från Bevilacqua i lager när Agda 
Österberg lämnade firman 1934.

108 T.ex i Horn 1929, Söderbärke 1930, Venjan 1932.
109 Exempel på sådana från slutet av 1400-talet finns i Historiska Museet och i 

flera svenska kyrkor. Branting–Lindblom, 1928–1929, sid. 93–96, pl. 211–
214.

110 Exempel från Licium grönt i Lovö k:a 1908, Roslagsbro rött 1916, Malmö 
S:t Petri k:a rött 1923. Från HV i Brunnby grönt 1912; Carin Wästbergs 
arkiv. Konstutskottets enskilda anteckningar. 1912. “Meddelades att friher-
rinnan Gyllenstierna (Krapperup) beställt ett antependium för Brunnby kyrka 
i Skåne. Som material finge användas grön italiensk brokad eller brokatell, 
helst det senare hvilket K.U. tillstyrkte; Samma tyg användes i” Krageholms 
slottskapell.

111 Borkopp-Restle, B. 2008; Uppgifter även från Göteborgs Paramentsverkstads 
handlingar i Göteborgs Historiska museums arkiv.

112 100 Jahre Textilmuseum Krefeld, Deutsches Textilmuseum Krefeld 1980, sid. 
1–19; Tiezel, Brigitte, Paramente des 19. Jahrhunderts aus Kölner Kirchen-
besitz. Museen der Stadt Köln, 1980, sid. 74–77; Neubert, I. 1990, sid. 210. 
Firma Dützenberg Dessin 11, 1873, sid. 217, bild 7; Uppgifter och prover 
från Mme Florence Charpigny, Lyon. 2000.01.22; Falke, Otto von, Kunst-
geschichte der Seidenweberei, Berlin, 1913, del II. Bild 483. Originaltyg i 
Berlin; Ett medeltida originaltyg med detta mönster finns i Museum Gusta-
vianum, Uppsala.

113 Exempel i damast finns i Bjuv, röd mässhake, i Trosa stads k:a violett ante-
pendium. I brokad ihos Birgittasystrarna i Vadstena.

114 Borkopp-Restle, B. 2008 sid. 117.
Hjorttyget med parställda hjortar från Krefeld. Mässhake i S:t Andreas-
Kirche, Köln.

Ferdinand Bobergs 
röda sammetsan-
tependium skänkt 
av kungaparet 
1906 till Sofia 
kyrka Stockholm.

Antependium från Bastholms ateljé 1905 med damasten ”Tribu Juda”. 
Laholms kyrka.
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Man importerade också sidentyger som inspirerats av 
andra medeltida tyger, ofta rena pastischer. Ett tyg från 
Krefeld har ett mönster av rundlar med motställda fåg-
lar, gjort efter tyget i Bernhardkåpan i Brauweiler från 
1000-talet.115 Detta användes endast av Licium till vita 
mässhakar, tidigast 1909, en gång till ett antependium 
samt till SSB-kåpan och den ena biskopskåpan till In-
dien.116 Ytterligare ett tyg från Krefeld kallades ”broka-
tell” och har ett spetsovalmönster där konturerna ibland 
markerades med guldbroderi. Detta valde Licium ofta i 
Strängnäs stift.117 Det tidigaste exemplet på det är en röd 
mässhake i Gustavsberg från 1907.118

Den sidendamast med vinlövsmönster som Elisabeth 
Bastholm importerade till Luleås biskopsskrud 1904–
1906 hämtades från firman Carl Giani i Wien.119 Molly 
Rohtlieb nämner särskilt firman Giani i sin reseberättelse 
1877.120 Hon nämner att C. Gianis fabrik för konstväv-
nad och broderi, som hade filial i Paris, ställde ut i ”den 
österrikiska afdelningen vid expositionen i Amsterdam” 

1878. Licium använde det till ett rött antependium i 
Övergran redan 1905. Detta mönster vävdes på flera 
väverier i Europa, bl.a. i Tyskland och England. Den 
mässhake som kronprinsessan Margareta broderade till 
S:ta Maria kyrka i Helsingborg hade ursprungligen ett 
tyg med detta mönster.121

En tysk/österrikisk eller italiensk sidendamast med 
ett medeltida ”granatäpplemönster” användes till ett 
stort antal antependier på 1900-talet hos Ersta redan 
1903–1904 och Licium 1905.122 Karaktäristiskt för  

115 Die Bernwardkasel. Eine Ausstellung der Restaurierungsverkstatt Textil-
museum Krefeld (U.å.) sid. 6, 34–35; Falke, O. von 1913, del II, bild nr 255, 
Seidendamast in Brauweiler; 100 Jahre Textilmuseum Krefeld. 1980, bild 35. 
Firma F.X. Dutzenburg, Krefeld.

116 Malmö S:t Petri k:a, mässhakar 1910 (utställda 1909) och antependium 
1916, Lunds domk:a mässhakar 1925, Löt vit mässhake 1925; Ridderstedt, 
M. 2008, sid. 21.

117 100 Jahre Textilmuseum Krefeld 1980, bild 17. Deutsches Textilmuseum Kre-
feld. Inv. Nr. 01617.

118 Ridderstedt, M. 2008, sid. 21. Exempel i Strängnäs sitft grönt antependium 
i Glanshammar 1911, röda antependier i Västerhaninge 1908, Björnlunda 
1915, svarta i Brännkyrka 1922, Stjärnorp 1924.

119 Roosval, J. 1907, sid. 174–176. Bilder sid. 174,175.
120 Några arkiv från denna firma tycks inte finnas kvar; Tidskrift för hemmet 

(1878), tilläggsblad N:o 2 till 20:de årg. Reseberättelse af biträdande Direk-
trisen för Handarbetets Vänners arbetsbyrå, fröken M. Rohtlieb, afgiven till 
Kungl. Kommersekollegium, sid. 21. ”Den österrikiska afdelningen vid expo-
sitionen i Amsterdam. C. Gianis fabrik för konstväfnad och broderi med filial 
i Paris.”; Danielsson, 1991, sid. 134.

121 Damasten bytt 1966–67 på kung Gustav VI Adolfs inrådan. Originaltyget 
på bild hos HV, (Kartong mässhakar 1910–20); Förlagan till mönstret, ett 
italienskt sidentyg från 1300–1400-talen, avbildades 1904 i Max Heidens 
Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten und Völker, bild 343. (Boken 
finns i Konstfacks bibliotek); Mönstret vävdes också i Tyskland av Firma 
Johann und Karl Reiners. 100 Jahre Textilmuseum Krefeld, 1980, bild 42.

122 Ridderstedt, M. 2008, sid. 23. Första gången i Matteus k:a, Stockholm, vitt 
antependium och bokstöd från Ersta 1903–1904. Ersta antependier: Arnäs 
rött 1927, Siljansnäs rött 1929, Ersta mässhakar: Frinnaryd, vit 1927, Östra 
Eneby violett 1928. (En korkåpa gjordes till Ersta k:a omkring 1975, troligen 
av överblivet tyg. Där kan man se en stadkant i grönt, rött och vitt vilket kan 
tyda på italiensk tillverkning.).

 Licium antependier: Färlöv rött 1905, Gustaf Vasa k:a vitt och rött 1906, 
Tierp violett 1915, Sköllersta rött 1916, Mora violett 1917, Åtvidaberg rött 
1918, Skogsö i Saltsjöbaden violett 1923. Licium mässhakar: Hedvig Eleo-
nora k:a, Stockholm 2 st. vita (nu färgade gröna) 1912, Häggeby röd 1916, 
Kinna violett 1922, Arlöv vit 1926.

 
Antependium från 1915, "brokatell" med spetsovalmönster från Krefeld. 
Märkning på ena sidostycket. Antependium Björnlunda kyrka.

Sidendamast med vinlövsmönster från firman Carl Giani i Wien. Över-
grans kyrka. (Foto Magnus Green.) 

Tysk/österrikisk eller italiensk granatäpplemönstrad sidendamast där 
palmettbladet har små prickar över ytan.



 111III. FAKTA KRING TEXTILIERNA

detta mönster är att palmettbladet har små prickar över 
ytan.123 Det finns i vitt, rött och violett och användes 
även till mässhakar. Samma tyg finns också belagt hos 
tyska broderiateljéer.124 Sidendamasten med vinlöv vet 
vi kom från firman Carl Giani i Wien. Möjligen är också 
damasten med granatäpplemönster som Ersta och Li-
cium använde därifrån, inköpt i Paris. Båda ateljéerna 
hade kontakt med Molly Rohtlieb.

En annan granatäpplemönstrad damast i en grövre 
kvalitet (med partier i kypert) än den nyssnämnda, väv-
des vid någon firma i Krefeld i Tyskland.125 Detta tyg 
finns bl.a. i Maria Magdalena kyrkas gröna antependi-
um från 1911, i vita mässhakar i Lysekil 1920 och Vreta 
kloster 1925, alla från Licium.126

Ett siden med fempass inskrivna i ett spetsovalmöns-
ter har tre musicerande och sjungande änglar omväx-
lande med tre änglar hållande ett språkband med texten 
”Hozanna”. Det användes av Libraria till åtminstone 
16 vita mässhakar (sex i par) och ett rött antependium 
mellan 1924 och 1927.127 Med största sannolikhet är 
tyget från sidenfirman Johann Reiners i Krefeld.128 Ett 
snarlikt mönster framställdes också i Lyon.129 Tygerna 
skiljer sig åt i några detaljer. På Lyontyget spelar den 
vänstra ängeln harpa, i Krefeld fiddla. Bladbanden i 
spetsovalerna skiljer sig genom att Lyontyget har en rad 
prickar mellan bladen och annorlunda bladornament i 
svicklarna. I svicklarna vid fempasset har det små tistlar 
eller blommor med symmetriskt placerade blad medan 
Krefeldtyget har femuddiga stjärnor. Figurteckningen i 
Krefeld är mjukare än i Lyon men uppenbarligen har 
man utgått från någon gemensam förlaga som innehållit 
drag både från ungrenässansens tyger och från 1800- 
talets nazarenska/prerafaelitiska sätt att teckna änglar.

Under sin resa till Norditalien sommaren 1904 såg 
Agnes Brantings sammetstillverkning i Zoagli i Ligurien 
och beställde förmodligen några tyger där.130 En stor-
mönstrad röd sammetsbrokad, som bl.a. finns i Svenska 
kyrkan i Paris, är med all säkerhet från firman Gaggioli 
i Zoagli.131

123 Jag har noterat att man ofta t.ex. i beställ ningsböcker kallar denna siden-
damast “bro kad”, vilket numera är den vanliga definitionen för tyger med 
metallinslag.

124 Hesse, P. 2001. Bild sid. 88. Hesse har det på omslaget. Hon förmodar att 
det kommer från Krefeld; Ett tyg i en kostym till Lohengrin på Kgl. Operan, 
inköpt i Berlin o. 1900, har samma mönster med guld/silverinslag. Uppgift 
från Kgl. Operan genom arkivarie Camilla Vaara.

125 Ridderstedt, M. 2008, sid. 21. I korrespondensen angående de vita mäss-
hakarna i Vreta Kloster framgår att det vävts i Krefeld.

126 Enligt tradition i familjen Almgren skulle Maria Magdalena kyrkas antepen-
dium vara skänkt av Almgrens, men märkningen säger: ”Skänkt af Mary 
Eklund född Barlow 19 25/3 11” (hustru till kyrkoherden). Sidenet kostade 
200 kr enligt arbetsbok ABg 1911. Tyget är samma som i Vreta Klosters vita 
mässhakar.

127 Mässhakar vita: Adolf Fredriks k:a i Stockholm 2 st. 1924, Ljusdal 2 st. 1924, 
1925, Folkärna 2 st. 1926, Göteborg Carl Johans k:a 2 st. 1925, Visby domka 
2 st. 1925, Skeppsholmsk:an 1926, Kila 1927, Norrfjärden 1931, Ronneby 
1931/32 och Göteborg Carl Johans k:a 2 st. röda 1925. Det bör ha gått åt 
ca 400 m. till dessa. Antependier: Torsvi, Uppland rött 1924. Främmestad 
bokstödskläde rött, okänt ursprung.

128 Tiezel, B. 1980, sid. 80–81.
129 Avbildat i l’Ornement Liturgiques aux XIXe siècle, Musée des Tissus, nr 47. 

Echantillon de tissu liturgique à fond or. Maison Henry 1885.
130 Reseberättelse i Kommerskollegium/HVarkivet; Geijerska släktföreningens 

arkiv i Ransäter, Tab. L 46. från Agnes Branting till Reinhold Geijer, 14 juli 
(troligen 1904), från Sorrento. Brev från Calla Geijer till Reinhold Geijer  
6 aug. 1904 ”Hade kort från Agnes 2 aug. från Zoagli”.

131 Sidenväveriet Gaggiolis hemsida hade bild på tyget 2006. Innehavaren be-
kräftade att det var deras tyg då jag besökte väveriet hösten 2010. Antepen-
dier i Julita 1907, Årsunda 1924, Hosjö 1928; Ridderstedt, M. 2008, sid. 22.

132 Hero Granger Taylor, ”J.F. Flanagan (1884–1956)” i Cieta Bulletin N o 7 
(1992), sid. 187. Bekräftat av Flanagans sondotter Pauline Watts i brev med 
tygprover till förf. 27 aug. 1997; Ridderstedt, M. 2008, sid. 20–23; Bl.a. två 
vita mässhakar i Högalidskyrkan, två vita i Katarina kyrka 1929. Av Liciums 
räkenskaper framgår att det togs hem genom prinsessan Ingrid och därför 
inte belades med tull! Vid samtal på Amalienborg 9/10 1995 mindes hon själv 
inget om detta men förmodade att uppvakt ningen tagit hand om saken.

Också från England importerades en sidendamast, 
”Engelskt rossiden”, med mönster av tudorrosor, tillver-
kat av J.F. Flanagan vid firman East Anglian Silk Wea-
ving Company i Macclesfield. Det användes av Licium 
första gången till en violett mässhake i Svenska kyrkan i 
London 1920 och sedan till ytterligare tio vita mässha-
kar och en violett.132

En annan sidendamast av okänt ursprung som enbart 
användes hos Licium kallades i arbetsböckerna ”Enfor-
miga mönstret”. Det är något tunnare i kvalitén än de 
andra och har mönster av fyra utåtböjda krokar ställda 
i kvadrat. Det finns belagt i både antependier och mäss-
hakar från 1914 till 1926 i alla liturgiska färger utom 

 
Sidendamast, fempass i ett spetsovalmönster änglar muciserande och 
sjungande eller med texten “Hozanna”. Bokstöd i Främmestads kyrka. 

Stormönstrad röd sammetsbrokad från firman Gaggioli i Zoagli. Bokdyna 
i Svenska Sofiakyrkan, Paris.
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133 Det kan möjligen vara ett kinesiskt siden. Antependier: Ekerö rött 1914, Mal-
mö St Petri k:a grönt 1916, Heda vitt 1924, Uppsala domk:a violett 1925, 
Helsingborgs S:ta Maria k:a violett 1927, Växjö domk:a vitt 1930, Mäss-
hakar: Botkyrka röd 1919, Munkfors vit 1920, Jung, Vg, vit 1921, Fristad 
vit 1922, Grödinge violett 1922, Nacka vit 1923, Byske violett 1924, Hultsjö 
violett 1924, Uppsala domk:a violetta 1924, Helsingborg S:ta Maria k:a vio-
lett 1927, Växjö domk:a vita 1927, Äspinge (Hörby) vit 1927, de flesta av 
Elin Pettersson.

134 Ridderstedt, M. 2008, sid. 291–295. Sidenväveriet Luigi Bevilacquas egna 
mönster utgjordes under första delen av 1900-talet av olika renässans- och 
barockpastischer. Antependier: Margaretak:an Oslo rött 1925. Mässhakar: 
Uppsala Trefaldighetsk:an röd 1922, Oscarsk:an röd 1922, Gunnarskog röd 
1927, Skövde röda 1927, Linköpings S:t Lars k:a gröna 1928, Skatelöv röd 
1928, Vaksala grön 1929, Vreta klosters k:a. grön 1930.

135 Uppsala domkyrkas gröna uppsättning 1924. Antependier: Botkyrka grönt 
1928, Solna grönt 1929, Klara k:a grönt 1931. Mässhakar: Arlöv grön 1926, 
Klara k:a gröna 1931.

136 Ridderstedt, M. 2008, sid. 298–299. Detta användes av Licium, Libraria och 
Ersta ända in på 60-talet.

137 Ridderstedt, M. 2008, sid. 314–315. Antependier alla röda: Lackalänga 
1927, Össebygarn Rött 1927, Lungsund 1928, Frösön 1930, Vendel 1930, 
Västra Gerum 1930, Västra Skedvi 1930. Mässhakar alla röda: Sörby, Vg 
1925, Oslo Margaretak:an 1925, Linköping S:t Lars k:a 2 st. 1926.

138 Ridderstedt, M. 2008, sid. 318–319 “sprigs”. Mässhakar: Munktorp röd 
1924, Oslo Margaretak:an svart 1925 (Ersta).

139 Ridderstedt, M. 2008, sid. 312–313 “Molnsiden”. Antependier: vitt 1928, 
Slottsk:an Stockholm vitt 1928–1933. Mässhakar: Paris Sofiak:an röd och 
vit, 1926, Trosa stad violett 1928, Solna 2 vita 1928, Oscarskyrkan 2 violetta 
1930.

140 Ridderstedt, M. 2008, sid. 304. Sidenbrokaden “Regina Margherita”. Mäss-
hake i Lundsbergs skolas kapell vit 1930–1931.

141 Ridderstedt, M. 2008, sid. 296–397. Sammet ”Papa Giulio” Antependier, 
alla röda: Högbo 1915, Börstil 1925, Revinge 1928, Malung 1931, Bergvik. 
Sammet “Kronor“ antependium i Skederid rött 1923. (Uppgift genom Mag-
nus Green.); Ridderstedt, M. 2008 sid. 300–303. “Tulipan/Melagrane”.

142 HV-arkivet Carin Wästberg (osorterat). Konstutskottets enskilda anteck-
ningar 23 maj, 1919–1929 april 1924. 16 nov. 1921. “Visades från Bevilac-
qua brokad och andra prover inte lämpade för föreningens behov men en av 
Bevilacqua, bedömdes, utmärkt sammet.”

143 Dessutom en röd kalk duk i Hedvig Eleonora k:a i Stockholm.
144 ”Blois”-tyget i Musée des Tissus i Lyon. Det nya mönstret finns inte i Archive 

Prelles i Lyon enligt uppgift av Mme Florence Charpigny, Lyon. 2000.01.22; 
Ett grövre tyg med liknande mönster har jag sett i konserveringslokalerna på 
textilmuseet i Lyon, men ingen kunde säga varifrån det kom.

145 Uppgift i Licium genom femtio år Utst. Kat 1954, sid. 19. No 21; Ridder-
stedt, M. 2008, sid. 58–61.

svart.133 Det användes exempelvis till de violetta textili-
erna av Agnes Branting och Oscar Brandtberg i Uppsala 
domkyrka 1924.

Några av sidenväveriet Luigi Bevilacquas egna da-
mastmönster finner vi i Erstas, Liciums och Libra-
rias produktion. Renässansmönstret ”Kronor” med 
spetsovalmönster använde Licium till mässhakar och 
antependier i rött, grönt och violett efter 1922.134 Ett 
annat renässansinspirerat siden med urnor och öppna 
kronor av okänt ursprung användes också i slutet av 
1920-talet.135 Barockmönstret ”Rambaldi”, med bloms-
terkvistar, ”sprigs”, av 1600-talstyp, kom att huvudsak-
ligen användas av Libraria och Ersta från 1920-talet och 
framåt.136 Hos Ersta användes det i slutet av perioden 
till röda mässhakar. Ett annat av Bevilacquas tyger, ett 
småmönstrat barockmönster kallades ”Sörby” efter en 
av de första mässhakarna som Licium tillverkade av 
detta tyg.137 Ytterligare ett namnlöst litet barockinspire-
rat ”sprigs”-mönster användes av Licium och Ersta efter 
1925, i rött eller svart.138

Bevilacquas sidendamast ”Molnsiden” är inspirerat 
av kinesiskt siden från Qing-dynastin.139 Det finns i det 
vita antependiet till Slottskyrkan som broderades 1930–
1933, samt de vita textilierna till Solna.

Från Bevilacqua i Venedig har vi i några fall kun-
nat belägga att mönstrad sammet, sammetsbrokad och 
sidenbrokad ur deras egen kollektion kommit till an-
vändning.140 Licium köpte in röd sammet med utspa-
rat mönster i granatäpplemönstret ”Papa Giulio” och 
samma mönster som renässansmönstret ”Kronor” samt 
”Tulipan/Melagrane”, en flerfärgad mönstrad sammet 
som bl.a. använts till Pastor primariuskåpan i Stock-
holm 1925.141

HV beställde aldrig sidentyger från Bevilacqua trots 
att Maja Sjöström vistades i Venedig under tillverkning-
en av Stadshustygerna. Den 16 nov. 1921 visades pro-
ver på brokader från Bevilacqua för HV:s konstutskott 
men bedömdes inte lämpliga för deras tillverkning. Sam- 
meten ansågs dock utmärkt.142

En röd sidendamast, som Carin Wästberg använde 
till Skarabrunet redan år 1894 och Agnes Branting till 
Parisantependiet med tillhörande bokdyna år 1900, har 
mönster av små rundlar med omväxlande höger- och 
vänsterställda lejon samt dubbelörnar.143 Ett liknande 
mönster finns på en medeltida manströja (purpoint) från 
Blois i textilmuseet i Lyon. Trots förfrågningar i Lyon 
har det inte kunnat fastställas om tyget vävts där.144

Bevilacquatyger med svenska mönster
Någon gång omkring 1920 komponerade Agnes Bran-
ting själv ett sidendamastmönster, ”Rundlar”/”Petits 
Circles”.145 Det vävdes hos sidenfirman Bevilacqua och 
den första gången användningen har kunnat beläggas 
är 1921 i Strängnäs domkyrkas vita mässhakar och  
Nackas gröna antependium. Detta mönster har ingen 
speciellt kyrklig prägel, snarare orientalisk, kinesisk. 
Damasttyget med lejon och örnar som tidigare använts 
hos HV kan mycket väl ha varit inspiration till det. 
Rundlarna är ungefär lika stora. Den ekumeniska skru-
den i Uppsala syddes av detta tyg 1925. Det blev mycket 
omtyckt och beställdes ända in på 1960-talet. Många 
gånger användes det som bottentyg till applicerade bro-
derier, t.ex. på Linköpings S:t Lars gröna mässhakar och 
Pastor primarius-kåpan.

Bevilacquas mönster “Sörby”. Mässhake av Elin Pettersson 1925, Sörby 
kyrka.
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146 Ridderstedt, M. 2008, sid. 62–63.
147 Ridderstedt, M. 2008, sid. 64–67.
148 Damasttygerna kom med tiden att få allt rikare och mer uttalat sakrala möns-

ter och motiv med figurer.
149 Sofia k:a Stockholm 2 st. 1906, Rolfstorp u.å., Saltsjöbaden 1913.
150 Almgrens sidenväveri, Dispositionsbok (odat.). “Disp no 588-bind satin för 

Licium (S-badens kyrka).” För uppgiften tackar jag VD Jan Lindo. Kerstin S. 
Wölling, Bevarad bokföring berättar mer, Uppsats i textilvetenskap Uppsala 
2010, sid. 27 uppger felaktigt en violett kypert levererad till Handarbetets 
Vänner.

151 Pietas nr 6867/93.
152 Almgrens Sidenväveri, Dispositionsbok. För uppgifter 2004 tackar jag VD 

Jan Lindo; Liciumarkivet. Uppgifter om inköp från Almgrens sidenväveri: Li-
cium G II:1 Kassabok 1924. Dec. 31 Almgrens 153.60. Licium G II:5 Kassa-
bok 1/1 1929–6/4 1930. Febr. 15 Almgrens AB 163.80, Aug. 3 AB Alm grens, 
siden 37.50. Licium G II:6 Kassabok 5/4 1930 – 11/5. Juli 31 Almgrens AB 
642.20, Okt. 6 Almgrens AB 408.20, Okt. 11 Almgrens AB 86.25. Troligen 
gäller detta sidenrips ”Gros de Naples” till prästkappor. I en ”Dispositions-
bok” hos Almgrens finns uppgifter om sådan före okt. 1925 och en efter med 
vävlön meter/dag 1.60 + 15 % resp. 2.20 + %. Flera uppgifter från Almgrens 
har generöst meddelats av dir Jan Lindo och Kerstin Wölling.

153 HV Årsberättelse 1905. ”Genom stort tillmötesgående från fabrikör Alm-
gren har prima siden af svensk tillverkning erhållits och kommit till använd-
ning i altar- och mässkrudar. Brokad måste dock fortfarande för prisets skull 
tagas utifrån”; HV Årsberättelse 1910. Angående antependier till Strängnäs 
domkyrka: ”2 st. avlämnade vid midsommar tiden för användning vid kyr-
kans högtidliga öppnande efter restaureringen. Det röda ’för större högtids-
dagar’ var broderat på rödt siden av Almgrens tillverkning, enkom vävt för 
ändamålet”.

154 Almgrens Sidenväveri, Dispositionsbok. “Disp no 54, 55 cm. Rips f. H.A.W., 
1910” med tygprov.

155 Licium Arb. bok ABg 1926 sid. 107.
156 Hos Almgrens sidenväveri finns uppgifter om att rips vävts för HV (H.A.W.) 

1905, 1907 och 1912. Moiré pressning utfördes i lokaler på Tavastgatan. För 
dessa uppgifter tackar jag Jan Lindo och Kerstin Wölling. I HV-arkivet finns 
också uppgifter om beställningen 1905, se föregående not; Wölling, Kerstin 
S. 2010, sid. 30–31.

1927 komponerade Sofia Widén sitt första damast-
mönster, ”Liljemönstret”, med förebild från en fjorton-
hundratalsbrokad i Västerås domkyrka.146 Det kom att 
följas av ytterligare 25 mönster av hennes hand som väv-
des i Venedig ända fram till 1960-talet. Endast två av 
dessa mönster tillkom före 1930. Av korrespondens hos 
Bevilacqua framgår att hon besökte Venedig 1927 och 
då själv överlämnade förlagan till det första mönstret 
och diskuterade färgställningen. Nästa mönster, ”Stora 
kors” från 1928, kan ha hämtat former från 1400-tals-
tapeten i Angers.147

 Sofia Widéns mest populära mönster ”Musicerande 
änglar” tillkom 1931 och har en helt annan karaktär än 
de föregående tygerna, en helt egen design som förebå-
dar vad hon senare skulle åstadkomma.148 Det är inte 
inspirerat av något medeltida tyg. ”Musicerande äng-
lar” med guldinslag användes till de vita mässhakarna 
till Linköpings S:t Lars kyrka.

Vad som fick Agnes Branting att rita och beställa ett 
eget mönster i Venedig omkring 1920 är inte känt. Möj-
ligen hade en del stormönstrade barockmönster, som 
tidigare använts hos HV och Licium, vävts där och möj-
ligen hade Agnes Branting kommit i kontakt med Cesare 
Bevilacqua i Stockholm efter hans giftermål med svensk-
an Glenny Charlotte von Redlich 1908. Det kan mycket 
väl tänkas att det första tyget, ”Rundlar”, beställdes vid 
hennes besök i Venedig i juni 1920. Efter denna tid finns 
inga uppgifter om beställningar från Licium hos Alm-
grens sidenväveri, förutom tyg till svarta prästkappor.

Siden från Almgrens sidenväveri
Slätt atlassiden (satin) förekommer i några tidiga 
1900-talsmässhakar, åtminstone tre violetta.149 Ett litet 
violett tygprov hos Almgrens har anteckningen ”S-ba-
dens kyrka”.150 Om Saltsjöbadens två första mässhakar 
står i arbetsboken hos Licium att den violetta hade si-
den av svensk tillverkning och den vita av utländsk. Vid 
konservering på 1990-talet har konstateras att den vita 
mässhaken var mycket skörare än den violetta.151

Handvävt ripssiden från Almgrens sidenväveri i 
Stockholm beställdes både av HV och Licium.152 Alm-
grens levererade ”specialvävt siden” till HV redan 1905 
och ripsväv till det röda Strängnäsantependiet 1910.153 
Troligen vävdes tyget till Agda Österbergs ”lilla eldröda 
antependium” hos Almgrens.154 Möjligen tillverkades 
också ripsen med invävda guldkors till Liciums lackröda 
Vreta-mässhakar där. Ett ripssiden med inplockat möns-
ter i det violetta antependiet till Svenska kyrkan i Paris 
1926 skall vara från Almgrens.155

Stormönstrad moiré från Almgrens använde HV 
under 1900-talets första årtionde, vit till mässhakar-
na i Storkyrkan 1907 och violett till korset på svarta 
mässhakar i Hälsingborg.156 Röd moiré i olika nyanser  

Agnes Brantings sidendamastmönster ”Rundlar" eller "Petits Circles” 1921, Licium. 

Till v.: Röd sidendamast med små rundlar med omväxlande höger- och vänsterställda lejon eller 
dubbelörnar. (Foto Nordiska muséet, Karolina Kristensson.)
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157 HV-arkivet. Vit kartong, osorterat. Brevkopior 1908–10, sid. 3. Brev från 
Carin Wästberg till arkitekt Theodor Wåhlin 37/4–8. Hon skriver också: 
“Nr 2 är sydt en gång i endast rosaröda toner. Detta gjorde sig så vackert att 
vi vilja föreslå Er låta göra detta till Vallkärra på samma sätt.”

158 HGK Gripsholmslinne nr 82; Nordiska museet, Carin Wästbergs arkiv. 
Konstutskottets enskilda anteckningar 1913–1919. 7 febr. 1916. “Visades 
mönsterförslag för det siden föreningen skulle väva hos Almgrens. Mönstren 
voro kopior från Hedvig Eleonoras duktyg på Gripsholm.” 24 febr. 1916 
“Gillades provfärgningen i 2 toner rödt silke för den hos Almgrens beställda 
damasten från Hedvig Eleonoras duktyg på Gripsholm.”; Wölling, K. 2010, 
sid. 36, bild 40, 41. Patronteckning från 1916 hos Almgrens sidenväveri. 
Tyg nr 122 och 123; Röda antependier i Hulterstad 1917, i Gunnilbo 1920 
med predikstolskläde, i Mogata 1920–1921. HV-samlingen i Julita. Prov NM 
5114 a-c.

159 Nordiska museet, Carin Wästbergs arkiv. Brev till Carin Wästberg från Elin 
Ewerlöf 3 aug. 1920. “Vi hafva siden aflagt af Almgrens röda med rosenfigu-
rerna.”

160 HGK Gripsholmslinne nr 436; Nordiska museet, Carin Wästbergs arkiv. 
Konstutskottets enskilda anteckningar 1919–1924. 4 nov. 1920 “Visades 
ett för Lima kyrka i Dalarna utfört antependium. Stoffet huvudsakligen för-
eningens Almgrenssiden af silkevarp...”; Årsberättelse 1919. Ivetofta kyrka, 
mässhake av Maja Andersson; Ytteligare ett antependium, okänt var, finns 
på foto i HV-arkivet NMA 64120; Wölling, K. 2010, sid. 36, bild 41. Tyg nr 
124.

161 “Almgrens Skoklostersiden” är troligen en bearbetning av ett gammalt 
16-skaftsmönster; Nordiska museet, Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets 
enskilda anteckningar 1924–1929. 10 juni 1925. “Ang. parament-utställning 
under ekumeniska mötet. Minsta möjliga nytt. En mässhake af föreningens 
nya Almgrens siden silvergrått ansågs dock önskvärd.”; 30 okt. 1925. An-
derssons mässhake av Almgrens Skoklostersiden.

162 Mässhakar i Gustaf Vasa k:a 1906 och Jakobs k:a i Stockholm 1911. (Bran-
ting, A. 1920 sid. 174, fig. 146). Antependier i Rättvik 1921 och Grästorp 
1915. Alla vita.

163 HV-teknik är en teknik där man tillsammans med ett genom gående bottenin-
slag också lägger in kortare mönsterinslag så att en gobelängliknande effekt 
uppnås.

användes till flera antependier. ”Sänder två förslag till 
antependium i Vallkärra kyrka. De äro avsedda att utfö-
ras på utmärkt vacker moaré, lugn och ‘kyrklig’ i linjer”, 
skriver Carin Wästberg till arkitekten Theodor Wåhlin 
1909.157

För HV vävdes ett damastmönster med fembladiga 
blommor av Almgrens 1916 och det finns i tre bevarade 
antependier.158 ”Almgrens röda med rosenfigurerna” be-
nämns det i ett brev 1920.159 En annan damast med tul-
panliknande blommor finns i Lima kyrka.160 Båda dessa 
tyger var komponerade av Carin Wästberg med två da-
mastservietter i Hedvig Eleonoras samling på Gripsholm 
som förlagor. Ytterligare ett damastmönster nämns i 
samband med utställningen vid Ekumeniska mötet 1925 
som ”Almgrens Skoklostersiden”.161

Ersta använde ett damassétyg med fjäderliknande 
mönster, möjligen ur Almgrens egen kollektion, till fyra 
vita Stockholmsmässhakar 1906 och 1912 och två vita 
antependier 1915 och 1921.162

Annat svensktillverkat siden och tyger i andra 
kvalitéer
Några handvävda tyger utfördes i silke. I Engelbrekts-
kyrkans violetta mässhakar 1914 användes den ”ny-
uppfunna” HV-tekniken helt i silke.163 Hässelbyholms 
slottskapells vita sidenantependium 1917 benämns 
”hem vävt” i utställningskatalogen 1929 men vävdes av 
väverskan Helga Johansson på Licium. Det har vissa 
partier och bårder i röllakansteknik och andra inplock-
ade i HV-teknik. De violetta textilierna i Malmö S:t 

Ytterligare ett damastmönster av Wästberg finns dokumenterat i ett an-
tependium 1920. Lima kyrka. (Foto Åsa Olsson.)

Rosaröd sidendamast komponerad av Carin Wästberg efter Hedvig Eleo-
noras Gripsholmsdamast, vävd på Almgrens sidenväveri senast 1917.  
HV samlingen Julita. (Foto Nordiska muséet, Karolina Kristensson.)

Patronteckning till det andra Gripsholmsmönstret. (Almgrens siden-
väveri.) 
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164 Mariestad, Malmö och Växjö 1924–1925.
165 De första dokumenterade i Falu Kristine k:a (2 st.) 1930, Sigtuna Maria k:a 

1930.
166 Denna kvalitet ibland med konstsilke i inslaget används av Agda Österberg 

även sedan hon flyttat till Varnhem. (Möjligen kan detta vara en inspiration 
från Bauhaustiden, 1922 och 1930.)

167 HV-arkivet A II:6 Konstutskottet I:a sektionen, 1905–1916. 16 febr. 1905  
§ 3. (Uppgifter om firmorna i Rom har jag inte kunnat finna.)

168 Antependier till Vårdinge 1906, Ingarö 1907, Wermdö1907, Vallkärra 1908, 
Tyresö 1909, Algutsboda 1909, Lövånger 1910, Strängnäs domk:a 1910 och 
Karlskrona amiralitet k:a 1911.

169 Vita antependier i siden Göteborg i Falkenberg och Uddevalla, Hagak:an 
(från Gust. Baertels), Ersta i det egna kapellet och Matteus k:a i Stockholm 
1906, HV utställningsantependiet 1897, Licium Gustaf Vasa k:a i Stockholm 
1906.

170 I beställningsböckerna står genomgående ”siden-brokad” men i samtliga fall 
där materialet har kunnat kontrolleras rör det sig om sidendamast. Matteus 
k:a i Stockholm 1904.

Petri är också av handvävt siden med vissa partier i HV- 
teknik.

På HV gjordes slätt handvävt halvsiden till de sex sis-
ta vita, gröna och svarta mässhakarna från 1929–1930 
i Engelbrektskyrkan. Det vävdes i oregelbundet solvad 
spetskypert med varpeffekt med fint tvinnat sysilke i 
varp och inslag av löstvinnat oblekt lingarn.

Vid Licium utfördes även några konstvävnader. Gus-
tavsbergs röda antependium 1906 och Skäfthammars 
gröna är av ylle vävda i tät gobelängteknik (hautelisse). 
Dalarös och Stångas röda antependier 1930 är vävda 
i röllakansteknik. Masthuggskyrkans vita antependium 
från Libraria 1914 är också vävt i röllakan.

Från mitten av 1910-talet låter Licium väva upp ett 
speciellt linne som man kallade ”gåsögonlärft” eller 
bara ”lärft” till enklare antependier. Detta är ett linne 
eller halvlinne i bruten kypert som vänder med cirka  
3 cm mellanrum och ger en ruteffekt i strukturen. Detta 
var en billigare vara och användes främst till violetta 
och svarta men också enklare röda antependier. Flera 
av fängelsekapellens antependier var tillverkade av så-
dana tyger men också prinsessan Märtas antependium 
till Seglora kyrka på Skansen 1920.164 Liknande tyger 
vävde Libraria men ibland med ylleinslag eller bomull 
(eller möjligen konstsilke) och vanligen med guldtrådar 
glest invävda i tyget. Även helt släta linnetyger användes 
till antependier, hos Libraria ofta med effekt av glesa 
guldtrådar.

Till mässhakar valde Libraria från omkring 1930 
handvävt halvsiden/linne/ylle (möjligen någon gång 
konstsilke) med glest invävda guldtrådar som effekt.165 
Agda Österberg använde grupper av tunna bomullstrå-
dar fyra och fyra parallellt i varpen, något som ger tyget 
en slätare effekt än om de tvinnats samman. Hon an-
vände gärna de fyra grundfärgerna, något som kan ge 
en livligare skiftning även om inslaget täcker det mesta 
av varpen.166

Tendenser och förändringar
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet använ-
des vanligtvis kläde till antependier, bokdynor och pre-
dikstolskläden och så småningom också slät sammet. 
Man kan se en viss förskjutning i materialanvändningen 
från kläde eller sammet i de äldre till övervägande si-
den från 1910-talet och framåt. Efter ledarskiftet på HV 
1904 finner vi snart ett medvetet uttalande i frågan i 
februari 1905:

Beslöts på grund af det otillfredsställande material för para-
ment, Fören. f.n. äger, försöka få bättre sådant, såväl hvad 
stoff som färg beträffar. Konstutkottet anser att för dessa 
dyrbara och för lång tid afsedda arbeten, siden och sam-
met äro lämpligare material än kläde och att det därför bör 
förordas vid ingångna förfrågningar angående altarskrudar. 
En kollektion profver å kyrkligt stoff skulle begäras från G. 
Romanini och Tafani e Gigli i Rom samt från […] Giani i  
Wien.

Då kyrkligt kläde dock måste finnas för de försam-
lingar som särskilt önska sådant beslöts söka anskaffa 
sådant i bättre färger. Af det som nu finnes på lager skul-
le intet vidare inköpas. I sammanhang härmed visades 
prof på svenska Brokader fr. Almgrens, men ansågos de 
något för tunna till parament. Förfrågan borde göras 
huruvida en bättre kvalité kunde åstadkommas o. till 
hvad pris.167

Tio röda och svarta klädesantependier gjordes de 
närmaste åren. I beställningarna hos HV dominerar 
därefter kraftiga sidentyger, ofta moiré från Almgrens 
till antependier.168 Men även hos Licium ser vi redan 
från 1905 en ökad användning av siden till antependier. 
Sidendamast blir vid sidan av kläde det dominerande 
materialet. Hos Licium skaffades kläde även i mildare 
nyanser. Endast Librarias tyger har enstaka guldtrådar 
glest invävda över hela ytan.

De tidiga mässhakarna, såväl de importerade i slu-
tet av 1800-talet som Erstas, HV:s och Liciums första 
mässhakar, var av silkesammet eller sidenatlas. Hos Er-
sta överväger sammet ända till omkring 1925. Libraria 
använde slät sammet till mässhakar, men mestadels si-
den. Mässhakar gjordes aldrig i kläde. Sidendamast an-
vändes till en del mässhakar och antependier efter 1900, 
de vita är alltid i siden.169 Krefeldtygerna med fåglar och 
beställdes endast av Licium. Licium och Ersta beställde 
i början av 1900-talet samma granatäpplemönstrade 
sidendamast.170 Mönstren ”Rambaldi” och ”Kronor”, 
från Bevilacqua i Venedig, blev de mest använda hos Er-
sta och Libraria, i slutet av perioden. En sidendamast 
med änglar i fempass finns bara hos Libraria.

Både på kontinenten och i Sverige börjar man an-
vända och komponera särskilda mönster speciellt för 
sakralt bruk. På 1920-talet lät Licium väva upp några 
egna damastmönster i siden i Venedig och HV hos Alm-
grens sidenväveri i Stockholm. Man kan tydligt se att de 
olika ateljéerna använde sig av olika leverantörer när 
det gällde tyger och därigenom kan en del osignerade 
föremål identifieras.

Slät sammet dominerade först tillverkningen av mäss-
hakar i det dokumenterade materialet. Sidenrips och 
moiré, brokatell samt släta sidentyger användes också. 
Sidendamast blev med tiden det helt dominerade mate-
rialet i större delen av alla de dokumenterade föremålen.
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171 Antependier Hossmo 1892 och Gävle soldatkyrka (från Chicagoutställ-
ningen) 1893.

172 Pietas nr 6867/93. Efter 80 år hade Engelbrekts kyrkans mässhakar fortfa-
rande kvar sina veck från tygbunten.

173 GM 39.267:1. Uppgifter hämtade från Göteborgs Paramentverkstads efter-
lämnade handlingar i Göteborgs Historiska museums arkiv.

174 Antependium: Malmö S:t Petri grönt 1916. Mässhakar: Häggeby röd 1916, 
Ed röd 1918, Näsinge/Strömstad röd 1922, Örebro Olaus Petri k:a svart 
1922.

Inte sedan 1700-talet har så många olika tyger med 
olika mönster och färgnyanser använts i den kyrkliga 
tillverkningen. Det som är nytt är att mässhakar i par 
görs i andra färger än svart och rött och i andra material 
än slät sammet.

Linne
Många kalkdukar gjordes hos Ersta av fint vitt linne 
med konturbroderier i svart, rött, gult eller vitt silke, 
tidigt också hos HV. Några gånger användes slätt siden. 
Till altardukar användes genomgående fint linne.

Fodertyger
Vid Ersta och Göteborgsverkstäderna fodrade man ofta 
antependier med stadig bomullssatin i samma färg som 
klädet eller i gult. Som foder användes annars vanligen 
enfärgat eller oblekt linne till antependierna, linne eller 
siden i kontrasterande eller överensstämmande färg till 
mässhakarna.

Ett speciellt foder använde HV till de två ylleantepen-
dierna 1892 och 1893.171 Det har ett tryckt spetsoval-
mönster i rött på gult linne. Mönstret är det samma som 
på Krefeldbrokatellen med spetsovalmönstret.

Licium fodrade både mässhakar och antependier med 
indigoblått tuskaftlinne (lärft). En del mässhakar hade 
foder i avvikande färg som skulle harmoniera med de-
koren om det skymtade fram. I Saltsjöbaden har den 
vita mässhaken ett orangefärgat siden medan den vio-
letta har ett starkt rosa foder.

Till foder i en del mässhakar använde HV också tjockt 
atlassiden, enligt uppgifter om Engelbrektskyrkans mäss-
hakar inköpt från Kinamagasinet i Stockholm. I några 
fall har man inte ens brytt sig om att pressa ut veck på 
det tjocka kinesiska fodersidenet.172 I samband med kon-
servering hos RAÄ har på senare år kunnat konstateras 
att varken siden, mellanläggstyg eller foder krymptes, 
utom i de fall då specialinfärgning skedde. Detta blev 
vanligt vid slutet av perioden då importen från sidenvä-
veriet Bevilacqua i Venedig ökade.

Hos alla firmorna är monteringen välgjord. Fastän 
man vid denna tid mycket väl kunde ha använt symaskin 
har monteringen alltid gjorts för hand. Detta är inte så 
tekniskt komplicerat men gjordes med stor noggrann-
het och skicklighet. Licium kantade ofta sina sidenmäss-
hakar runt om med en dekorativ guldsnodd. Libraria 
fäste fodret mot mellanfoder och yttertyg, vanligen si-
den, på ett antal punkter med glest sydda ”stjärnor” av 
6–8 långa stygn.

Andra material – spetsar, band och fransar
Göteborgs paramentverkstad och Elisabet Bastholm im-
porterade tyger till broderier, fransar och band från S:t 
Bernward Institut für Kirchliche Kunst-Gewerbe i Mainz 
eller andra tyska firmor.173 Ersta importerade också ma-
terial, underlagstyger till applikationsbroderier, silke, 
band och fransar från Tyskland. Licium kantade ofta 

sina antependier och predikstolskläden med fransar be-
stående av silke i en eller flera färger med glest infogade 
drejade guldtrådar eller en guldfrans lagd över en färgad 
silkefrans. Förmodligen tillverkades de i ateljén. Både 
handvävda guldband och andra mönstrade band ingick 
ofta i broderikompositionerna.

Guldknyppling har jag funnit på några av Liciums 
mässhakar och ett antependium.174 Några gånger har 

Guldknyppling beställd från Elin Wäng i Ovanåker i Hälsingland. Lima 
kyrka. (Foto: Åsa Olsson.)

Några av de guldknypplingar som fanns kvar hos HV-Licium 2015.
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175 Antependium och mässhakar Uppsala domk:a vita 1924, mässhakar Duvbo 
vit 1925, Danderyd röda 1929.

176 De kan möjligen ha varit gamla.
177 Nordiska museet, Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets enskilda anteck-

ningar 1919–1924. 4 nov. 1920; Elin Wäng från Ovanåker, född 1858. Två 
av de längder som finns kvar i HV-Liciums ateljé stämmer med antependiets 
knypplingar.

178 En altarduk i Balingsta från 1918 har spets med knypplade påfåglar som möj-
ligen kan vara italiensk. Balingsta återuppbyggda medeltidskyrka invigdes 
1 juni 1919. Grannförsamlingen Hagby/Ramsta var 1908–1918 professor 
Einar Billings prebende.

179 Hässelbyholms antependium, Oscarskyrkan vita mässhakar, den Ekumeniska 
kåpan och Göteborgs mitra.

180 Guldlan är vanligen mindre än en mm breda, förgyllda silverremsor. Ytterli-
gare förklaringar i Dahrén, L. 2010, sid. 51.

181 En gång har man funnit en märklapp under fodret på en mässhake i Frin-
naryd: ”Tillverkad vid Diakoniss anstaltens Paramentavdelning i Stockholm 
1927 av Fröken Jenny Stille. Ren. A Österberg 1969, L Busk Jönsson 1985”; 
Renoverad vid Libraria 2001.

182 Barthels firma i Göteborg använder alltid förkortningen “Gust.”.
183 Tidiga tryckta emblem och brevhuvuden har förkortningen H.A.V. Likaså en 

altarduksbård i Löt 1895 och ett rött antependium i Vårfruk:an i Enköping.
184 C Meeths donavit, H W-ge invenit HV curavit Anno 1887; WA. AS. IS. AB. 

MO. MG. EH. NN. broderat med gulbrunt silke. Initialerna syftar säkert på 
brodöserna Wilhelmina Almgren, Alma Schröder och ev. Aurore Bundsen.

bredare silverspetsar använts.175 HV applicerade breda 
guld- och silverknypplingar på antependiet i Brunnby 
1912.176

Guldknyppling av 1600-talstyp som liknar den gam-
la folkliga Ovanåkersknypplingen beställde HV av Elin 
Wäng i Ovanåker i Hälsingland. Ett antependium med 
flera sådana knypplingar finns i Lima kyrka.177 Licium 
använde en sådan knyppling till två svarta mässhakar i 
Örebro Olaus Petri kyrka 1922.

När det gällde knypplade linnespetsar vände man sig 
till de bygder ute i landet, Skåne, Hälsingland, Dalarna 
och Östergötland, där det fanns knypplerskor verksam-
ma i nedärvd tradition. Knypplade spetsar till altardu-
kar och mässkjortor beställdes hos knypplerskor i Da-
larna, främst Gagnef och Mockfjärd, och i Hälsingland. 
Licium beställde också från firman Emilia Ars i Bologna 
i Italien.178 HV använde också spetsar från Skåne.

Broderimaterial
Den största delen av de mer avancerade kompositio-
nerna är broderade med natursilke, ”äkta silke”, i olika 
grovlek och tvinning och med guld- och silvertråd spun-
nen på silkekärna. Endast på Agnes Brantings och Sofia 
Gisbergs tidigaste antependier finns applicerade förgyll-
da skinnremsor.

 Den broderade dekoren utfördes vanligen på tät lin-
nebotten, om broderiet var heltäckande. Om botten tyget 
var synligt bestod detta vanligen av siden i avvikande 
färg, som ibland applicerades på föremålets grundtyg. 
Det rör sig alltså under denna period om broderier  
på mer eller mindre maskinvävt underlag. Redan på 
Hanna Winges broderier hade små guldpärlor använts. 
Till änglarna på Sundsvallsantependiet använde HV små 
sötvattenspärlor och i en del fall applicerade Licium 
syntetiska ädelstenar i broderierna.179 På några av Lici-
ums tidiga mässhakar och antependier, 1906 och 1909, 
finns också guldpaljetter. Libraria använde mycket små 
glaspärlor och paljetter i de mer påkostade broderierna. 
Karaktäristiskt för Libraria är vissa upphöjda partier ut-
förda med guldlan.180

Hos Ersta och Göteborgs paramentverkstad utfördes 
figurer och lamm ofta av applicerade tyger med konturer 
och olika broderade detaljer. Ljusbrunt slätt siden an-
vändes till karnation på Ersta, applicerat kritvitt atlassi-
den eller siden i klara färger till klädnaderna. I Göteborg 
gjordes både klädedräkt, ansikten och händer i slätt vitt 
siden. Segerlammen gjordes ibland av småmönstrat vitt 
siden med vissa lockar markerade med svart kontur-
söm. Bakgrunden utgjordes ibland av mörkblått siden. 
Importerade applikationstyger, slätt eller småmönstrat 
siden, från Tyskland var ofta uppklistrade på tunt pap-
per vilket efter en tid gjort dem mycket sköra.

Färdigbroderade guldlamm och andra broderade de-
taljer importerades av Göteborgsverkstaden från Paris. 
Ersta importerade inga färdigbroderade lamm. (Se kap. 
Hantverkets betydelse…)

Märkning och signering
Signaturer på textilierna kunde utformas på många 
olika sätt. (Se också avsnitt om respektive ateljé.) Hos 
föremål från Ersta och Göteborgs paramentverkstad har 
jag inte funnit några konstnärssignaturer eller firma-
namn.181 Elisabeth Bastholm och firman Gust. Barthels 
har liksom utländska firmor vävda etiketter med namn 
och tillverkningsort.182

I början är signaturer också ovanliga hos HV och 
Licium. HV-signaturen finns broderad redan på Hanna 
Winges röda antependium till Tyska kyrkan 1887 och 
på två av antependierna i Strängnäs 1910. På flera före-
mål finns en märkning med de tre initialerna H.A.V. som 
ju också bildar den rektangulära HV-signaturen.183 1909 
hade denna inregistrerats som varumärke med ett litet S 
mellan två kronor ovanför. På Tyska kyrkans röda an-
tependium finns dessutom Hanna Winges initialer och 
brodösernas och donatorns broderade på framsidan 
men dolt av knäfallet.184

Agnes Brantings signatur på ett tryckt yllefoder med spetsovalmönster 
som på Krefeldbrokatellen. Soldatkyrkan Gävle.
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185 Pietas nr 6951/95,7092/98, 7093/98.
186 Renovering hos Libraria 1993/94. Tryckt märklapp med påskrift: ”Cartong-

erna dertill ero tecknade av Maria Sjöström Stockholm den 17 mars 1906. 
Följande damer hafva sömmat desse messkrudar: Molly Forsman, Hedvig 
Hederstjerna, Ninni Glas, Klara Geijer, Erika Andersson, Tekla Larsén, Lot-
ten Hamilton, Terese Person, Ebba Palmer, Elly Faxe, NN Witte, Rut Nylén, 
Hedvig Andersson, Elsa Ribbing, Hildur Grönkvist, Louise Drakenberg, Ker-
stin Bergvall, NN Felldin, A Qvarnström.”

187 FB LICIUM, RH LICIUM, OB LICIUM resp. SW LICIUM. Mässhakar i 
Saltsjöbaden vit, violett FB 1913, Botkyrka röd RH 1919, Lidingö 2 vita OB 
1919, Nacka vit OB 1921, Torshälla vit (RH?) 1922, Oscarsk:an röd OB 
1922, Lon don violett OB 1920, Ystad 2 svarta 1920 och Malmö S:t Petri k:a 
2 svarta SW 1925.

188 Mary von Rosen har en lång text med namn och årtal på framsidan i bår-
den nedtill på sitt antependium till Helgesta 1917. I Björnlunda Madeleine 
d’Otrante 1915. I Ed Ankarcronska vapnet 1918.

Den första konstnärssignaturen jag stött på är skriven 
med märkbläck direkt på fodret på antependiet i Soldat-
kyrkan i Gävle, ”A B-g 1893”. Men redan på Skövdes 
antependium (efter samma skiss) finns en fastsydd tyg-
lapp på baksidan, där det står: ”Sydd av Lillie Zicker-
man. 1889”.

Mer diskret har Handarbetets Vänner placerat in-
formationen i mässhakarna i Sofia kyrka och Engel-
brektskyrkan.185 Vid konservering visade det sig att 
HV:s förtryckta märklappar av tyg (för prover) använts 
och placerats under fodret nedtill på mässhakarna. Där 
fanns namn på konstnären och uppräkning av alla som 
deltagit i arbetet, i Sofia kyrkas fall 18 personer.186

Sofia Gisbergs röda mässhake i Gustavsberg har ett 
dekorativt utformat SG-monogram och ”Licium 1906” 
broderat på fodersidan, antependiet har ”SG Licium 
KN” invävt. Ett antependium i Maria Magdalena kyrka 
har ”SG Licium 1911” nedtill till vänster på framsidan. 
Flera antependier har signaturen placerad nedtill under 

fransen i ena hörnet. På den röda Falumässhaken står 
”A R Licium 1906” inbroderat på sammetens fåll på 
ryggstycket. På några mässhakar placerade Licium små 
initialer och ”LICIUM” längst ner på den invikta delen 
av bården.187 På Pastor primarius kåpa i Storkyrkan och 
på den ekumeniska kåpan finns LICIUM och alla brodö-
sernas och konstnärernas initialer längst ner på brämens 
kantbård.

Det vanliga blir senare att antependier märks på 
fodret längst ner på vänster sida och mässhakar nertill 
på framstyckets foder. Märkningen innehåller vanligen 
konstnärens initialer, firmanamn och årtal, men även 
längre texter med donatorsnamn och datum för gåvan 
kan finnas. På några antependier har donators namn 
broderats synligt på sidostycket.188

Agda Österberg signerade alltid på fodret antingen 
med initialer eller hela namnet samt ”LIBRARIA” och 
årtal. Vanligen är märkningen broderad, i några fall tex-
tad med märkbläck på en fastsydd tyglapp.
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IV. Fördjupningar

Fem speciella uppdrag

Presentation
I detta kapitel kommer tillkomsten av textilier till fyra 
kyrkor att behandlas, Uppenbarelsekyrkan i Saltsjö-
baden, Engelbrektskyrkan i Stockholm, Vreta klosters 
kyrka och S:t Lars kyrka i Linköping samt en unik 
skrud, den ekumeniska ärkebiskopsskruden i Uppsala 
domkyrka. I samtliga fall har jag sökt få fram så många 
uppgifter som möjligt kring omständigheterna vid till-
komsten. Tack vare omfattande skissmaterial och den 
korrespondens och de protokoll, som i en del fall finns 
bevarade, kan man ibland följa arbetet dag för dag. Men 
det är textilierna som bevarats i nära 100 år som är den 
främsta källan.

Uppenbarelsekyrkan och Engelbrekts-kyrkan
Det är intressant att jämföra de två stora uppdrag som 
genomförs parallellt hos HV och Licium för Engel-
brektskyrkan respektive Uppenbarelsekyrkan. De båda 
kyrkorna är bland de märkligaste som byggts i Sverige 
under det tidiga 1900-talet och helt olika till sin ka-
raktär. Uppenbarelsekyrkan blev färdig på våren 1913 
medan bygget av Engelbrektskyrkan blev fördröjt och 
den kunde invigas först i början av 1914. I båda fallen 
står framstående arkitekter, Ferdinand Boberg respek-
tive Lars Israël Wahlman, som konstnärliga upphovs-
män även till textilierna i samarbete med textilkonst-
närinnorna på Licium respektive HV. Båda kyrkornas 
textilier uppmärksammades och beundrades redan av 
sin samtid. Arkitekterna satte sin prägel på textilierna 
i samklang med kyrkorummen. I båda fallen hade man 
dåvarande professorn Nathan Söderblom som teologisk 
referens.

När Licium fick uppdraget till Uppenbarelsekyrkan 
hade ateljén varit verksam i åtta år medan HV vid sam-
ma tid hade drygt 30 års erfarenhet av kyrklig tillverk-
ning. De båda ateljécheferna, Agnes Branting och Carin 
Wästberg, hade börjat ungefär samtidigt på HV i mitten 
av 1880-talet. Det var alltså i båda fallen kvinnor med 
gediget kunnande och erfarenhet som ledde arbetet med 
drivna hantverkare vid sin sida. Båda uppdragen gav ut-
rymme för konsthantverk på högsta nivå när det gällde 
det tekniska utförandet. Båda firmorna visade att de var 
kapabla att tolka arkitekternas intentioner och skisser 
och ge dem den extra dimension som överförandet till 
det textila materialet innebar.

Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden

Kyrkobygget
Den 18 maj 1913 invigdes Uppenbarelsekyrkan, be-
kostad av Knut A. Wallenberg och ritad av Ferdinand 
Boberg. Dagen därpå skänktes den till Saltsjöbadens 
nybildade församling som bröts ut från Nacka försam-
ling.1 Boberg betonar i sina minnesanteckningar: ”Upp-
draget innebar för arkitekten fullkomligt fria händer 
inom av honom själv föreslagna och av byggherren fast-
ställda gränser.” Förutom själva byggnaden gällde detta 
all inredning och inventarier samt området runt kyrkan.  
I fråga om det teologiska programmet för kyrkans ut-
smyckning vände sig Boberg till dåvarande professorn 
vid Uppsala universitet Nathan Söderblom. Det skulpte-
rade altarets figurer i vit alabaster, dopfunten och några 
andra stenskulpturer gjordes av Carl Milles. Målning-
arna utfördes av Olle Hjortzberg och kartonger till mo-
saikerna av Oscar Brandtberg. De yppersta hantverkare 
och bästa material användes. Kyrkans tillkomsthistoria 
och fasta konstnärliga utsmyckning har ingående be-
handlats av Kerstin Öst men hon skriver inget om in-
ventarierna.

Beträffande textilierna vände Boberg sig till Licium 
och utformningen måste ha skett i nära samarbete med 
Agnes Branting.2 Agnes Geijer skriver bl.a. att det var 
Agnes Branting som bestämde mässhakarnas form häm-
tad från en medeltida mässhake i Uppsala domkyrka 
där Branting nyligen hade ordnat upp alla textilier.3

Initialer och namnet LICIUM broderat på en invikt del av bården längst  
ner på framsidan. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

1 Kerstin Öst, Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. Historia – arkitektur – 
konstutsmyckning. Stockholm 1988, sid. 7–8, sid. 108–109. Så sent som i 
mars 1913 skrev K.A. Wallenberg att han avser att skänka kyrkan till Salt-
sjöbadens köping. Den 4 april 1913 kom Kungl. Maj:ts beslut om delning av 
Nacka församling den 1 maj. Sid. 7 not 12.

2 Boberg hade tidigare samarbetat med Handarbetets Vänner beträffande tex-
tilier till Sofia kyrka. I Ferdinand Bobergs arkiv i Kungl. Bibl. finns inga 
brev eller dagböcker från byggnadstiden och i Bobergs sena anteckningar om 
Saltsjöbaden står inget om textilierna. (Wallenbergarkivet är inte tillgängligt 
för odisputerade forskare.)

3 Geijer, A. 1929, sid. 52; Estham, I., Bengtsson, H. m.fl. Uppsala 2010, sid. 
214, 215.
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Till kyrkans invigning levererades en vit och en vio-
lett mässhake, båda med broderier i guld och silke, en 
mässkjorta med vitbroderier och en utan broderi, två 
halslin varav det ena mer utsirat, ett vävt mässkärp med 
emaljspänne och ett enklare, en altarduk av vitt linne 
med broderier och en underduk av grövre lärft utan bro-
deri, en kalkduk av fint linne med guldbroderi, en vit 
duk under kalken, tre purifikatorier. Dessutom syddes 
en kyrkvaktarrock i blått och violett kläde, något helt 
unikt vid denna tid.4

Enligt uppgift i pressen bars båda mässhakarna vid 
invigningen av ”prosten Cederblad och pastor Hög-
man”. Flera tidningar uppmärksammar detta. ”Alla 
voro skrudade i mässhakar … i de kyrkan tillhöriga 
dyrbara skrudarna” står det i Svenska Dagbladet. ”De 
kyrkan tillhörande mässhakarna i 1300-talsstil” skriver 
Stockholmstidningens skribent. Och att de ”... visade sig 
vara praktverk i medeltidsstil, fullkomligt överensstäm-
mande med den omgivande dekorationen, färgstarka 
och originella” är Dagens Nyheters omdöme.5 Licium 
nämns också bland alla andra som utfört olika arbeten 
vid kyrkbygget. Invigningen förrättades enligt samma 
källor av biskop Uddo Ullman i Strängnäs i full ornat 
(men utan mitra). Professor Nathan Söderblom var där-
emot inte närvarande, vilket framgår av ett telegram till 
Leipzig från Ferdinand Boberg sänt på invigningsdagens 
eftermiddag.6 Söderblom hade efter hand försett Boberg 
med alla texter till kyrkan alltifrån fresker och bänkgav-
lar till dopfuntslock och Hugo Alfvéns invigningskantat, 
vilket framgår av korrespondensen dem emellan. Så sent 
som den 20 mars skriver Ferdinand Boberg:

Ett par inskrifter, ytterst korta ber jag slutligen att få! De 
skulle tillhöra mässhakarna, den ena rörande passionen och 
den andra uppståndelsen och ej innehålla mer än en 5 à 6 
ord hvardera! Får jag besvära om dessa rader?! Sen äro vi i 
dessa hänseenden klara.7

Boberg vill ha svaret till Berlin där han befinner sig från 
25 mars till 9 april.

Beställningar och kalkyler
I en av Liciums arbetsböcker finns under ”Fru Knut Wal-
lenberg” en första ofullständig beställning redan den 21 
mars 1911.8 ”En vit altarduk, en liten duk, kalkkläde, 
bokdyna, gördel och halslin” är uppräknade men utan 
några som helst kostnadsuppgifter. Alla dessa föremål 
utom bokdynan finns däremot detaljerat kalkylerade i 
arbetsboken från 1913. Av Liciums arbetsböcker fram-
går att Alice Wallenberg redan 1909 vid flera tillfällen 
beställt handarbeten hos Licium.9

Det är inte ovanligt att vissa uppgifter och summor 
finns inskrivna flera gånger på ett uppslag i arbetsböck-
erna, ena gången som kalkyl, andra gången med den 
slutliga kostnaden. Men det finns också sidor utan de-
taljerade prisuppgifter som tyder på en första prelimi-
när kontakt. Sidan för den 21 mars 1911 kan vara en 
sådan. Något som förbryllar är uppgifterna fem dagar 

senare: ”En vit modell. Bomullstyg 6:-”, ”26/3, 1 resa 
till Uppsala 3:80” och ”Hvitt tyg till mässhake à 4, 6:-”. 
Därefter nämns ”Band 1:25, grönt lärft 7:50. Canfas, 
profvävnad arb. och silke 25”. Man kan misstänka att 
detta kan höra samman med en diskussion om mässha-
kens form. Något som tyder på detta är uppgiften om 
resan till Uppsala och de två uppgifterna om ett billigt 
vitt bomullstyg till ”modell” och ”mässhake.”.10 Min 
hypotes är att Agnes Branting, försedd med 1½ meter 
bomullstyg, själv reste till Uppsala domkyrka i mars 
1911 för att studera och mäta upp någon av de gamla 
mässhakarna där och göra en mall/förlaga i full skala. 
Något som bekräftar detta är Agnes Geijers uppgift om 
att formen hade hämtats från en medeltida mässhake 
i Uppsala Domkyrka.11 Familjen Geijer bodde vid den-
na tid i Uppsala och besöktes ofta av systern/mostern 
Agnes Branting, men Agnes Geijer var då endast 13 år 
gammal. I brev till Nathan Söderblom 1914 meddelar  

4 Liciumarkivet. Uppgifter om alla föremål och detaljerad kalkyl finns i Arb. 
bok ABg 24/21913.

5 Svenska Dagbladet 18 maj 1913, Stockholmstidningen 19 maj 1913, Dagens 
Nyheter 19 maj 1913.

6 UUB NSS, Brev från Ferdinand Boberg. Telegram till Leipzig 17/5 1913.
7 UUB NSS, Brev från Ferdinand Boberg. 20/3 1913.
8 Liciumarkivet Arb. bok ABg 1910–1911.
9 Arb. bok ABg 1908–1910. 25/4, 4/8 och 25/8 1909.
10 I Wallenbergarkivet finns ingen korrespondens angående detta. Meddelat av 

Anders Perlinge 20040510.
11 Geijer, A. 1929, sid. 52; Anna Wettergren-Behm, ”Nya kyrkliga textilverk” i 

Svenska Slöjdföreningens tidskrift 1914, sid. 39–41. Wettergren-Behm upp-
ger felaktigt att formen inspirerats av en korkåpa. I samma artikel avhandlar 
hon också Engelbrektskyrkans ca ett år yngre textilier. Anna Wettergren-
Behm var textilkonstnärinna och senare ledare för Värmlands Hemslöjd.

Mässhake av italiensk 1400-talsbrokad i Uppsala domkyrka, nr 14. (Foto 
Olle Norling, Upplandsmuséet)
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Agnes Branting att hon på egen bekostnad och med 
dom kapitlets tillstånd fotograferat domkyrkans texti-
lier med tanke på framtida publicering.12 Förmodligen 
började hon med detta i samband med uppordnandet 
av domkyrkans äldre textilier 1906.13 Uppenbart är att 
formen på ett eller annat sätt hämtats från en medeltida 
något ”modifierad klockmässhake”. Min första tanke 
var att hon menade den s.k. Mariamässhaken. Axlar-
nas lutning stämmer någorlunda med vinkeln på denna 
mässhake som den ser ut i dag, men denna form rekon-
struerades inte förrän vid konservering 1946, då invikta 
partier vid axlarna sprättades upp. 14 Min hypotes är att 
det rör sig om en mässhake av italiensk 1400-talsbro-
kad i domkyrkan, vars form bättre överensstämmer med 
mäss hakarna i Saltsjöbaden. Denna brokadmässhake 
avbildas i Brantings bok 1920.15 Enligt detaljerad mått-
tagning utförd i domkyrkomuseets monter 2008 över-
ensstämmer måtten på någon centimeter när. Halsring-
ning och skärning fram stämmer också bra med de nya 
mässhakarna i Saltsjöbaden.16

Mässhakarnas broderade dekor
Uppbyggnaden av dekoren på de båda mässhakarna har 
samma övergripande komposition men med olika figur-
motiv och detaljutformning. Ryggsidan domineras av 
ett 7,5 cm brett T-kors. De böjda korsarmarna övergår 
i en okform över axlarna mot en mittbård fram. På kor-
set har smala figurer komponerats in. Oket och fram-
bården har dekorativa motiv och textpartier. Över hela 
sidenytan utanför bårderna finns broderade keruber och 
korsformer samt småornament. Längs alla kanter finns 
dekorativa broderade bårder.

”Golgata” – den violetta mässhaken
Den violetta mässhaken ”Golgata” är av slätt siden med 
broderad dekor i silke. 17 Den har som motiv ett krucifix 
vid vars fot den sörjande Maria placerats och nedanför 
henne aposteln Johannes. Den korsfäste är framställd 
rakt framifrån och med huvudet svagt lutat åt höger (åt 
vänster ur betraktarens synvinkel). Ovanför korset har 
INRI i guld placerats, över och under korsarmarna fyra 
änglahuvuden. Maria klädd i en klarröd mantel med vitt 
stjärnmönster över en ljust blågrå klädnad med verti-
kala silvertrådar. Hon har ett guldgult huvuddok och 
gloria med en blå skuggning.

Mellan korset och Maria finns den enda blomman 
inkomponerad, en stiliserad ros. Nedanför är namnet 
MARIA broderat i guld och en liten duva. Johannes står 
något vänd åt vänster. Namnet JOHANNES är placerat 
under figuren.

Axelokets och frambårdens tomma ytor har fyllts 
med ornament av olika slag och omväxlande röda och 
gröna slingor och kors. Halvvägs ner på frambården är 

12 UUB NSS, Brev till Söderblom 18/5 1914.
13 Se not 576.
14 Pietas nr 2404/46. Huruvida hon på något sätt öppnat någon axelsöm för att 

studera detta eller om hon kan ha gjort en kvalificerad rekonstruktion vet vi 
i dag ingenting om. På den bild Agnes Branting 1929 publicerade i Branting 
Lindblom I, sid. XXI, pl. 93 har mässhaken en för nutiden mer ”normal” 
axelvinkel. Denna bild kan ha tagits redan i samband med uppordnandet av 
domkyrkans textilier 1907–1908. Samma bild använder Agnes Geijer i en 
liten skrift om Uppsala domkyrkas textilier 1932.

15 Denna medeltida mässhake i Uppsala har en något senare typ av skärning 
med en söm tvärs över bröstet. Estham, I., Bengtsson, H. 2010, sid. 248  
fig. 141a; Geijer, A. 1929, sid. 52; Geijer, A. 1964, Nr 14, sid. 34, pl. 25. 
Branting, A. 1920, sid. 94, fig. 87.

16 För upplysning om de detaljerade måtten tackar jag Inger Estham och Gun-
nel Berggrén i Uppsala.

17 Namnet Golgata finns i Liljevalchs Katalog 1929, sid. 259, nr 601.

”Golgata“ violett mässhake 
rygg och fram. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.)
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texten GIF OSS DIN FRID O JESU placerad och nederst 
en kalk i guldbroderi.

De 44 strödda keruberna har utformats på två olika 
sätt, den ena formen påminner om en snurra, den andra 
typen har vingarna arrangerade vertikalt. Båda skiljer 
sig från den vita mässhakens. Keruberna är placerade i 
diagonala rader mot mitten omväxlande med rader av 
ringkors utformade på sju olika sätt. Beträffande ring-
korsen kan man endast urskilja en viss inbördes ordning 
på ryggsidans högra halva. Mellan kors och keruber 
finns strödda små likarmade ädelstenskors.

Ytornament, kors, keruber och bårder är utförda i 
orangerött, ljusgrönt, ljusblått och vitt silke samt guld. 
Färgskalan i figurbroderierna på korsstammen har ut-
ökats med grått, svart, mörkare klarblått, klarrött och 
gult. Endast motivvalet understryker dagens allvarsam-
ma tema.

”Påskmorgon” – den vita mässhaken
Den andra mässhaken”Påskmorgon” är vit och dess slä-
ta sidenyta domineras av guld gula broderier.18 På kors-
stammen har en ängel och de tre kvinnorna vid graven 
komponerats in ovanför varandra. De fyller ut hela bår-
dens bredd och ängelns vingar breder ut sig i T-korsets 
armar. Ängeln håller ett långt svärd i sin högra hand 
medan den vänstra handen gör en välsignande gest.

Kvinnornas klädnader liknar dräkter på tidigkristna 
mosaiker. Den översta kvinnan är blond, de två andra 
är mörka. Alla tre lyfter händerna i tillbedjande gester.

Mässhakens ok har mönster av sexuddiga stjärnor i 
orange och små guldkryss mot grön botten. Frambården 
delas av en slingrande guldlinje och har gyllene druvor 

18 Liciumarkivet K I:15. Namnet Påskmorgon står skrivet på ett fotografi.

Johannes har stort rött hår som avtecknar sig mot en gloria i guld och 
blått. En gyllene mantel med rödvita ringkors draperad över vänster axel 
och stödjer den högra armen mot en lång stav.

Alla kerubernas ansikten är vita, varannan vinge är röd och varannan 
ljusblå i olika konstellationer. 

Schema över de olika varianter-
nas inbördes placering på den 
violetta mässhaken (fram och 
rygg). (Ritning Eva Riise.)



 123IV. FÖRDJUPNINGAR

mot omväxlande orangeröd och grön botten. Där bård 
och ok möts är ett likarmat guldkors placerat och cir-
ka 20 cm nedanför detta texten: JAG LEFVER OCH I 
SKOLEN LEFVA.

Alla keruber är likadana, helt i gult, guld och något 
rött, och skulle kunna vara inskrivna i en snedställd 
kvadrat. Korsen, som har samma storlek, uppvisar tio 
olika former upprepade olika många gånger och place-
rade utan någon bestämd inbördes ordning. De minsta 
ornamenten utgörs av små ringkors på vänstra delen och 
mjukt rundade solkors på den högra, både på fram- och 
ryggsidan.

Den vita mässhakens strödda dekorativa broderier 
är utförda i två nyanser guldgult och orange silke med 
detaljer i rött och guld medan oket, frambården och 
kantbårderna utförts i ljusgrönt, orangerött och guld. 
I figurbroderiet har färgskalan utökats med svart, grått, 
orange och vitt.

Mässhakarnas material och broderitekniker
Båda mässhakarna är utförda av slätt atlassiden, den 
vita av utländskt siden, den violetta av svenskt siden, 
vävt av Almgrens sidenväveri.19 Fodret av taftsiden/
shantung är orange i den vita respektive skarpt rosa i 
den violetta.20 Broderierna är utförda i silke och guldtråd 

19 Almgrens sidenväveri. Dispositionsbok “Satin extra tj. Gredelin. Färdig 10/9 
1912, nedklippt 6,4 m.” Uppgift från Kerstin Wölling april 2011. Det är den 
enda posten med dessa fakta i hennes undersökningsmaterial; Wettergren- 
Behm, A. 1914.

20 Den vita mässhaken konserverades och dokumenterades vid Riksantikva-
rieämbetet 1993 (Pietas nr 6867/93). Båda mässhakarna utställda 1954 på 
utställningen Licium genom femtio år, nr 8 och 9, Textil konst för själen. 
Statens Historiska Museum 2004. Katalog 342. No 61 och 60.

”Påskmorgon” vit mässhake rygg och fram. 
(Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 

Ängeln visas en face med svallande blåsvart (randigt) hår. Den har en 
gyllene mantel över en vit tunika. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Kvinnorna vid graven har alla något olika utformade gyllene dok, som fal-
ler ner som mantlar över axlarna. De har halvlånga klädnader i ljusgrönt, 
orange resp. grått med broderade ytmönster och ett smalt skärp under 
bysten, burna över fotsida tunikor med vertikala bårder (clavi). (Foto Gab-
riel Hildebrand, RAÄ.) 
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och det dominerande sömsättet är plattsöm. Alla färger 
är lagda med rena ytor mot varandra med undantag för 
Kristusgestaltens konturer där mörkblått och vitt lagts 
vartannat stygn så att en snoddeffekt åstadkoms. Hår 
och skägg är broderade med mörkt klarblått silke. Kar-
nationen är gråvit och det stiliserade ländklädet grått 
med silverstrimmor. Broderiet är så detaljerat utfört att 
t.o.m. stortånaglarna markerats.

Hos Handarbetets Vänner finns provbroderier till den 
vita mässhaken, både keruber och en av kvinnorna. På 
provet med keruber har man prövat att lägga två nyanser 
guldgult mot varandra i olika partier. Vid monteringen 

Arbetet på Licium
Alla Uppenbarelsekyrkans textilier beskrevs redan 1914 
av Anna Wettergren-Behm i Slöjdföreningens tidskrift.21  
I hennes artikel finns upplysningar om vem som utfört 
de olika föremålen.22 ”Allt figuralt arbete är utfört av 
fröken Anna Larson.”23

Trots den liturgiska medvetenheten, man har tillver-
kat ett halslin på medeltida sätt, så finns det inte någon 
stola med i beställningen. De nedhängande gobeläng-

21 Wettergren-Behm. A. 1914, sid. 39–41.
22 Wettergren-Behm. A. 1914, sid. 43, 44. De två mässhakarna utfördes av fru-

arna Ebba Palmer, Molly Forsman, Olga Tideström och Sigrid Björk, frök-
narna Maja Wahlström, Dana Blide, Elin Strömberg, Maria Persson, Jenny 
Johansson, Anna Nilsson, Emma Olsson, Beda Funck och Edit Österholm.

23 Wettergren-Behm. A. 1914, sid. 44; Svenska Dagbladet 1/8 1916. Dödsruna 
“Alma Larsson som arbetat på Licium från 1904 har utfört figurbroderierna 
på Saltsjöbadens mässhake.”

har ytterkanternas bårder tyvärr sytts så tilldragna att 
kanten rullar sig. En utsökt detalj är de dekorativa 
handsydda axelsömmarna. De båda mässhakarnas olika 
delar har broderats parallellt var för sig vilket förkla-
rar skärningen med axelsömmar vilket skiljer sig från 
medel tida sätt att skära till.

Keruberna har ovala 
ansikten omgivna av 
ett par utbredda ving-
ar och ett par korsade 
under hakan. (Foto 
Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.) 

Några varianter av 
kors och keruber.  
Vid kanterna finns 
halvstora av långa  
varianter. (Foto Gab-
riel Hildebrand, RAÄ.) 

Schema över de olika varian-
ternas inbördes placering på 
den vita mässhaken (fram 
och rygg). (Ritning Eva Riise.)
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vävda banden på mässkärpet kan uppfattas som än-
darna på en stola då det bärs under mässhaken men det 
benämns både i räkenskaperna och av Anna Wettergren-
Behm som ett mässkärp.24 Dess emaljspänne tillverkades 
av hovjuvelerare C.G. Hallberg.25

Även de vita linnetextilierna, främst den ena alban och 
altarduken, är rikt broderade med geometriska mönster 
och genombrutna partier.26 Liknande ornamentik finns 
på altaruppsatsen i vit alabaster. En ”Kyrkvaktardräkt” 
i blå och lila vadmal syddes av fru Tekla Söderholz och 
fröken Annie Glosemeyer.27

Förutom Agnes Branting var 21 personer inblandade 
i arbetet för att få allt färdigt från beställningsdagen den 
24 februari till veckan före den 18 maj, alltså knappt tre 
månader. 14 av dem arbetade enbart med mässhakarna. 
Även om den definitiva beställningen skedde i februari 
måste en del arbete redan ha varit utfört. Det violetta si-
denet från Almgrens sidenväveri bör ju ha beställts tidi-
gare.28 I Liciums arbetsböcker finns detaljerade kalkyler 
för varje föremål.29

I kyrkans arkiv finns en inventarieförteckning från 
juni 1913 där summorna exakt överensstämmer med 

24 Ann Walton, Ferdinand Boberg architect – the complete work, Cambridge 
Mass 1994. Hon kallar det för stola.

25 Denna uppgift hämtad ur Saltsjöbaden, organ för Saltsjöbaden och Nacka, 
1913. Extra nummer med anledning af Saltsjöbadens kyrkas invigning.  
Uppenbarelsekyrkans arkiv O Ia:1, ex. No 2 av 21.

26 Wettergren-Behm. A. 1914, sid. 43–44. ”Skärp” vävdes av fröken Beda 
Carlsson. Altarduken syddes av fru Maria Herlitz, kalkduken av fröken 
Maja Wahlström och två ”kalkhanddukar” av Dana Blide och fröken Emma 
Olsson. Två halslin gjordes av fru Olga Tideström och två mässkjortor av 
Dora Hedberg; Halslinet avbildat i Branting, A. 1920, sid. 179, fig.152; Ann 
Walton anger i en bildtext att dukens broderi, som endast är ca 20 x 50 cm, 
skulle utgöra ett antependium.

27 Wettergren-Behm. A. 1914, sid. 44; I Arb. bok ABg 1913 24/2, sitter nederst 
en lös lapp med texten:

 ”2 april Saltsjöbadens kyrka. 7.40 mtr vadmal à netto 4.25, vadmal violett 
brutto 5, modeller 26 t vadmalsrock     9

                               35 tim              kr 10.50
 Inga material köpt av mig Annie Glosemeijer.”
28 Almgrens sidenväveri. Dispositionsbok (odat.) med litet tygprov med  

text: ”Sbaden”. Väverskan kunde enligt uppgift väva 2 meter/dag. Uppsätt-
ningen av väven tog betydligt längre tid. För uppgiften tackar jag vd Jan 
Lindo.

29 Dessutom 1913 en portière och 1921 ett draperi.

Arbetsbok A Bg 1911
21/3 Fru Knut Wallenberg
 En vit altarduk
 En liten duk
 Ett kalkkläde
 En bokdyna
 En vit mässkjorta
 En gördel
 Halslin
 modell Bomullstyg 6:–
26/3 1 resa till Uppsala 3:80
 Hvitt tyg till mässhake à 4 6:–
 Band 1:25
 grönt lärft canfas 7:50
 profvävnad arb. silke 25:–_____
  48:30
 arbetslön fru Herlitz,
 frk Herlitz 10:–_____
  58:30
Arbetsbok ABg 1913
24/2 
Mässhake
70:50 violett silke 100:–
113:40 siden 200:–
34:56 rödt sidenfoder 68:–
10:– mellanfoder 20:–
125:– guld 200:–
30:– silke 50:–
10:– båge 10:–
150:– lyse och hyra 150:–
1.768:– stickning 2.174:–
 arbetslön
20:– montering  20:–
 uppritning 
2.331:46  3.022:–
 Modell 15

24/2
Hvit mässhake af utländskt siden m. 
broderi af guld och silke.
(Netto)  (brutto)
120:– Hvitt siden 150:–
25:– Östbergs handvävt Karnas profver 25:–
39:– Hvitt siden 78:–
 Extra siden 175:–
34:56 orange sidenfoder 68:–
125:– guld 200:–
25:– silke 50:–

10:– mellanfoder 20:–
10:– båge 10:–
150:– lyse och hyra 150:–
1.768:– stickning, arbetslön 2.174:–
20:– montering 50:–
 uppritning
2.326:56  kr 2.975:–
 
För allt arbete till o med d 24 febr. 1913.
ut 1.394:– som beräknas för tre sty. ytor af 
mässhakarna, fjärde st 470:–
1.864:– yta
144:– lilla bården å båda
840:– besättning båda
150:– montering båda
2.898:–

Mässkjorta m broderi
 lingarn 6:–
 lärft 56:–
 uppritn. för brod. 40:–
171:30 arbetslön 230:–
 Dora Hedberg 21:90 + 6:–
 + 61:80 + 87:60 = 171:30
 sömnad af skjorta 68:–
  kr 400:–
Mässkjorta utan broderi
 lärft 56:–
 arb. lön 35:–
  kr 91:–

Halslin band 1:80
 lärft 4:20
 uppritn. 4:–
 grått lärft 1:30
 silke 2:–
 arb. lön, montering 40:–
  kr 53:–

Halslin som ofvan kr 54:–

Mässkärp vävt af guld och silke ändarna  
afslutade med knytning af pärlor
 pärlor   8:–
 förgyllning  13:–
 silke  25:–
 guld  20:–
130:– arb. lön 234:–
  kr 300:–

Mässkärp  kr   20:–

Altarduk af hvitt linne
 montering    90:–
 lärft    30:–
 uppritning    50:–
 prickning    15:–
500:– arb. lön   800:–
 linnegarn    15:–
   kr 1.000:–
Altarduk, underduk
af gröfre lärft utan broderi
 Moralärft kr 20:–
 arb. lön

Hvit duk under kalken
 garn –:50
 lärft 1:–
 arb. lön 6:50
  kr 8:–

Kalkduk af fint linne broderad med guld  
och linnetråd
 lärft 1:–
 guld o garn 2 :–
 uppritn. 1:–
 arb. lön 26:–
  kr 30:–
3 purifikatorier
 lärft 9:–
 garn –:50
 uppritn 3:–
 arb. lön 31:50
  kr 44:–

Arbetsbok ABg 1913
24/2 Kyrkvaktarrock
 1 krok      5:–
 Fållning  3:70
 vadmal     37:–
 band 42:30
 Foder     1:–
 Arbetsl. 37:–
 knappar    1:50
 silke    1:–
  129:00
 modell   4:–
  kr 133:00
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Arbetsbokens slutsummor. 1921 inköptes en prästkappa 
till kyrkogården för 116:16 och en altarduk för 116:38 
Antependium saknas.30

från det slutliga resultatet. Till exempel saknas här det 
för kyrkans målningar karaktäristiska sättet att variera 
höger och vänster sida med snarlika men något olika 
ornament, som man kan se på själva mässhaken. De små 
ringkorsen och de mjukt rundade solkorsen på mäss-
haken motsvaras på skissen endast av små hakkors.

På skissen är ängeln mycket schematiskt tecknad med 
guld och silver. I glorian blandas guld och silver, den har 
orange kontur och orange bakgrund. Klädnaden är gyl-
lene med brett bälte kring midjan. Håret är inte särskilt 
markerat. I höger hand finns ett svärd, vänstra handen 
kan inte urskiljas. Nedtill syns ett parti med sneda kor-
sande streck tecknat på guldet. Under ängeln och mellan 
de tre kvinnorna finns rektanglar med mönster i guld 
och orange och vitt. Den nedersta har ingen ram och 
kan vara plats tänkt för text. Kvinnorna är långa och 
slanka med guldklädnad och silvergloria. De har en 
bakgrund i kopparrött, alltså litet mörkare än det som 
utfördes. Mässhakens framsida skiljer sig helt från skis-
sen och bårder och bottnar har utformats annorlunda 
än på skissen.

Det måste ha funnits mer detaljerade ritningar till 
kvinnornas och ängelns elegant och detaljerat utforma-
de klädnader och huvuden som förlagor för brodösens 
arbete, likaså för de små varianter på keruber som kräv-
des för att fylla ut mässhakens rundning. Några sådana 
ritningar har jag ännu inte stött på. Någon förlaga till 
den violetta mässhaken eller detaljerade skisser till bro-
derierna på den har jag inte heller kunnat finna vare sig 
i Liciums arkiv eller i något annat arkiv.

30 Det violetta sorgeantependium som beställdes hos Licium 1921 tillhör för-
samlingens gravkapell i Skogsö.

31 Nationalmuseum Handteckningssamlingen, Skiss nr 431/1946 ”Förslag till 
korkåpa – Saltsjöbaden akvarell. Gåva av Anna o Ferdinand Boberg.” 422 x 
693 mm.

Altarduk broderidetalj.

Emaljerat skärpspänne. 

Ferdinand Bobergs skiss
I Nationalmuseum finns en akvarellerad originalskiss till 
den vita mässhaken i skala 1:5 bevarad.31 Formen och de 
stora dragen i kompositionen med ängeln, de tre kvin-
norna vid graven och keruberna strödda över ytan finns 
redan på denna skiss men detaljerna skiljer sig mycket 

 Uppenbarelsekyrkans arkiv.  
 Inventarieförteckning 1913 dec. 3

 1 krusificx  5.000:-
 2 kandelabrar  1.200:-
 Kanna och kalk  1.650:-
 1 patén    100:-
 1 oblatask     260:-
 De mindre kyrkokärlen och  
    brudkronan  536:50
 Dopfuntslock med handtag 970:-
 Dopfuntsskål  70:-
 1bord o 4 stolar  510:-
 Gardiner  312:50
 100 psalmböcker  455:-
 Altarduk med tillbehör 1.102:-
 1 mässhake af violett siden 3.022:-
 1 mässhake af hvitt siden 2.975:-
 2 mässkjortor  491:-
 2 halskläden  106:-
 2 gördlar  320:-
 1 kyrkvaktarrock            133:-
  Transp.  19.213:-

Kyrkvaktarrock  
i kläde.
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Jämförelser med kyrkans målningar och  
mosaiker
I kyrkans interiör finns flera detaljer, både i måleri och i 
mosaiker, som återkommer i mässhakarnas dekorativa 
partier. Hur mycket i detta måleri som är Olle Hjortz-
bergs eller Ferdinand Bobergs är svårt att avgöra. Enligt 
Kerstin Öst överlät Boberg motivvalet och utformning-
en, vad det gäller figurala målningen, helt på konstnä-
ren och rådgivarna.32 När det gällde byggnadsmaterial 
eftersträvade man i möjligaste mån att använda svenska 
material.33 Det gällde tydligen också i viss utsträckning 
textilierna.

De olika ringkorsens variationer på den violetta mäss-
haken påminner mycket om sådana kors i valvbågarna 
och mosaikerna på pulpeten bakom altaret samt i grav-
kapellet vars kartonger utformades av Oskar Brandt-
berg. Flera ornament och bårder är likartade, bl.a. finns 
i bården runt korvalvet en ”ögonform” som tagits upp 
mellan två av kvinnorna på den vita mässhaken. Precis 
som på mässhakarna kan vi finna flera exempel på att 
man växlat mellan likartade dekorativa element på hö-
ger och vänster sida.

Figurerna ger, trots att de pressats in på den smala 
bården och är tämligen oplastiskt tecknade, ett levande 
intryck. Kläderna har antikiserande, bysantiniserande 
drag och ansiktena påminner om senmedeltida flandris-
ka figurbroderier. Figurteckningen har mindre gemen-
samt med Olle Hjortzbergs människor. Det enda målade 
krucifixet i kyrkan, placerat ovanför S:ta Birgitta och fa-
der Mattias, är av senmedeltida/bysantinsk lidande typ, 
och har inget gemensamt med den violetta mässhakens 
stramt frontala Kristusframställning.

Kvinnorna på den vita mässhaken påminner mer om 
figurerna på Carl Milles dopfunt med sina stora dok, 
nedslagna blickar och slanka kroppar. Man förnimmer 
också ett släktskap med Gustav Klimts måleri och mo-

saiker. Detta har också uppmärksammats av Kerstin Öst 
beträffande kyrkans inre utsmyckning.

De korsade kerubvingarna återfinns på olika håll, 
på keruberna som målats ovanför S:t Augustinus och 
S:ta Monica, likaså på keruberna ovanför läktarna och 
i gravvalvsmosaiken. Skisserna till dessa finns bland 
Hjortzbergs akvareller i Nationalmuseum. Men de på-
minner dessutom starkt om keruber på Oscar Brandt-
bergs röda mässhakar i Oscarskyrkan. Mässhakarnas 
modell påminner om den form vi kan se på S:t Botvids 
och S:t Henriks skrudar på målningarna i valvet. De-
ras ärkebiskopspallium har omvandlats till ett T-kors, 
något som ibland hos Licium benämns ”palliekors”. 
Den medel tida ”klockformen” var välkänd bland de li-
turgihistoriskt orienterade och där kan både Ferdinand 
Boberg, Olle Hjortzberg och Agnes Branting ha inspire-
rat varandra. Boberg hade ända sedan sin ungdom un-
der många år rest i Italien. Våren 1912 var han bl.a. i 
Venedig och reste hem därifrån via Aten, Istanbul, Buda-
pest och Wien. (Han hade tidigare också besökt Moskva 
och S:t Petersburg.)

Det estetiska uttrycket
Den vita mässhaken är, förutom altaruppsatsen och 
linnetextilierna, det enda vita föremålet i kyrkan. Den 
drar uppmärksamheten till altaret och det som sker där, 
särskilt när ljuset från det dolda korfönstret vid hög-
mässotid faller på det glänsande vita sidenet. Ferdinand 
Boberg påpekade själv att altaret och dess textilier var 
det som skulle dra blickarna till sig.34

32 Öst, K. 1988, sid. 95.
33 Öst, K. 1988, sid. 63.
34 Öst, K. 1988, sid. 77.

Ferdinand Bobergs akvarellerade originalskiss (Nationalmuseum.)
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Trots sitt motiv och den liturgiska bot- och fastefär-
gen ger den violetta mässhaken ett gnistrande festligt in-
tryck. Hela kompositionen är en väl genomarbetad lek 
med former och färger. Boberg har här säkert mycket 
medvetet komponerat något som helt skiljer sig från 
andra mässhakar vid den här tiden. De två mässha-
karna i Uppenbarelsekyrkan är helt unika i den svenska 
1900-talsproduktionen. Inga andra mässhakar har så 
rika broderier både över ytorna och på korset med sina 
komprimerade helt yttäckande broderier. Bobergs form-
språk är unikt och ingen har tagit efter det. En detalj 
som möjligen kan ha inspirerat Sofia Widén och brodö-
sen Gurly Hillbom till utformningen av figurbroderierna 
i S:t Lars i Linköping är ängelns hår.35 Eftersom detalj-
skisser saknas kan man inte veta hur mycket som var 
brodösens tolkning. Och det finns inga uppgifter om 
någon textilkonstnärinna som vid sidan av Boberg kan 
ha utvecklat skisser och gjort detaljritningar till brode-
rierna.

Broderade keruber/serafer finns inplacerade mellan 
helgonen på den röda Martyrkåpan från 1200-talet i 
Uppsala domkyrka, men de är inte direkt kopierade i 
Saltsjöbaden. Hos en del engelska 1400-talskåpor och 
mässhakar har keruber på liknande sätt applicerats över 
en, vanligen mörkröd, sammetsyta, men mycket glesare 
placerade och inte i den komprimerade form som kan 
skrivas in i en snedställd kvadrat.36 I England tog man 
upp denna typ av keruber på moderna mässhakar i slu-
tet av 1800-talet och början av 1900-talet.37

Utan tvekan finns hos broderierna en påverkan av 
både orientalism, bysantinsk och venetiansk konst blan-
dat med jugenddrag. Kerstin Öst påpekar beträffande 
målningarna att de innehåller såväl jugend som orienta-
lism. Både här och hos Oskar Brandtberg kan det finnas 
påverkan från Beuronskolan, som uppstod i Tyskland 
omkring 1850 och som tar in antika element från olika 
kulturer och fornegyptisk dekor i kyrkliga konstverk.38 
Detta skulle ytterligare kunna understryka Söderbloms 
tankar om att religionen uppenbaras i alla kulturer. Det 
som främst kom att påverka senare tillverkning hos Li-
cium och andra ateljéer var att Agnes Branting här lan-
serade den stora medeltida mässhaksmodellen.

Engelbrektskyrkan
Kyrkobygget
En av de kyrkor som tillkom som följd av försam-
lingsdelningarna i Stockholm i början av 1900-talet 
var Engelbrektskyrkan. Den ritades av arkitekten Lars 
Israël Wahlman och uppfördes samtidigt som Uppen-
barelsekyrkan i Saltsjöbaden. Grundstenen lades 14/5 
1910, och kyrkan invigdes 25/1 1914.39 Interiören i 
Engelbrektskyrkan präglas av putsade murytor, stora 
fönster, med granit och ek som dominerande material 
med sparsamma detaljer i guld. Wahlman ritade själv 

allt i fråga om inredning och inventarier ända till dörr - 
handtag och klädkrokar. Korväggens målningar utför-
des av Olle Hjortzberg, relieferna i koret av Tore Strind-
berg.

Uppdraget att utföra textilierna gick till Handarbe-
tets Vänner. Åren 1913–1914 gjordes fyra mässhakar, 
mässkjortor, en altarutsmyckning och altardukar.40 De 
tillkom i nära samarbete mellan Wahlman och HV:s 
textilkonstnärinnor, främst Carin Wästberg och Maja 
Sjöström. Wahlman hade tidigare samarbetat med 
Wästberg kring tre bonader för Gustav Adolfskapellet 
i Lützen 1907.

Det dröjde sedan till 1929 och 1930 innan serien av 
mässhakar kompletterades med ytterligare tre par, också 
de utförda i enlighet med Wahlmans intentioner och ri-
tade av Ester Hoffsten-Lindwall.

År 1920 tillkom sju fyra meter höga bonader som 
täcker korets väggar. Även dessa ingick i planerna redan 
från början vilket framgår av en skiss i HV-arkivet signe-
rad Carin Wästberg daterad den 22 mars 914. En annan 
skiss är daterad i september 1920.

Trots att de inte kan räknas till de liturgiska textili-
erna har mattor och bonader medtagits i detta avsnitt 
eftersom de utgör en så stor del av beställningarna hos 
ett par av de större textilfirmorna under denna tid. De är 
också några av de tidigaste exemplen på inredningstexti-
lier i kyrkor på 1900-talet, något som blev allt vanligare 
efter 1930. En kormatta i röllakan som täckte hela koret 
komponerades av Märta Måås-Fjetterström.41 Förening-
en för Svensk hemslöjd utförde både denna 1914 och de 
mattor som vävdes senare. En stor flossamatta ritades av 
Märtha Gahn och var färdig till det ekumeniska mötet 
1925.42

Beställning, priser och tidsåtgång
När det gäller tillkomsten av de första mässhakarna  
kan man i protokollen från byggnadstiden läsa att 
kyrkoherden och arkitekten i september 1912 gjort 

35 Bland Sofia Widéns skisser för damasttyger finns en snabb blyertsskiss som 
antyder inspiration av Bobergs keruber men den utfördes aldrig.

36 En sådan korkåpa från Fogdö kyrka finns i SHM och en i Norrköpings  
S:t Olai k:a.

37 Författaren har 1985 i London sett exempel på en sådan med vit botten. 
Schoeser, M. 1998, sid. 44, 55 och 77.

38 Sibenmorgen, H. 1983.
39 C.J.H Hallendorff (red.), Kyhlberg, G., Åkerman, G.A. Stockholm 1931, 

Engelbrekts församling tjugofem år. Minnesskrift; Eva Eriksson, ”Den vill 
vara ny och stark”. Engelbrektskyrkan 100 år, Annika Tengstrand (red.), 
Stockholm 2013.

40 Alla föremål från 1914 finns uppräknade hos Wettergren-Behm. A. 1914, 
sid. 41–44; Svenska Dagbladet 22/1 1914. Några nämns också i Agnes Bran-
ting, 1920, sid. 176, 177, fig.148 (med fel bildtext) och fig. 149. I Dagens 
Nyheter 12 januari 1914 kan man läsa: “De tillhörande mässkjortorna äro i 
linne med skånska och dalspetsar.” Dessa finns inte kvar.

41 Mattan, 64 m2, fanns kvar i koret till restaureringen på 1990-talet då den 
blivit så sliten att den utgjorde en fara för de anställda och lades undan.

42 Stockholmstidningen 28/8 1925. Mattan, 62 m2, vävdes i St. Olof i Skåne av 
Hilda Persson. Även denna matta togs bort på 1990-talet.
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upp ett förslag på vilka inventarier som skulle anskaf-
fas.43 

I februari 1913 visade Wahlman skisser till två av 
mäss hakarna och till kormattan och dessa godkändes.44 
HV, som senare fick beställningen, lämnade i februari 
kostnadsförslag till en röd mässhake på 1.000 kr och 
en vävd violett på 800 kr, allt exkl. arbetsritningar. 
Den 20 maj 1913 skrevs offert på ett antependium för  
2.600 kr alternativt ett billigare sidenantependium för 
260 kr.45 Kyrkorådet antog HV:s förslag till den första 
röda mässhaken den 19 april och den 22 maj ytterligare 
tre.46

Den 10 mars 1913 hade även Licium lämnat kost-
nadsförslag undertecknat av Agnes Branting på 500–
600 kr för en röd mässhake och en blå-svart vävd, på 
samma villkor och pris.47

Samma dag lämnades också ett preliminärt kostnads-
förslag på en altarbeklädnad. En definitiv offert skrevs 
den 16 juni 1913 och hade något högre priser, för pi-
lasterornering 1.400 kr och för 3 st. vävda bonader till 
mellanpartierna 1.550 kr, sammanlagt 2.950 kr. Altar-
duk med guldfrans på framsidan skulle kosta 300 kr, en 
vit vävd med ränder i guld cirka 200 kr. Det är märk-
ligt att Licium, som lämnade ett så lågt anbud på mäss-
hakarna men ett något högre på altarprydnaden, inte 
fick beställningen. Licium var vid denna tidpunkt i full 
färd med att färdigställa textilierna till Saltsjöbaden, där 
mässhakarna kom att kosta tre gånger så mycket som 
Engelbrektskyrkans slutligen gjorde.

43 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:1 Protokoll. 14/9 1912. § 10 “Ett af Kyr-
koherden och Arkitekten uppgjort förslag till kyrkans inventarier m.m. god-
kändes och uppdrogs till arkitekten att göra nödiga ritningar och övervaka 
arbetet enligt inlämnat kostnadsförslag.”

 Bifogas: I. Altaret i kyrkan. Antependium i färger.
 Öfverdrag till skydd för damm.
 Duk med nedhängande spets,
 2 d:o för altarringen vid Nattvardsgång.
 Bokställ
 Kalkduk
 Nattvardskalk, kanna, patén, oblatask
 Kandelabrar
 Messkrudar: 2 röda, 2 svarta
 1 dussin fina servietter, 1 d:o handdukar, 4 st prestkappor
44 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:1. Protokoll 26/2 1912.
 § 14 Förevisades och godkändes skisser till 2 st Mess-skrudar och en matta 

till koret samt ett mattprof till kyrkan.
45 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:2. Inlämnade anbud (HV)
 12/2 1913 Allt excl. Arbetsritningar.
 Mässhake 1. (Röd) 1.000:-
 Mässhake 2. Vävd 800:-
 12/2 1913
 Matta 64 m2 à 55:-, 3.520:-
 20 maj 1913
 Antependium 2.600:-
 Sidenantependium 260:-
 En mässhake af blå svart väfnad (linnevarp och silkeinslag) broderad med 

guld och silke, korset af vävt band Ryggstycke enl. inlemn. skiss 500 à 600 kr.

 10 mars 1913 Preliminärt kostnadsförslag
 Altarbeklädnad
 Pilasterornering 4 st Sa kr 1.100 – 1.200:-
 Bonader 1.200 – 1.300:-
 Altarduk med knypplad guldspets 350:-
 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:2
 16 juni 1913 kostnadsförslag
 Altarbeklädnad, Pilasterornering 4 st à 350:-
 Sa kr 1.400:-
 Bonader i mellanpartier 3 st 1.550:-
 Altarduk med guldfrans. Framsida 300:-
 Altarduk hvit väfd i ränder m. guld cirka 200:-
46 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:1 Protokoll 19/4 1913.
 § 6 Antogs ett anbud från Föreningen Handarbetets Vänner på en röd mess-

skrud för en kostnad af 1.000 kr (= ”de 5 såren” enligt Arkitekten, egen 
komposition)

 Protokoll 22/5 1913
 § 10 Beslöts att hos Handarbetets Vänner beställa – jämte den redan förut 

beställda – 3 messkrudar, 2 svarta och 1 röd för en kostnad (för alla fyra) af 
4.000 kr.

 (I samma protokoll börjar man planera kyrkoinvigningen.)
47 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:2 Inlämnade anbud 10 mars 1913.
 Licium lämnat kostnadsförslag på
 En mässhake af röd sammet broderad med guld och silke.
 Ryggstycke enl. inlemn. skiss 5 à 600 kr
 Preliminärt kostnadsförslag, 16 juni 1913 kostnadsförslag
 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:1 Protokoll 17/6 1913
 § 4 Beslöts att från Handarbetets Vänner beställa antependium och duk till 

Altarbordet.

Till v.: L.I. Wahlman, akvarellerad skiss till den första röda mässhaken, 1912–13.
I mitten: L.I. Wahlman, blyertsskiss till ryggsidan mässhaken "Getsemane", jan.1913.
Till h.: L.I. Wahlman, blyertsskiss till mässhaken  febr. 1913.
(Arkitekturmuseum.)
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De fyra första mässhakarna 1914
Tre av de fyra första mässhakarna ritade Wahlman själv 
och skisser till dem förvaras i Arkitekturmuseum. På den 
akvarellerade skissen till den första röda har Wahlman 
skrivit

De fem heliga såren. Skrud för Engelbrektskyrkan. L.I. 
Wahl man 1912–13. Midtrosen bör nedflyttas. Rosorna ut-
arbetas mer textilt. N. 1.” (Det sista med blyerts.)

Till ”Getsemane” finns endast en blyertsskiss till rygg-
sidan med följande kommentarer:

1:sta utkast till skrud (Engelbrektskyrkan). Botten vävd i 
svart och mörkt violett. Kors och klängros svart silke med 
sparsamt blekt guld. Moln i blekt guld, LW 13 jan ... denna 
del bör något mer markeras. (Till vänster nertill.)

Den andra blyertsskissen har följande kommentarer.

1:sta utkast till skruden  för Engelbrektskyrkan. 
sättes för inri. Denna vävd i svart, rödbrunt och mörkt blå- 
violett, ljusare under ”strålar” och ”vågor”. Törnen i svart 
silke. Blekt guld sparsamt med grågult silke LW 1913 febr.

Den första röda mässhaken bars vid kyrkoinvigningen 
25/1 1914 av kyrkoherde A. Landkvist.48 De mörkt 
violetta s.k. ”Långfredagsskrudarna”, den ena benämnd 
”Getsemane”, den andra ” ”, översattes till textil 
av Maja Sjöström och Carin Wästberg efter Lars Israël 
Wahlmans skisser. Dessa tre mässhakar visades för HV:s 
Konstutskott den 21 januari 1914 och ställdes ut den 
22–23 februari innan de levererades. Den andra röda 
mässhaken, ”Pingst” komponerades av Eva Jancke-
Björk och utfördes 1914.49 Den var färdig 12 mars.50

”De fem heliga såren”
Den första mässhaken ”De fem heliga såren” är utförd i 
klart röd slät silkesammet med broderi i guld och silke.51 
Motivet på ryggen är ett kors med fem orangeröda ro-
sor placerade på platser motsvarande Jesu sårmärken. 
Ovanför korsmitten är ett I, på korsarmarna H respek-
tive S i 1700-talsstil broderade i låg relief med schack-
rutad guldläggsöm.52

Mässhakens form är rak med avfasade hörn nedtill, 
antydd ärmringning med två silverkedjor som hakas  

48 Veckojournalen 25/1 1914.
49 Till denna har jag inte funnit några skisser. Eva Jancke-Björk (1882–1981) 

anställdes 1916–1917 vid Orrefors som deras första kvinnliga formgivare. 
Hon arbetade senare för Gävle porslinsfabrik och blev lärare på Slöjdfören-
ingens skola; Ivanov, G. 2004, sid. 188.

50 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets enskilda anteck-
ningar 1913–1919. 21 jan 1914. Visades den färdiga (kyrk)skruden till 
Engelbrekt ... både De fem heliga såren och Pingst, Getsemane. Altarduk, 
4 mässkjortor, bokdyna i HV-teknik, pallar i linnegarn och guld med guld-
frans. Kalkkläde av finaste linne ornamenterad med hålsöm och skånsk 
spets. Tillåtelse att ställa ut 22–23 ds före kyrkans invigning 25 jan. 12 mars 
1914. Visades den 4:e och sista av Engelbrekts mässhakar Genesaret.

51 Branting, A. 1920, sid. 176. Avbildad med fel bildtext!
52 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 41–44. Guldbroderiet är utfört av Erika 

Andersson, Ester Ekström och Alma Öst, övriga broderier av Anna Östberg, 
Ebba Carlsson och Marie Louise Ulmgren.

"De fem heliga såren", röd mässhake, 1914, till v. rygg, till h. fram.
Flera stora cirkellinjer, ibland avbrutna, oregelbundet placerade, går i var-
andra runt om rosorna. Tunna horisontella strimmor i guld och silver 
bakom och ovanför rosorna. (Foto båda Gabriel Hildebrand, RAÄ.)
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under armarna.53 Denna konstruktion är unik för Engel-
brektskyrkan och finns på de tre första mässhakarna. 
Den ena axeln var ihopsydd, den andra hade fem hyskor 
och hakar. Mässhaken är kantad runt om med 0,8 cm 
breda guldband. Axelsömmarna hopsydda. Sekundärt 
foder av rödviolett shantung.54

Broderiet på ryggen utgörs av en bred korsstam av 
heltäckande läggsöm i rosa/grått silke direkt på samme-
ten.55 Här skiljer sig utförandet från skissen som antyder 
en grund av bleklila moiré i korset. Längs korsets och 
mässhakens sidor och axelsömmar finns breda brode-
rade kantbårder av guldläggsöm och rött, rosalila och 
lila silke och partier med blått och lila silke. Detta följer 
skissen i detalj. Liknande bårder finns även vid neder-
kanten och tunna jugendornament i guld med skuggning 
av violett silke och våglinjer.

De fem rosorna på korset är broderade i plattsöm 
med orangerött silke, något ljusare än på skissen med 
vågräta ränder, en ring av prickar i mitten samt ytter-
kant i silver (silverlan). På skissen är rosorna omgivna 
av korta guldstrålar men dessa har uteslutits i broderiet. 
Alla rosor är omgivna av tunna båglinjer i silver, som 
korsar och går i varandra asymmetriskt, samt horison-
tala våglinjer i guld och silver.

Framsidan har en bred bård i rosa och grått som på 
korset. På bröstet är tre rosor i orangerött silke och sil-
ver asymmetriskt placerade i samma utförande som på 

ryggsidan. Längre ner på bården finns ytterligare tre ro-
sor endast i rosa och ljust violett silke.

”Pingst”
Den andra röda mässhaken, ”Pingst”, med den Helige 
Andes duva och eldsflammor som motiv, är också av röd 
silkesammet med broderi i guld och silke.56

Mässhaken har samma raka avfasade form och utfö-
rande som föregående.57 Smala, violetta mönstervävda 

53 Alla mässhakarna konserverades på RAÄ mellan 1993 och 1998. Nog-
grann dokumentation finns i Pietaskatalogen i ATA. Uppgifter ur Pietas nr 
7115/98: Ryggsidans längd 127 (128) cm, bredd ca 70 (75) cm, framsidans 
längd 115 cm, bredd nertill 50 cm, 12 cm upp 66,5 cm. Korsstammen är 13 
cm bred, korsarmarna 14 cm. Under armarna 19 cm långa silverkedjor med 
hake, hyska fastsydd på ryggstycket.

54 Den har senare försetts med nytt guldband runt “ärmringningen” och hals-
kanten både på fram- och ryggstycket och ny sammet iskarvad på axlarna. 
Enligt uppgifter hos Handarbetets Vänner 1961 ”nytt foder, fräschas upp 
och lagas”, axelsömmarna hopsydda.

55 Uppgifter ur Pietas nr 7115/98: Broderiteknik: Enkel kråkspark och liksidig 
plattsöm med silke i mörkare och ljusare violetta toner, gråviolett, ljust rosa 
och gråvit. Läggsöm dels med två parallella trådar i japanguld (förgyllt pap-
perslan på kärna av orange och rött silke) nedsydda med fint mörkviolett 
silke, dels i finare guldtråd (förgyllt silver på gul silkekärna) på banden runt 
halsringningen, dels med tre trådar violett silke nedsydda med samma silke. 
Den tunna guldtråden även använd i plattsömspartier. Broderiet går igenom 
sammeten och mellanfodret.

56 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 41–44. Brodöserna är de samma som på den 
första mässhaken

57 Uppgifter ur Pietas nr 6949/95: Ryggsidans längd 123 cm, bredd 74 cm, 
nedtill 40 cm, framsidans längd 115 cm, bredd nedtill 65 cm. Vådbredd 48 
cm + stadkanter 0,7 cm. Under armarna 19 cm långa silverkedjor.

"Pingst”, röd mässhake av Eva Jancke Björk, 1914, till v. rygg, till h. fram. 
(Foto båda Gabriel Hildebrand, RAÄ.)



132  IV. FÖRDJUPNINGAR

band med guldinslag följer kanterna, placerade på sam-
meten innanför en tunn broderad bård i guldläggsöm. 
Under armarna finns silverkedjor. Sekundärt foder av 
rödviolett shantungsiden och violetta band vid halsring-
ningen.58

Motivet på ryggen utgörs av ett broderat ringkors 
med en nedåtriktad duva, broderad med vitt silke så att 
den röda sammeten lyser igenom, i korsmitten.59 Hela 
kompositionen är symmetrisk. Korsets stam och armar 
bildas av smala krusiga linjer av läggsöm i guld och sil-
ver, ringen helt i guld. Korsstammen bryts på fem ställen 
av ett motiv med tre guldflammor i bredd, de nedersta 
något större. Vid sidorna syns stiliserade molnformatio-
ner i violett med konturer i guld. De påminner starkt om 
de moln i förgylld brons som finns högst upp i kyrkans 
valvbåge. Samma typ av flammor och liknande moln-
formationer finns på korsets övre del och i mindre skala 
längst ut på korsarmarna.

På framsidan utgår från halsringningen strålar av guld 
omgivna av violetta molnformationer. Över framsidan 
finns nio utströdda flammor, varav en bryter strålarna.

”Getsemane”
Den violetta mässhaken ”Getsemane” komponerades av 
Lars Israël Wahlman och utfördes 1914. Skisserna till 
de båda violetta mässhakarna bearbetades av Maja Sjö-
ström och vävningen utfördes av Hilda Ritter.60 Formen 
är rak med avfasade hörn som på den första röda mäss-
haken och har en markerad ärmringning. Framstycket 
är kortare och smalare än ryggstycket.61 Axlarna är 
hopsydda och har en broderad kantbård på vart stycke. 
Sekundärt foder av violett konstsiden.

Mässhaken är tillverkad av handvävt siden i HV-
teknik, skiftande i violett, brunt, svart och blått, med 
broderi i silke och guld och applicerad, svart silkecord 
(snodd).62 HV-tekniken hade tidigare använts av Maja 
Sjöström till sidostyckena till Storkyrkans röda antepen-
dium 1907 och till möbeltyger.63

På ryggsidan skiftar bottentyget från brunviolett 
nedtill med olika ljusare partier uppåt. Skiftningarna 
går inte ända ut till kanten på sidorna. I det övre partiet 
syns invävda molnformationer av ljusblått, ljusviolett 
och något rosa silke med broderade ytterkonturer av 
silver- och guldtråd.

58 Enligt uppgifter hos Handarbetets Vänner 1961 ”nytt foder, fräschas upp 
och lagas” dvs. axelsömmarna hopsydda och nytt kantband vid halsring-
ningen ditsatt, bristningar vid axlarna stoppade, kanten tätt kastad med rött 
silke och lösa trådar nedsydda med blått silke.

59 Uppgifter ur Pietas nr 6949/95: Broderiteknik: Enkel kråkspark och liksidig 
plattsöm med silke i mörkare och ljusare violetta toner, gråviolett, ljust rosa 
och gråvitt. Läggsöm dels med två parallella trådar i japanguld nedsydda 
med fint mörkviolett silke, dels i finare guldtråd på banden runt halsring-
ningen, dels med tre trådar violett silke nedsydda med samma silke. Den 
tunna guldtråden även använd i plattsömspartier.

60 Wettergren-Behm, A. 1914. Namnen står på sid. 43; Svenska Dagbladet 22/1 
1914; Branting, A. 1920, sid. 177, fig. 149. Nordiska museet. Carin Wäst-
bergs arkiv. Konstutskottets enskilda anteckningar 1913–1919. 7 febr. 1913. 
Mässhake No 2, *benämnd “Min Gud, min Gud hvarför har du öfvergifvit 
mig”.

61 Uppgifter ur Pietas nr 6950/95: Ryggsidans längd 128 cm, bredd 71 cm, ned-
till 55 cm, framsidans längd 117 cm, bredd nedtill 37,5 cm. Under armarna 
19 cm långa silverkedjor.

62 Uppgifter ur Pietas nr 6950/95: HV-teknik med inslagsripseffekt, varp av 
grått Z-spunnet lingarn 5 dubbla tr/cm, inslag S-tvinnat silke i många nyan-
ser och flera grovlekar, 32 tr/cm i botten och ca 38 tr/cm i inplockade partier. 
Vådbredd minst 70 cm. Broderiet utfört med läggsöm, stjälksöm, plattsöm 
och schattérsöm i silke, silkesnodd/cord och metalltråd.

63 En teknik som HV tagit fram och som innebär att man tillsammans med ett 
genomgående skyttlat botteninslag lägger in längre eller kortare mönster-
trådar i annan färg, ett snabbare sätt att åstadkomma en fri mönstring än 
gobelängteknik.; Danielson, S. 1991, sid. 147–150.

”Getsemane”, violett mässhake 1914, till v. rygg 
och fram, nedan detalj av broderi fram. (Foto alla 
Gabriel Hildebrand, RAÄ.)
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Framstycket är nederst i gråbrunt sedan skiftande 
i viol etta och blåvioletta färgtoner, ljusare högre upp. 
Strax nedanför en broderad cirkel på bröstet ett blått 
parti som kan tolkas som konturen av en stad eller ett 
berg, ovanför detta invävda molnformationer med in-
slag av rosa, ljusblått och brunt omgivna av inplockade 
konturer av silvertrådar. Tunna silvertrådar har också 
varit inplockade längre ned på framstycket men är nu i 
det närmaste borta. 12,5 cm och 17 cm från nederkan-
ten två dubbla inslag med guldtråd, delvis avbrutna.

Ryggsidans motiv består av ett 4,5 cm brett invävt 
svart kors. De nedersta ca 30 cm har violetta skiftningar 
i HV-teknik och oregelbundet ibroderade partier. Intill 
korsstammen dubbla rader av applicerad svart silke-
cord, som förgrenar sig symmetriskt över bottenytan 
och avslutas med svarta blad. Vid korsmitten syns två 
klart blå klematisblommor tätt broderade i svag relief 
med blå och violett grövre silketråd, i mitten gult silke 
och guldtråd. Ett stycke längs korsstammen och kors-
armarna markerat med broderi av dubbeltvinnad guld-
tråd och små oregelbundet placerade guldkvadrater. 
Runt ytterkanterna asymmetriskt ordnade mönstrade 
bårder i svart. Runt den övre delen av korset, kors-
stammen, ärmringningen och halskanten går en bård 
av svarta blad med ljuslila silkekonturer. Vid halsen 
är tre blå blommor infogade och vid ärmringningen 
fyra blommor. Utförandet följer skissen helt utom i de 
klart blå blommorna som på skissen anges som svarta  
rosor.

Framsidan har en likadan bård som ryggens kors-
stam. Mitt på bröstet ses ett runt broderi med ett rosarött 

hjärta omgivet av två cirklar i guld. Nedanför detta två 
blå fyrbladiga klematisblommor. Bårdens bottentyg är 
i övre delen brunsvart och skiftar sedan i brunviolett 
som längre ner övergår i mörkare blå och violetta toner,  
nederst ett parti ibroderat med violett silke och ivävt 
med HV-teknik. Kanter som på ryggsidan, övre delen 
med små guldkvadrater, svarta bladformer. Ärmring-
ning och halskant som på ryggstycket med tre blommor 
på var sida. De blå blommorna är broderade som på 
ryggen.

”Genesaret” eller ” ”
Den andra violetta mässhaken kallades ”Genesaret”64  

eller , det grekiska ordet för fisk, som tolkas: 
Jesus Kristus Guds Son Frälsare. Den är komponerad 
av Lars Israël Wahlman 1913 och utförd 1914. Formen 
är rak med avfasade hörn nedtill men utan markering 
av ärmringning. Vid axlarna och nedtill skiljer sig for-
men från den andra violetta mässhaken. Framstycket är 
kortare och smalare än ryggstycket.65 Märkt med HV-
signaturen broderad i svart längst ner på framsidan. 
Sekundärt foder av violett konstsiden, ursprungsfodren 
var i ljusare violett siden.

64 Namnet Genesaret nämns av Anna Wettergren-Behm i Sv. Slöjdföreningens 
tidskrift (1914), sid. 43; Namnen finns också i Lars Israël Wahlman, Engel-
brektskyrkan i ord och bild, Stockholm 1925, sid. 15.

65 Uppgifter ur Pietas nr 7091/98: Ryggsidans längd 128 (129) cm, bredd vid 
axlarna 71 cm, nedtill 65 cm, nederst 46 cm, framsidans längd 115 cm, 
bredd nedtill 62,5 cm nederst 44 cm. Under armarna 19 cm långa silver-
kedjor Ett fragment av ursprungsfodret i ljusare violett siden återfanns vid 
konservering 1998 under det nya.

”Genesaret” eller  violett 
mässhake 1914, ovan detalj av broderi 
fram, till h. rygg och fram. (Foto alla 
Gabriel Hildebrand, RAÄ.)
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Också denna mässhake är av violett handvävt siden i 
HV-teknik med broderi i svart silke och guld.66 Botten-
tyget vävt med silke i inslagsrips, skiftande i brunviolett, 
klart lila och blå nyanser med olika ljusare partier. Upp 
mot halskanten invävda molnformationer i ljusblå och 
ljusare grålila nyanser. Även här ger molnformationer 
associationer till molnen i kyrkans valv. På framsidan 
har de nedersta 22 cm ivävning i mörkare brunviolett. 
Längs kanterna broderade bårder i grålila silke.

Ryggsidans dekor består av ett invävt kors med ca 
14 cm bred stam. Det har fem markerade vävda partier 
som bildar stora blommor i blått, violett och guld, med 
guldstrålar ut mot sidorna. Korsarmarna har partier 
med ljusare gråviolett omväxlande med guld. Nedanför 
halsringningen ordet  (Wahlmans skiss har här 
INRI.) broderat i guldläggsöm ovanför ett runt broderi 
med en fisk broderad i svag relief med guldtråd. Två 
guldcirklar omger fisken.

Ett mörkare vävt parti längst ner på ryggsidan har 
kullar markerade med breda broderade konturer i svart 
silke som sedan fortsätter längs insidan av kantbården 
och förgrenar sig upptill i flera knotiga grenar böjda mot 
mitten och omramande korsets övre del.

Framsidan har en bred bård lik ryggens korsstam 
men med mer diffusa formationer. Nedanför halsring-
ningen finns i en cirkel Kyrkans skepp broderat i guld 
med läggsöm i svag relief, seglet med tunnare silvertråd 
och glesare stygn så att det blålila bottentyget skimrar 
igenom. Bårdens tyg har i detta parti mer blått invävt. 
Svarta bergskonturer över ytan, grenar och kant som på 
ryggstycket.

Hela kompositionen är symmetriskt uppbyggd förut-
om i de tre broderade guldpartierna. Trots det likartade 
tekniska grundutförandet är de två mörka mässhakarna 
klart olika till sin karaktär.

Blommorna på de två vävda mässhakarna har olika 
utformning. De broderade blommorna på ”Getsemane” 
har rena konturer och jämn färg och höjer sig något över 
bottentyget. På ”Genesaret” är blommorna invävda i 
bottentyget med diffusa konturer och melerade färgytor.

De senare mässhakarnas tillkomst 1929–1930
Först 1929 fortsatte man att komplettera kyrkans 
skrudförråd, först med två vita mässhakar ”Fruktus och 
Flores” och ”Den Helige Andes Duva”, året därpå 1930 
med två gröna, ”Gaudium” och ”Pax”, samt två svarta 
”Betlehem” och ”Den heliga staden”. De är samtliga 
komponerade av Ester Hoffsten-Lindwall (1890–1949), 
de fyra första efter idé av Lars Israël Wahlman 1929, och 
utförda på sidentyger handvävda hos HV.

Troligen inhämtades anbud från Licium även denna 
gång. I Liciumarkivet finns skissförslag till vita, gröna 
och svarta mässhakar för Engelbrektskyrkan.67 Men för-
samlingen valde att fortsätta samarbetet med HV.

I HV-arkivet finns detaljerade kalkyler beträffande de 
sex sista mässhakarnas tillverkning. Man kan ur dem 
utläsa exakt hur lång tid de olika arbetsmomenten tog 

och vad brodöserna hade i timlön. De vita ”Fructus – 
Flores” kostade 1.113 kr, ”Den Helige Andes Duva” 
1.420 kr och båda levererades i december 1929.68 Av de 
gröna kostade ”Gaudium” 1.216 kr och ”Pax” 1.293 kr 
medan de två svarta kostade 877 kr vardera.

Fodersiden köptes från NK, Reinius och Kinamagasi-
net. Silverkedjorna kostade 8 kr paret, de två sista 12:25 
kr och levererades av hovjuvelerare Andersson. Slutligen 
levererades den 11 december 1930 sex stycken galgar, 
trästommar med galvaniserade krokar och överklädda 
med bomullssatin.69

Mellan foder och mellanfoder finns nedtill fram 
på alla sex mässhakarna tygetiketter med tryckt text: 
”Handarbetets Vänner, Stockholm. Komponerad av: 
Ester Hoffsten-Lindwall.” skrivet med bläck.

”Fructus – Flores” och ”Den Helige Andes 
Duva”
Utförandet är likadant hos båda de vita mässhakarna 
”Fructus – Flores” och ”Den Helige Andes Duva” 1929. 
De har rak modell, något kortare än de tidiga mässha-
karna, med avfasade hörn nedtill och markerad ringning 
vid armarna.70 Originalfodret var enligt uppgift i HV:s 
arkiv inköpt på NK. Nuvarande foder av ljust rödgul 
satäng i acetat och nylon är förmodligen insatta på HV 
omkring 1960. Synlig nedtill på framsidans foder finns 
en tygetikett med ”HANDARBETETS VÄNNER”. 
Uppgifter om brodöserna saknas.

Båda mässhakarna är utförda i vitt handvävt halv-
siden i oregelbunden spetskypert.71 Båda har ca 15 cm 

66 Uppgifter ur Pietas nr 7091/98: Bottentyget vävt i HV-teknik med inslags-
ripseffekt i silke, skiftande i brunviolett, klart lila och blå nyanser med olika 
ljusare partier. På framsidan de nedersta 22 cm i mörkare brunviolett. Varp 
av grått Z-spunnet lingarn 5 dubbla tr/cm, inslag S-tvinnat silke i många 
nyanser och flera grovlekar, 32 tr/cm i botten och ca 38 tr/cm i inplockade 
partier. Vådbredd minst 70 cm. Broderiet utfört med läggsöm, stjälksöm, 
plattsöm och schattérsöm i silke, silkesnodd/cord gulmetalltråd och lan.

67 Liciumarkivet. Skissförteckning och skisser. Skisser av Sofia Widén: en grön, 
två svarta, fyra vita, två med duva mot gult kors resp. grönt, en med blå 
figurer, en med rött kors och XP monogram.

68 HV-arkivet. Beställningar 1916–1933, D III b:2 sid. 71, 72, 74. Engelbrekts-
kyrkan. Detaljerade kalkyler.

69 HV-arkivet. Beställningsbok D III b:2 sid. 206. Engelbrektskyrkan
 Snickare 3:50, krok, 12 t. 3:62% 5:50
     Brutto netto
     33:- 21:72
 Satin 5,25 m à 1:73    9:19
 Överklädning 25 t à 70 30:53 17:50
     72:82 39:22
70 Uppgifter ur Pietas nr 7092/98: ”Fructus – Flores”. Ryggsidans längd 119 

cm, bredd 64 cm, bredd nedtill 43 cm. Framsidans längd 111 cm, bredd 61, 
5 cm, bredd nedtill 42,5 cm. Uppgifter ur Pietas nr 6951/95. ”Den Helige 
Andes Duva”. Ryggsidans längd 121 cm (118 cm m.b.), bredd 70 cm, bredd 
nedtill 41,5 cm, framsidans längd 111 cm, bredd 63,5 cm, nedtill 43 cm. De 
silverkedjor som ursprungligen funnits i sidorna saknas.

71 Uppgifter ur Pietas nr 7092/98 och 6951/95: Sidentyget till båda vävt i ore-
gelbundet översolvad 8-skafts spetskypert med olika grovt övervägande vitt 
silke. Varp: tvåtrådigt, S-spunnet silke, ca 24 tr/cm. I mittpartierna tillagt 
gula resp. blå trådar. Inslag: tre trådar tillsammans S-spunnet silke och Z-
spunnet lingarn och silke, ca 14 inslag/cm. Inslaget har på den första överst 
tre vita trådar tillsammans och skiftar successivt blandat med olika gula 
nyanser till guldgult och gulbrunt allra nederst, på den andra överst tre vita 
trådar tillsammans, sedan blandat med grå och rosa trådar, därefter gula 
tillsammans med en ljusgrön tråd och allra nederst guldgult och vitt. Stad-
kanter bortklippta. De vita och gröna tygerna har som det senare visat sig en 
materialkombination som inte höll för flitigt bruk utan blev helt förslitet på 
framsidan.
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breda bårder mitt fram och på ryggen 
med extra varptrådar i gula respektive 
ljusblå toner och broderade kantbår-
der längs med mittpartiet i gult respek-
tive blått silke och guld. Inslaget i tyget 
skiftar från ljust upptill till mörkare 
längst ner. Broderierna är utförda med 
silke i många nyanser och något guld 
och silver.72

Mässhaken ”Fructus – Flores” har 
upptill på ryggens gula bård en natura-
listiskt tecknad fågel Fenix i gulgrönt 
och benvitt med guldkonturer i ett bo 
av bruna grenar och med flammor i 
guld. I boet finns ett stort ägg broderat 
i kritvitt silke. Orden ”Fructus” och 
”Flores” är broderade i guld på båda 
sidor om bården. Runt bården brode-
rade blommor och blad, bl.a. en nej-
lika och en påsklilja, druvklasar och 
granatäpplen. Längst ner på bården 

ljusblått silke. På nedre delen av den blå bården brode-
rade stiliserade veteax i gulbrunt och guld. Runt hela 
halskanten broderade guldstrålar som bryter igenom 
guldgula molnformationer. Nedtill åt sidorna snedställ-
da partier med strömmande vatten. Längst ner på fram-
sidan är årtalet 1929 broderat i silver.

72 Uppgifter ur Pietas nr 7092/98 och 6951/95: Broderierna utförda med silke i 
olika grovlekar och metalltråd i schattérsöm, plattsöm och läggsöm. Många 
ytor följer vävnadens struktur. Tunna ränder i guldläggsöm följer sidenets 
ränder.

73 Gulvit nejlika, gröna druvor, brungrönt och ljusgrönt vinlöv, ljusgrön fan-
tasiblomma och liten gul druvklase, ljusgrönt blad, brungulvit nejlika, gul-
orange fantasiblomma, tiobladig blomma i beigevitt med spetsiga blad och 
en fantasiblomma.

finns en urna med en slinga med blommor och frukter i 
gulvita, gröna, brungröna och orange nyanser.73 Nedtill 
åt sidorna partier med ett stelt grenverk och torra bruna 
ax.

På framsidan finns samma typ av bård med årtalet 
1929 i guld längst ner. På bröstet finns mindre grenar 
med gula och vita blommor, druvor och blad och runt 
halskanten en bård.

Motivet på den andra vita mässhaken, ”Den Helige 
Andes Duva”, utgörs av en broderad, naturtroget teck-
nad duva i ljusblått och benvitt omgiven av täta guld-
strålar på ryggen. Bårderna i ljusblå toner, mitt fram och 
mitt på ryggen, är högst upp ibroderade med ytterligare 

”Fructus – Flores”, vit mässhake av Ester Hoffsten-Lind-
wall, längst till v. rygg och till h. fram. Ovan: Etikett mel-
lan framstycke och foder. På framsidan finns samma typ 
av bård med årtalet 1929. (Foto alla Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.)

"Den Helige Andes Duva", vit mäss-
hake av Ester Hoffsten-Lindwall, till v. 
rygg och till h. fram. (Foto båda Gab-
riel Hildebrand, RAÄ.) 
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”Pax” och ”Gaudium”
Båda de gröna mässhakarna 1930, ”Pax” och ”Gau-
dium”, är tillverkade av samma slags handvävda halvsi-
den med broderier.74 Liksom de föregående mässhakarna 
i en rak modell med avfasade hörn.75 Sekundärt foder av 
grönt tuskaftlinne.76

Av räkenskaper i HV:s arkiv framgår att tyget vävts 
på HV. Tekniken är oregelbundet solvad spetskypert 
melerad i flera gröna nyanser silke. ”Gaudium” har ex-
tra gula varptrådar i mittpartiet.77 Gemensamt för båda 
mässhakarna är att både framsidan och ryggsidan har 
två parallella, centimeterbreda vertikala broderade bår-
der i vitt, guld och tegelrött. Nederst en baslinje av sam-
ma slag. Ovanför denna på framsidan är årtalet 1930 
broderat i guld.

Motivet på den första mässhaken utgörs på ryggsi-
dan av ordet PAX (fred/frid) broderat med guldtråd och 
på vardera sidan en knäböjande ängel, som håller i en 
guldgul palmkvist. Figurerna är broderade med silke 
och guldtråd direkt på sidenet, som delvis lyser igenom. 
Ansiktena är helt i vitt utan detaljer. Den ena ängeln har 
en dräkt i röda nyanser och gult hår, den andra har en 
dräkt i gula nyanser och vitt och rödbrunt hår. Botten-
tygets mönstring syns igenom som en effekt i kläderna. 
Gloriorna är broderade med guldtråd i läggsöm, där 
även den fasthållande tråden är i guld. Vingarna är bro-
derade i vitt och guld. Änglarna svävar på transparenta 
moln i vitt.

En femuddig stjärna i en ring samt guldstrålar är pla-
cerade nedanför molnen. Nedtill finns ett par gulbruna 
grenar med fem små gula blommor.

Fram på bröstet två korsade palmkvistar i guld och 
gulbrunt, som omger ett skepp broderat i guld med segel 
i vitt där stygnen följer bottentygets mönstring. På båda 
sidor tunna skyar i vitt silke samt små gula stjärnor. 
Nederst på framsidan slingrar sig två grenar med gula 
blommor kring bårderna.

Den andra mässhaken har ordet GAU DI UM (glädje) 
i guld på den gulvita ryggbården. Två änglar har bro-
derats på vardera sidan om bården, de översta i till-
bedjande ställning, de nedre med musikinstrument, t.v. 
basun, t.h. harpa. Ansikten, dräkter och vingar som på 
den föregående. Instrumenten är broderade i guld, äng-
larnas hår i ljusgult, brunt, gult respektive rödbrunt, den  
harpospelande ängeln har kalott. De nedersta änglarna 
svävar på transparenta vita moln. Längst ned på den gula 
bården syns ett litet kalt träd med fem små gula blom-
mor.

Fram finns en broderad cirkel i guld med XP-mo-
nogrammet och A  inskrivna mot gul och gulbrun 
bakgrund. Från halsringningen utgår strålar i guld, sil-
ver och vitt både på rygg- och framsida. Träd som på  
ryggsidan.

74 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 44. Anna Andersson, Astrid Almqvist, Ellen 
Lund och Anna Lisa Hillerström utförde broderier på båda de gröna mäss-
hakarna; HV-arkivet D III b:2. Beställningar 1916–1933, sid. 72 1930. (Se 
avsnitt Hantverkarnas ekonomiska villkor.)

75 Uppgifter ur Pietas nr 7093/98: “Pax”: Ryggsidans längd 117 cm, bredd 
69,5 cm, framsidans längd 111 cm, bredd 64 cm, nederst 36,5 cm. Pietas nr 
6874/93: “Gaudium”: Ryggsidans längd 115,5 cm, bredd 68 cm, framsidans 
längd ca 110 cm, bredd 68 cm.

76 Enligt uppgifter hos Handarbetets Vänner foder och ett mönstervävt band 
kring halslinningen ditsatt på HV 1959. De silverkedjor, som ursprungligen 
har suttit under ärmringningen finns inte kvar. Originalfodret var enligt be-
ställningsbok inköpt från firma “Reinius”.

77 Uppgifter ur Pietas nr 7093/98 och nr 6874/93: Solvat med 12 tr åt höger 
och 4 tr åt vänster, upprepat 4 ggr, i olika gröna och gula nyanser. Varp av 
tvåtrådigt S-tvinnat grönt sysilke i fyra nyanser, ca 26 tr/cm. Mittpartiet på 
“Gaudium” har extra gula varptrådar tillsatta. Inslag grått silke och oblekt 
lin, dubbla trådar, ca 12 inslag/cm. Kanterna är bortklippta på alla sidor. 
Broderierna utförda i silke, silver- och guldtråd med schattérsöm, läggsöm, 
stjälkstygn, plattsöm i guldpartierna och langett i de gula blommorna.

”Pax”, grön mässhake av 
Ester Hoffsten-Lindwall, till 
v. rygg och till h. fram. (Foto 
båda Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.) 

”Gaudium”, grön mässhake 
av Ester Hoffsten-Lindwall, 
till v. rygg och till h. fram. 
(Foto båda Gabriel Hilde-
brand, RAÄ.) 
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”Betlehem” och ”Den heliga staden”
De två sista mässhakarna från 1930 är av svart hand-
vävt siden med broderi i silke, silver och guld, kom-
ponerade av Ester Hoffsten-Lindwall.78 Båda har rak 
modell något utsvängd vid axlarna och rundad nertill, 
kortare fram.79 Längst ner på framsidans foder finns 
HV-signaturen broderad i mörkgrönt silke. Knäppning 
med hyskor och hakar på vänster axel. Tyget i bruten 
spetskypert är något tätare och mer välbevarat än på 

de föregående mässhakarna.80 Fodren är av svart atlas - 
siden ”från Kina magasinet” enligt uppgift i HV:s arkiv.

På ryggen har mässhaken ”Betlehem” ett broderat 
kors med gult XP-monogram i en cirkel i korsmitten, 
broderat direkt på det svarta sidenet, omgivet av  
och dekorativa fält.

På korsstammen ovanför korsmitten syns ett litet vitt 
hus med gulbrunt tak och skorsten i en trädgård med 
två träd under tre stjärnor. Nedanför mitten tre tillbed-
jande änglar i vitt med gyllene glorior och gula vingar 
omväxlande med dekorativa rutor med en timglasform 
och små stjärnor samt en yttre kontur i guld och sil-
ver. Korset står på ett markparti i grönt med taggiga 
konturer. Nedanför finns ytterligare en bård och årtalet 
1930 broderat i silver. Utanför korsstammen två fjärilar 
i grönvitt och guld.

Framsidan har ett litet broderat kors med korta spet-
siga korsarmar och INRI i guld i mitten, överst en sex-
uddig stjärna samt geometriskt mönstrade partier. Kor-
set står på samma slags tvärbård som på ryggen. Runt 
hela halskanten en geometrisk bård i grått och guld från 
vilken strålar i guldgult, gulvitt och guld utgår, varannan 
rak och varannan vågig.

”Den heliga staden”81 eller ”Det himmelska Jerusa-
lem”, har på ryggen ett kors, livets träd, i heltäckande 
broderi som liknar fjäll. Korsarmarna avslutas med tre 
grönskande uppåtböjda kvistar. I korsmitten finns IHS 
i guld med konturer i guld/silver och runt korsmitten 
små femuddiga stjärnor i blått, guld och silver. Något 
ovanför mässhakens mitt på båda sidor om korsstam-
men avtecknar sig en med tunna konturer tecknad stad 
med portar, murar, kolonner och palmer i vitt, grönt 
och guldgult, svävande på gröngula molnformationer. 
Korset står på ett markparti i grönt och vitt något an-
norlunda utformat än på den föregående mässhaken. 
Nederst finns två smala brutna linjer och årtalet 1930 
broderat i silver.

Framsidan har en broderad vertikal bård av samma 
slag som korsstammen. Mitt på bröstet avslutas bården 
med ett fågelbo med Fågel Fenix och gyllene eldsflam-
mor. Överst mot halsen finns små stjärnor i guld och 
blått och runt halskanten bård i gulvitt, grönt och guld. 
Nederst tvärbårder i grönt, vitt och guld.

78 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 44. Anna Andersson, Ellen Lund och frö-
ken Örtenblad arbetade med dem; HV-arkivet. Beställningar 1916–1933 D 
III b:2. Brodösen Anna Andersson utförde broderier på de svarta mässha-
karna, (141 timmar resp. 191 timmar). En fröken Almqvist sydde också på 
dem (180 timmar resp. 58 timmar). Båda betalades enligt kalkylen 1:10 kr/
tim. Fröknarna Lund (92 timmar resp. 57 timmar) och Örtenblad (43 tim-
mar resp. 48 timmar) hade endast 0:70 kr/tim. Uppspänning av tyget i båge 
13–14 timmar och montering 15 timmar resp. 19 timmar. För vävningen har 
inte angivits någon tidsåtgång.

79 Uppgifter ur Pietas nr 6952/95 och 6953/95: Båda mässhakarna: Ryggsidans 
längd 116 cm, bredd 80 cm, längd fram 105 cm, bredd 80 cm. Silkebroderiet 
domineras av gröna och gråblå nyanser med accenter i vitt, gult och guld, 
utfört med läggsöm, stjälksöm, schattérsöm, plattsöm och fria sömsätt. I 
båda sidorna ca 17 cm långa silverkedjor med hakar.

80 Uppgifter ur Pietas nr 6952/95 och 6953/95: Handvävt siden i bruten 
8-skafts spetskypert i svarta och bruna nyanser. Varp tvåtrådigt silke i olika 
grovlekar, S-tvinnat svart och Z-tvinnat brunt, ca 24 tr/cm, inslag Z-spunnet 
silke, en svart och en gråsvart tråd tillsammans ca 9 insl/cm.

81 Namnet enl. HV:s arkiv. Beställningar 1916–1933 D IIIb:2 1930 17 nov.

Detalj broderad 
signatur.

“Betlehem”, svart mässhake av 
Ester Hoffsten-Lindwall, till v. rygg 
och till h. fram Runt hela hals-
kanten bård i grått och guld med 
strålar i guldgult, gulvitt och guld, 
varannan rak och varannan vågig. 
(Foto båda Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.) 

“Den heliga staden”, svart mäss-
hake av Ester Hoffsten-Lindwall, 
till v. rygg och till h. fram. (Foto 
båda Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 
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Altarutsmyckning 1914
Till det kraftfulla granitaltaret skapade 
Carin Wästberg i samarbete med L.I. 
Wahlman en mycket originell altarpryd-
nad benämnd ”praetexta med pilaster-
band”.

En akvarellerad skiss i guld och violett 
till altaret finns på Arkitekturmuseum.82 
I HV-arkivet finns också skisser av Carin 
Wästberg.83 Vävnaden är utförd i röl-
lakansteknik med grövre silke i violetta 
nyanser. Den färdigställdes också 1914.84 
Även Licium hade lämnat anbud på hel 
altarutsmyckning för sammanlagt 3.000 
kr men skiss saknas.85

Det som utfördes består av ett altar-
brun ”praetexta” och ”pilasterband” 
framför de fyra utskjutande granitstöden 
på altarets framsida vävt i röllakanstek-
nik av lingarn i gråvioletta nyanser. De 
fyra nedhängande, likadana, smala vä-
varna hade broderade detaljer liknande 
altarets huggna former samt silkefran-
sar.86

Till de tre mellanrummen gjordes metallramar med 
spänt handknutet guldnät.87 En tanke framförd bl.a. i 
Vecko journalen var att man bakom näten skulle kunna 
växla med de liturgiska färgerna men detta genomfördes 
så vitt jag vet aldrig. I handlingarna vid beställningen 
nämns på flera ställen sidentyg till altaret.88 Guldnätet 
svartnade så småningom och hela arrangemanget föll i 
glömska.

82 Arkitekturmuseum (AM) 1963–01, O4 B11 A18. 16. Interiör och exteriör-
skisser. 7. Lös och fast inredning och inventarier. Skisser 32. Altaret. Akvarell 
med guld. Ej signerad eller daterad.

83 HV-arkivet. Brandskadad linnemapp: “Maria Widebeck och Carin Wäst-
berg.” Detaljerad skiss från olika sidor i skala. ”Engelbrektskyrkans altar-
bord” (Carin Wästbergs handstil.)

84 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 44. Vävningen utförd av Beda Karlsson och 
Johanna Pehrsson, guldbroderier av fru L. Breitholtz och Erika Andersson. 
Överdrag till pallar vävdes i samma färger och material av Hilda Ritter. 
Wettergren-Behm, A. 1914.

85 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:2.
 Licium. 16 juni 1913 kostnadsförslag
 Altarbeklädnad, Pilasterornering 4 st à 350:- Sa kr 1.400:-
 Bonader i mellanpartier 3 st 1.550:-
 Altarduk med guldfrans. Framsida 300:-
 Altarduk hvit väfd i ränder m. guld cirka 200:-
 HV. 20 maj 1913
 Antependium 2.600:-
 Sidenantependium 260:-
86 Pietas nr 7116/99: Ramarnas höjd 99 cm, bredd 72 cm.
87 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 44. Detta arbete utfördes av Elin Berg och 

M. Denkardt.
88 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:1 och 2.

L.I. Wahlman, akvarellerad skiss i guld och violett till altarprydnaden.  
(Arkitekturmuseum.) 

Altarprydnaden efter konservering vid Riksantikvarieämbetet. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Bild på koret med altarbeklädnad och bonader. 
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Kormattan 1914
Några stora mattor hade tidigare vävts på HV, t.ex. till 
S:t Johannes kyrka i Stockholm 1889 och Linköpings 
domkyrka 1894. Redan i ett tävlingsförslag 1906 hade 
det nämnts att mattor och bonader i koret borde ingå.89 

Även här lämnades offerter både av HV och av Licium 
1913.90 Men det blev Föreningen för Svensk Hemslöjd 
som fick beställningen.91 Märta Måås-Fjetterström gjor-
de skissen, hennes första kända större matta.92

1914 utfördes den stora kormattan i röllakan som 
täckte hela koret innanför altarringen och bakom alta-
ret. Den tillverkades i två etapper, den senare beställ-
ningen gällde partiet innanför altarringen nedanför 
trappan vilket framgår av en skrivelse den 20 nov. 1914 
om att leverera:

[...] ett styck matta i samma teknik, just samma mönster och 
färgställning som av oss förut till samma kyrkas kor förfär-
digade matta samt avsedd för golvytan nedanför trappste-
gen inom altarringen.

Den är vävd med ett oregelbundet rätvinkligt mönster 
med stiliserade blomformer i grå, blå, rosa och violetta 
toner med vissa inslag i ljust grågrönt. Trappstegen har 
markerats med viggmönster i samma toner. Vävbredden 
var ca 300 cm.

Bonader i koret 1920
De sju bonaderna i koret vävdes på HV 1920. Som 
ovan nämnts hade de funnits med i planerna redan från  
början. De är placerade i de sju välvda nischerna i  
koret, ca 180 cm (179–187 cm) breda och ca 380 cm 
höga med mellan 18 och 35 cm långa fransar. En skiss 
av Carin Wästberg daterad redan 1914 finns i HV- 
arkivet.93

Bonaderna är alla vävda i ull och lin med en slät na-
turgrå tuskaftbotten, snärjda partier och partier med 
reliefverkan i noppväv, huvudsakligen i mörkbrunt med 
partier, som bildar geometriska mönster och texter i te-
gelrött och mörkt blått och violett samt guld. Mönst-
ren är tätare och kraftfullare upptill, ljusare och glesare 
nedtill. De tre bonaderna i mitten har en färgställning 

89 Engelbrektskyrkans arkiv. O Ia:1. 10 april 1906 7. Motto “Församlings-
gården”. Ett av förslagen 1906. (Trol. Wahlmans.) ”Golfvet är hållet i djup 
färgton med gångmattor. I koret ekparkett med matta väfd i särskilt mönster. 
Till koret tänkes för öfrigt koncentrerad en rikare färgverkan genom att väg-
garna där beklädes med väfnader i t.ex. röllakan eller ännu hellre gobelin. 
Det är ju ett gammalt bepröfvadt sätt för väggdekoration fast det ej kommit 
mycket till användning för kyrkliga behof. Det vore emellertid särskilt lämp-
ligt för att erhålla lugna och vackra toner, hvarjämte man, om figurer komma 
till användning, hos dessa tack vare väfnadstekniken finge den enkelhet och 
naivitet man gärna vill komma åt för ett dylikt ändamål.”

90 Engelbrektskyrkans arkiv KV b:2. Inlämnade anbud. HV 12/2 1913 Matta 
64 m2 à 55:- 3.520 kr. Licium 10 mars 1913 kostnadsförslag. Matta röllakan 
56 kr/kvadratmeter, enklare utförande 40 kr/kvadratmeter.

91 Engelbrektskyrkans arkiv. KV b:1. Protokoll 19/4 1913
 § 7 Antogs ett anbud från Föreningen för svensk Hemslöjd på en matta för 

kyrkans kor för en kostnad av 3.000 kr.
92 Engelbrektskyrkans arkiv. O I a:1. Mapp Mattor 1914 1924
 Föreningen för Svensk Hemslöjd.
 20 nov. 1914. Erbjudande om att leverera ”ett styck matta i samma teknik, 

just samma mönster och färgställning som av oss förut till samma kyrkas 
kor förfärdigade matta samt avsedd för golvytan nedanför trappstegen inom 
altarringen” kostnad 900 kr.

 Odaterat. Ett brev till prof. Wahlman om mattan, med ritning. ”På samma 
gång ber vi att få meddela att vi från Fröken M. Måås-Fjetterström motta-
git meddelande...” ~ ”...trappstegen ej varit medräknade i det först ingivna 
förslaget å 3.000 kr liksom de ej heller medtagits i det nu ingivna...” 972 kr 
kostar den i detta förslag. MMF hade tydligen varit i kontakt med Wahlman 
och hade inget med offerten att göra.

 18 dec. 1914 kontrakt på matta för 900 kr, nedanför trappstegen inom altar-
ringen… Lilli Zickerman

93 HV-arkivet. Brandskadad linnemapp: Maria Widebeck och Carin Wästberg. 
Skisser till bonader i Engelbrektskyrkan sign. C Wästberg 22 mars 1914 
resp. CW sept. 1920.

Den stora kormattan i röllakan täckte hela koret innanför altarringen och 
bakom altaret. Märta Måås Fjetterström, 1914.

Trappstegen markerades med bårder. 

Till v.: Carin Wästberg, akvarellerad skiss till bonad 1914.  
Till h.: Carin Wästberg, tuschskiss till bonad av 1920.  
(Båda Nordiska mu seets arkiv.) 
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med inslag av tegelrött, de fyra på sidorna av brunt och 
blått.94

Bonaderna har texter som anknyter till Tore Strind-
bergs reliefer högst upp i nischerna.95 Texterna hämtade 
ur julevangeliet, Johannesprologen och profeten Jesaja 
är från vänster räknat:

1. ETT BARN BLIFVER OSS FÖDT, EN SON BLIFVER OSS GIFVEN

2. HON SKALL GIFVA HONOM NAMNET IMMANUEL

3. I BEGYNNELSEN VAR ORDET OCH ORDET VAR NÄR GUD OCH ORDET VAR GUD

4. I DET VAR LJUS OCH LIVET VAR MÄNNISKORNAS LJUS

5. OCH VI SÅGO HANS HÄRLIGHET HAN VAR FULL AV NÅD OCH SANNING

6. DIN KONUNG KOMMER TILL DIG RÄTTFÄRDIG OCH SEGERRIK ÄR HAN

7. HAN SKALL UTBREDA RÄTTEN SÅ ATT SANNING FÅR RÅDA.

Mattor 1925
Ytterligare två stora mattor i flossateknik av textil-
konstnärinnan Märtha Gahn, beställdes hos Föreningen 
Svensk Hemslöjd 1925.96 Hon hade redan som elev vid 
Högre konstindustriella skolan fått följa arbetet i Engel-
brektskyrkan.97 ”När valven skulle målas släpptes unga 
elever från konstakademien in som arbetare, också flick-
orna med dekorativ begåvning fick vara med” skriver hon 
i några minnesbilder 1964.98 Litet längre fram står det:

Några år efter invigningen skulle kyrkan åter prydas. Det 
lystes en tävlan om en kormatta. Mattor i kyrkan var en 
nyhet som Wahlman gärna lanserade. Han älskade textilier 
och hade själv komponerat de säregna skrudarna som än 
brukas. Jag lyckades för Svensk Hemslöjd få mina förslag 
antagna. Hela 64 m2 tät flossa skulle vävas i former anpas-
sade efter plan och trappsteg. För en helt ung konstnär blev 
samarbetet med Wahlman berikande. Så mycket rutpapper 
skulle fyllas och färgblandningar prövas innan det krävande 
arbetet kunde utföras. En ung skånsk flicka, Hilda Persson i 
St. Olof vävde ensam mattan i sin lilla trånga gård. Självhäv-
delse och penningbegär var för oss alla främmande faktorer. 
Man gladdes åt det tunga arbetet. [...].Så lärde man sig älska 
Engelbrektskyrkan och därmed blev ett liv i sakralkonstens 
tjänst för mig så självklart som kall.

Mattan utfördes i huvudsakligen ljust rosa toner med 
dekorativa blomformer och speciella bårder som mar-
kerade trappstegen. Den var formpassad till platsen ut-
anför altarringen och trappan.99

Motivens betydelse
Vare sig hos HV eller i något annat arkiv har jag kun-
nat finna någon skriftlig information om hur de olika 
motiven skall tolkas utöver vad som redan framgått i  
texten.

De två röda mässhakarna har en tydlig symbolik 
med motiv som i dag inte upplevs som ovanliga. De 

94 Ur Pietas nr 6860/93. Teknik: Bottenväv i tuskaft med varp av tvåtrådigt 
grått (oblekt) S-tvinnat lingarn ca 8 tr/cm och inslag av tvåtrådigt grått 
ullgarn av ryatyp (vart tredje inslag) mellan noppvävsinslagen, ca 6 tr/cm. 
Mönsterpartier dels i noppväv i brunt tvåtrådigt ullgarn, tre trådar tillsam-
mans och blandningar av lingarn, upp till 10 trådar sammanspolade, dels 
snärjda partierna över sju trådar både åt höger och vänster i guldpartierna 
i bokstäverna och små mönsterdetaljer med guldgult tvåtrådigt silke och 
japanguld.

95 De hade senare flyttats så att text och bild inte stämde överens, vilket upp-
märksammats av kyrkoherde Hans Ridderstedt på 1980-talet. I samband 
med konserveringen 1993 flyttades de om till sitt ursprungliga läge.

96 Engelbrektskyrkans arkiv, OI a:1. 25 april 1924. Kostnadsförslag på gång-
mattor Cocos matta. 7 maj 1924 NK. Antaget anbud från 30 april å mattor. 
I kyrkans arkiv framgår att även NK lämnat offert på en stor flossamatta.  
8 maj 1924. Kostnadsförslag på flossamatta från NK. 517 cm x 911 cm. 
Kr 7.200.

97 Märtha Gahn (1881–1973) blev senare ledare för Libraria under 20 år.
98 ATA, Märtha Gahns arkiv.
99 Nedanför trappan låg ytterligare en rektangulär flossa med mönster inspi-

rerat av skånska allmogetextilier (Denna användes under restaureringen 
1992–1993 av hantverkarna som gångmatta i sakristian.)Den rosa stora mattan i flossateknik täckte trappan ner från koret, 1925.

En av de sju bonaderna i koret, 1920. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.)
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fem sårmärkena i form av rosor började vid denna tid 
bli ett vanligt motiv. Duvan som motiv hade i slutet 
av 1800-talet främst framställts på predikstolskläden.  
Hos Licium hade den endast använts ett par gånger, 
1906 och 1911.100 Det var alltså ännu inte något frek-
vent använt motiv. Här görs nu en tydlig hänsyftning 
till pingstundret med både den Helige Andes duva och 
eldsflammor.

De violetta mässhakarna går i församlingen under be-
nämningen ”Långfredagsskrudarna” vilket antyder hur 
de använts. I synnerhet ”Getsemane” har ett mycket 
speciellt ikonografiskt innehåll och en helt unik utform-
ning. Blå klematisblommor har så vitt jag vet aldrig före-
kommit förr eller senare på någon mässhake. Det ly-
sande röda hjärtat är också ytterst ovanligt i det svenska 
materialet. Skeppet och fiskmotivet på Genesaret känns 
något mer konventionella men placeringen på mässha-
kar var något nytt vid den här tiden. Fastän de innehål-
ler ett flertal symboler hålls kompositionen samman av 
den genomarbetade grundvävnaden.

De sex sena mässhakarna är också komplexa i sitt 
motivval. Fågel Fenix både på en av de vita mässhakar-
na och på den ena svarta symboliserar uppståndelsen. 
Frukter och blommor på den ena vita kan uppfattas som 
rent dekorativa men poängteras extra genom att nam-
net skrivs ut. Möjligen kan de tolkas som trons frukter 
och det kristna livets blomstring. De gröna druvorna är 
knappast en symbol för nattvardens vin men förekom-
mer flera gånger på livets träd.

Den Helige Andes duva finns förutom på den ena 
röda också på en vit mässhake. När de vita mässhakarna 
tillkom bör de röda ha reserverats för pingst och martyr-
dagar från att tidigare varit högtidsskrudar. Den Helige 
Ande är ju alltid ett passande motiv men det motsvaras 
inte av något på den andra vita lika litet som de två röda 
mässhakarnas motiv korresponderar. Det strömmande 
vattnet kan tolkas som Livets vatten, dopet eller de fyra 
paradisfloderna.

Namnen på de gröna, Pax – fred/frid och Gaudium 
– glädje, samt motiven, knäböjande och lovsjungande 
änglar och segerpalmer skulle lika gärna kunna ha pla-
cerats på vita mässhakar. Man vet att Wahlman var en 
varm beundrare av Nathan Söderblom som just hade 
fått Nobels fredspris vilket kan ha inspirerat honom till 
namnet på den ena.

De två svarta mässhakarna har också ovanliga mo-
tiv. Fågel Fenix är här kombinerad med det himmelska 
Jerusalem, ett hopp om ett liv efter detta. Tolkningen 
av innehållet på den andra är svårare. De tillbedjande 
änglarna och det lilla huset, stallet i Betlehem, är ovan-
liga motiv och placeringen på en svart mässhake känns 
omotiverad. Fjärilar är inte heller någon vanlig symbol 
på mässhakar, men brukar tolkas som symboler för li-
vets förgänglighet. Att som på den ena svarta mässha-
ken placera ett större kors även på framsidan är också 
ovanligt. Däremot förekommer det ofta hos både HV 
och Licium att man låter IHS på den ena mässhaken i 

ett par motsvaras av XP-monogrammet på den andra 
som man gjort här.

Det bör vara Wahlman som själv valt motiven, 
knappast någon av konstnärinnorna på HV. De anspe-
lar inte på Bergspredikan vilket skulle varit naturligt 
med tanke på kyrkobyggnadens ikonografi. Någon an-
tydan om att Nathan Söderblom varit inblandad i detta 
finns inte i Söderbloms bevarade korrespondens med 
Wahlman.

Här ser vi för första gången en tydlig skillnad i mo-
tivval på två mässhakar i par, något som man sedan 
fortsatte med både hos HV och Licium och senare hos 
Libraria. Här är skillnaden ovanligt stor. Förutom i det 
gröna paret har de två mässhakarna i respektive par inte 
motiv som korresponderar med varandra. På mässha-
karna från 1929–1930 har vi figurbroderi med änglar, 
något som inte förekommit hos HV sedan Agnes Bran-
tings tid.

Wahlman valde i Engelbrektskyrkan att använda 
en mer traditionell form på alla mässhakar. De behål-
ler i hela sviten en smal rak form, något modifierad 
med avfasningar nedtill och en antydd ärmringning på 
framsidan. Då de sex sista mässhakarna i Engelbrekts-
kyrkan tillkom var en vidare form allmänt accepterad 
och använd hos Licium, Ersta och Libraria men HV 
valde fortfarande den smala raka formen. Hos de svar-
ta mässhakarna har man återgått till en mjukt rundad 
1600-talsform i nedre delen. Helt unik är konstruktio-
nen med silverkedjor under armarna för att hålla de 
tunga mässhakarna på plats.

Skillnader mellan tidiga och sena mässhakar
Materialet, slät sammet, och den röda färgen som hög-
tidsfärg, som redan 1904–1906 använts till de första 
mässhakarna både på Ersta, HV och Licium, var ett 
traditionellt material- och färgval hos de första mäss-
hakarna i Engelbrektskyrkan.

De två violetta mässhakarna är allt annat än kon-
ventionella både i fråga om material, handvävt siden i 
HV-teknik, och de broderade motivens utformning. Här 
skiljer sig även skärningen något i axelpartierna mellan 
mässhakarna i paret.

Användningen av bottentygets struktur i broderierna 
hos de gröna mässhakarna är också ovanlig och effekt-
full. Att sätta in kompletterande varptrådar i annan färg 
i vissa partier på de vita och den ena gröna är också 
vävtekniskt något nytt.

De svarta mässhakarna ger inte samma storslagna in-
tryck som de tidigare. Broderierna är små och litet för-
siktigt utförda och den yttre formen mjukare. De tycks 
inte ha använts särskilt mycket, på 1990-talet var de 
båda fortfarande i perfekt skick.  

100 Falu Kristine och Gustaf Vasa kyrkor.
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Jämförelser mellan de två  
kyrkornas textilier

Likheter och olikheter
Det finns både skillnader och likheter mellan de tidiga 
textilierna till de två nya kyrkor som fick sin första upp-
sättning från de två stora ateljéerna Licium och HV. 
Båda kyrkorna uppfördes ungefär samtidigt och invigdes 
1913 och 1914. I det ena fallet var byggherren en privat 
uppdragsgivare, vilket är tämligen unikt vid denna tid, 
i det andra fallet en nybildad innerstadsförsamling där 
kyrkorådet beställde. I båda fallen gavs ekonomiska ra-
mar som tillät yppersta material och hantverk.

Kyrkorummen är helt olika till sin karaktär. Uppenba-
relsekyrkan visar stor prakt med rikt bemålade mur ytor 
och gyllene mosaikdetaljer, med ett myller av figurer och 
dekorativa mönster. Kyrkan är lägre och mörkare men 
med en intensiv indirekt belysning i koret. Engelbrekts-
kyrkan ger ett ljusare intryck genom sin rymd och sina 
stora fönster i kombination med putsade väggar och grå 
granit. Taket och predikstolen i mörkmålad ek har för-
gyllda detaljer. Högst uppe i valvbågarna syns smidda, 
förgyllda genombrutna molnformationer. Endast kor-
väggen och väggen vid dopfunten har fresker. Kyrkorna 
ritades av två av tidens främsta arkitekter som i båda 
fallen också utformade textilierna. Båda hade kontakt 
med Nathan Söderblom och var påverkade av honom. 
Ferdinand Boberg valde Licium, L.I. Wahlman valde HV 
att utföra textilierna. Både arkitekterna och ateljéerna 
närmade sig uppgiften på helt olika sätt. Säkerligen hade 
de två föreståndarna, Agnes Branting respektive Carin 
Wästberg, en stor del i överförandet från tecknade och 
akvarellerade skisser till textilt material. I båda kyr-
korna finns uppgifter om vilka personer som deltagit i 
arbetet med tillverkningen.

Till Uppenbarelsekyrkan gjordes endast en mässhake 
av varje färg, en vit högtidsmässhake och en violett för 
fastan. I Engelbrektskyrkan anskaffades de två första 
åren mässhakar i par, två röda och två violetta ”lång-
fredagsmässhakar”. Även de mässhakar som skaffades 
senare gjordes parvis. Som högtidsfärg valde man i Salt-
sjöbaden den gammalkyrkliga vita, ett val som förmod-
ligen påverkades av Agnes Branting. Engelbrektskyrkan 
fick den traditionella röda högtidsfärgen, som var det 
vanliga i HV:s produktion. Den andra röda mässhaken 
har en direkt syftning på pingsten genom sitt motiv, den 
Helige Andes duva. Både den violetta och den vita bars 
vid invigningen i Saltsjöbaden, i Engelbrekt endast den 
första röda.

Två liturgiska färger användes länge. Endast vit och 
violett liturgisk färg användes i Saltsjöbaden fram till 
1939 och 1946–1947 då övriga liturgiska färger anskaf-
fades. Till Engelbrektskyrkan beställdes resterande fär-
ger 1929–1930.

Mässhakarna är skurna i helt olika modell. När det 
gäller formen på mässhakarna behåller HV och Wahl-

man den raka, smala 1800-talsformen något modifierad 
medan Agnes Branting och Boberg väljer en medeltida 
stor form. Uppenbarelsekyrkans mässhakar har mycket 
rika broderier.

Motiven skiljer sig åt, figurscener kontra abstrakta 
och symboliska motiv. Krucifixet i Saltsjöbaden, på den 
violetta mässhaken, korset med de fem symboliska ro-
sorna på den röda högtidsmässhaken i Engelbrekt är helt 
olika uttryck för Kristi död. Boberg och Licium väljer 
flera figurmotiv, en ängel och några andra gestalter samt 
keruber som fyller det mesta av ytan. Wahlman väljer 
symboler och abstrakta motiv på de violetta, bl.a. forn-
kyrkans urgamla fisksymbol och kyrkans skepp. Detta 
är första gången som HV utformar de två mässhakarna 
i paren olika.

Korta texter finns på båda Liciummässhakarna i Up-
penbarelsekyrkan och i Engelbrektskyrkan endast ordet 

 på en av de violetta. Att förse mässhakarna med 
namn var något nytt och fortfarande ganska ovanligt 
men båda arkitekterna gav sina mässhakar namn. Vid 
arkitekttävlingar brukade arkitekter förse sina anonyma 
förslag med olika namn.

I gestaltningen kan man konstatera klara rena färger, 
linjer och konturer hos Uppenbarelsekyrkans mässha-
kar och ett mer impressionistiskt diffust uttryck i Engel-
brektskyrkans, särskilt hos de vävda violetta mässha-
karna. Engelbrektskyrkans broderier visar tydligare 
jugenddrag, särskilt rosorna på den röda mässhaken och 
klematisrankorna på den ena violetta. Wahlmans för-
sta kompositioner är tydligt asymmetriska, Eva Jancke 
Björks röda mässhake är däremot konventionellt sym-
metrisk. Bobergs kompositioner är assymmetriska en-
dast genom att de små ornamentala detaljerna varieras 
på vänster och höger halva och att varianter av korsfor-
mer och keruber blandas utan inbördes ordning.

Materialvalen är helt olika. I Uppenbarelsekyrkan 
användes slätt blankt siden, den violetta i en stark klar 
nyans är ett ovanligt val. Till Engelbrektskyrkan valdes 
dels traditionellt röd, slät sammet dels något helt nytt, 
handvävt, HV-teknik i silke i dova violetta nyanser. 
Den vita och de röda mässhakarna framträder tydligt 
i respektive kyrkorum. Det vita glänsande sidenet ly-
ser tillsammans med altaruppsatsen i vit marmor och 
koncentrerar blicken i det ganska mörka, rikt bemålade 
rummet med sitt myller av figurer och dekor i Uppenba-
relsekyrkan. Den klart röda med sina orangeröda rosor 
framträder mot Engelbrektskyrkans grålila råa granit. 
De två violetta ger ett mer olikartat intryck. I Saltsjö-
baden framträder den violetta glänsande sidenytan med 
sina gnistrande broderier i rena klara färger mot fresker-
nas mer brutna nyanser. I Engelbrektskyrkan upplever 
man en större samklang mellan rummet och de mörkt 
grålila mässhakarna som tar upp dess färgskala.

Även beträffande övriga textilier kan vissa olikheter 
iakttas. Mässkjortorna i Engelbrektskyrkan hade fasta 
kragar med knypplad spets medan Uppenbarelsekyrkan 
var den första kyrkan där Licium tillverkade lösa halslin 
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till mässkjortorna, det ena rikt broderat. Stolor saknas 
i båda kyrkorna men Uppenbarelsekyrkan har ett spe-
ciellt mässkärp.

Ingen av kyrkorna har antependier i vanlig mening, 
Engelbrektskyrkans mycket speciella altarprydnad i 
guldnät och altarbrunet med nedhängande pilasterband 
växlar inte liturgisk färg. Altarduken i Engelbrektskyr-
kan hade knypplade skånska spetsar medan den ena al-
tarduken i Saltsjöbaden har rika genombrutna vitbrode-
rier formgivna av Boberg. Uppenbarelsekyrkan saknar 
helt kormatta men har dekorativa inläggningar i sten-
golvet, Engelbrektskyrkan försågs med en heltäckande 
handvävd röllakansmatta i grå, blå och violetta toner, 
som täckte hela koret.

Skillnaderna beror förmodligen både på arkitekterna 
och på de textilkonstnärinnor som de samarbetade med. 
Beställarna var i båda fallen av mindre betydelse. I Salt-
sjöbaden hade Boberg fått fria händer. Engelbrektskyr-
kans kyrkoråd fick färdiga skisser att godkänna eller att 
välja på, vid de sena beställningarna skisser både från 
HV och Licium.

Vreta Klosters kyrka
Textilier vid en kyrkorestaurering
Textilbeställningarna hos Licium för Vreta klosters 
kyrka ger oss flera intressanta infallsvinklar. De första 
beställningarna gjordes i samband med en stor och be-
tydelsefull kyrkorestaurering och en intressant kyrkoin-
teriör. De gjordes i två olika omgångar 1917 och 1925–
1930 och utgör exempel på processen vid beställning av 
textilier med olika synpunkter från ateljé och mottagare, 
såväl ekonomiska, estetiska som teologiska.

Detta var inte de enda stora beställningarna hos Li-
cium under de aktuella åren. 1914–1917 gjorde Licium 
ytterligare 15 antependier och ett dussin mässhakar. 
Under 1925 tillverkades 47 antependier och minst 30 
mässhakar, varav flera till Uppsala domkyrka och den 
ekumeniska kåpan. Året därpå 1926 gjordes 33 ante-
pendier och 35 mässhakar. Parallellt med beställningen 
1929–1930 arbetade Licium med sex mässhakar till 
Linköpings domkyrka och två antependier till Lunds 
domkyrka samt utställningsföremålen till Stockholms-
utställningen.

Sigurd Curmans kyrkorestaurering
Ett av de viktigaste restaureringsprojekten i början av 
1900-talet var Vreta klosters medeltida cistercienserkyr-
ka. Förslag hade väckts redan år 1900 men man kom 
inte igång förrän efter 1907 och den stora restaure-
ringen, ledd av Sigurd Curman, pågick mellan 1915 och 
1917. Den 21/10 1917 återinvigdes kyrkan och då fanns 
den första omgången nya textilier på plats.101

I Vreta klosters kyrka fanns förvånansvärt få texti-
lier från äldre tid, endast en brudpäll från 1600-talet, 
en bokdyna, tre kalkdukar och två svarta mässhakar 

från 1700–1800-talen.102 Två mörkt violetta sammets-
mässhakar hade anskaffats från Ersta 1907. De skall 
ha skänkts av disponent Herman Egnell som ingick i 
restaureringskommittén i början och donerade 10.000 
kronor till restaureringen.103

När restaureringen pågick som bäst sände Sigurd Cur-
man hösten 1916 det första brevet om de nya textilierna 
till kyrkoherde Gustaf Adolf Krantz.104 Han föreslog att 
Egnell skulle bekosta textilierna.105 ”Deras utseende får 
han dock inte bestämma själv” skriver han. De borde 
utföras hos Licium av Agnes Branting och fortsätter:

Det bör vara full uppsättning med antependium samt 2 
mässhakar (el 3), dels i hvitt, dels i rödt samt möjl. äfven i 
svart, med tillhörande mässkjortor. Vidare bokdynor samt 
en bonad på bokpallen å predikstolen, vidare en bonad för 
kommunionsbänken, en brudpäll samt håfvar.

Curman föreslog alltså tämligen bestämt vilken ateljé 
som skulle få uppdraget att göra de nya textilierna 
och vad som skulle behövas. På olika sätt hade Ag-
nes Branting och Curman tidigare haft kontakt med  

101 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 10. Dagbok 1917. Sigurd Curman, ”Vreta 
klosters kyrka, byggnads historiska konturer” i En bok om Östergötland, 
Birger Mörner, (red.), 1915; Sigurd Curman, Bidrag till kännedom om Cis-
tercienserordens byggnadskonst. 1912.

102 Sigurd Curman, Erik Lundberg, Vreta klosters kyrka. SvK (43), 1935, sid. 
127–129. Där finns en uppräkning från 1591 av nu förkomna textilier.

103 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 288. Restaurerings historia från 1907.
104 VALA, Vreta klosters kyrkoarkiv, (= Vreta klosters församlings arkiv)  

O I aa:2. Brev till kyrkoherde Gustaf Adolf Krantz från Sigurd Curman 28/10 
1916. När jag gick igenom korrespondensen befann det sig fortfarande i för-
samlingen.

105 Han skriver Emil Egnell. Om detta är en felskrivning gör det samma, då det 
ändå inte blev denna donator.

Lamm på violett mässhake från Ersta 1907.
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varandra.106 Sedan januari 1913 ingick han i konser-
veringsföreningen Pietas styrelse.107 I Sigurd Curmans 
dagböcker finns flera anteckningar om möten 1917, de 
flesta antagligen för Pietas räkning.108 Av Liciums räken-
skaper framgår också att Agnes Branting reste till Vreta 
åtminstone två gånger 1917.109

Textilier tillverkade 1917–1919
De nya textilier som verkligen blev tillverkade 1917 var 
två röda mässhakar, ett rött antependium, två röda al-
tardynor, två röda knäfallsdynor (med svarta överdrag), 
en decimeterbred guldbroderad bård (också benämnd 
altarbrun), en linneduk med spets och ytterligare en al-
tarduk, två mässkjortor med halslin och mässkärp, ett 
predikstolskläde och en kyrkvaktarrock.110 Ett svart an-
tependium och ytterligare två linnedukar tillkom 1919 
och ett bibelband 1920. Allt detta tillkom i direkt an-
slutning till restaureringen.

Inte förrän 1925 och 1926 fullföljdes Curmans in-
tentioner i och med att två vita mässhakar skänktes och 
slutligen fick kyrkan 1930 en grön mässhake och ett 
grönt antependium samt ett grått bårtäcke. Ingen stola 
beställdes till någon av dessa skrudar, inte heller några 
kalkdukar.

Röda mässhakar och antependium 1917
De två röda mässhakarna komponerades av Ruth Hall-
berg. De är utförda i en modifierad medeltida klock-
modell av svenskt siden, handvävt med invävda små 
guldkors.111 De har brunt handtryckt linnefoder.112  

Broderierna är utförda i guld samt vitt, svart, ljusblått 
och gult silke. Brodösen kan ha varit Maja Persson.

På den ena mässhaken avbildas Kristus som världs-
härskaren, omgiven av texten: ADORATE SCABELLVM 
PEDVM EIVS.113

På den andra syns Vreta klosters sigill med Maria och 
barnet ovanför en knäböjande abbedissa och texten: 
MONASTERIUM S MARIA IN VRETIS.114 Bårderna 
har olika dekorativa motiv, den med Kristus har vita 
fembladiga rosor, den andra vita treklöverblad, (”liljor” 
enligt Curman), påminnande om dem på de blågrö- 
na birgittinska mässhakarna i Linköpings domkyrka. 
Längst ner på ryggen har båda Linköpings stifts vapen, 
två korslagda nycklar.

106 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol.93. Brev från Mats Åmark, brukspredikant 
i Norn, 6/6 1911 och 14/6 1911 om att Curman skulle hålla föredrag vid 
den kyrkliga utställningen i Västerås i samband med ett kyrkligt möte; 25/6 
1911 Brev från Agnes Branting. Om föredraget i Västerås 2–5 juli och om 
katalogens förord, ”som fallit på min lott”.

107 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 94. Brev från Agnes Branting 23/1 1913. 
Lundwall, E. 2003, sid. 41. Han efterträdde riksantikvarien Emil Eckhoff.

108 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 10. Dagbok 1917. 13/6. Clason i Vreta, Frk 
Branting på e.m. 28/6 Kl 2 Licium. På som maren många gånger till Vreta. 
27/7 bl.a. Frk Branting.

109 Liciumarkivet, Arb. bok ABg 1916–1919. 18/5 1917 AB resa 22–, rum och 
vivre 17–, 13/6 1917 bilresa kr 39–.

110 Liciumarkivet, Arb. bok ABg 1916–1919. 17 sept. 1917 Vreta kloster kyrka. 
Kommissionen för Vreta klosters Restaurering. Där framgår bl.a. att priset 
för antependium var 2.350–, 2 mässhakar 2.629–. och altarbrun 850–.

111 Curman, S., Lundberg, E., SvK (43), 1935, sid. 126.
112 Pietas nr 6489/89 a och b mässhakar, längd 125 cm, bredd 100 cm. Pietas nr 

6465/89 antependium. höjd 82 cm, bredd 370 cm, mitten 175 cm.
113 = Tillbedjen vid hans fotapall. Ps. 99 v. 5.
114 = Sankta Marias kloster i Vreta.

Röda mässhakar 1917, till 
v. I rygg och till h. II rygg. 
(Foto båda Gabriel Hilde-
brand, RAÄ.) 
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Antependiet från 1917 är orangerött, enligt Curman 
av ”cinnoberrött kläde”, även detta komponerat av 
Ruth Hallberg med broderier utförda av Maria Pers-
son.115 Huvudmotivet är ett stort ringkors av broderade 
ljust blå ädelstenar och vita broderade pärlor. I ringen på 
korset finns texten SOLI DEO GLORIA.116 Vid sidorna 
finns lodräta bårder med ädelstensbroderi i relief och 
apostlarnas initialer. Ytorna mellan korset och bårderna 
har ett kraftfullt guldbroderi med stora vindruvsklasar 
i orange. Antependiet täcker altaret på tre sidor och på 
dess ena kortsida är broderat: TILL WRETA KLOS-
TER VID DESS ÅTERINVIGNING 21 OKT. 1917 AV  
J.O. NILSSON.117

Till detta hörde två bokdynor ”rött siden invävt med 
guld” och två större ”dynor till golvet 2 st, 1 mtr”. De 
två stora avlånga röda dynorna i halvylle, vävda i HV-
teknik, betecknas i kyrkans inventarieförteckningar som 
”altardynor” men var avsedda som knäfallsdynor ned-
anför altaret. På en bild i ATA kan man se ett arrang-
emang med ett litet altarbord utanför korskranket där 
en av de röda dynorna placerats på golvet som knäfall.

De intensivt orangeröda textilierna, antependiet, de 
två mässhakarna och dynorna måste ha gjort ett starkt 
visuellt intryck mot de ljusa väggarna i koret både i 
dagsljus och i elljusbelysning eller med mängder med 
små levande ljus som man kan se på vissa bilder. Detta 
var den syn som mötte gudstjänstdeltagarna vid de stora 
högtiderna. Genom att altaret höjts upp tre steg och al-
tarring saknades såg man det från ingången och från 
många sittplatser.

I ett brev från Curman 
1919 framgår att hans åsikt 
om antependiefärger är den 
gängse äldre uppfattningen, 
rött är högtidsfärgen. Förut-
om rött antependium behöv-
des ett svart som kunde an-
vändas i fastan tillsammans 
med violetta mässhakar och 
på långfredagen med svar-
ta.118 När senare de vita mäss-
hakarna beställdes föreslog 
Agnes Branting att de skulle 
få ett rött foder som skulle stå 
bra mot det röda antependiet. 
Något vitt antependium var 
det då inte tal om.

115 Licium genom femtio år, Kat. 1954 nr 12.
116 = Åt Gud allena äran. Detaljförslag till korset finns i Liciumarkivet.
117 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 288. Restaureringshistoria från 1907.” Do-

nationer: Jonn O. Nilsson ett praktfullt antependium och tvenne mässhakar, 
Grefve Oscar Douglas ett guldbroderat altarbrun, O.G. Svensson och Beck-
man matta, Fru Anna Svensson spetsar till altarduk och altarring”.

118 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv. O I aa:2. Brev till kyrkoherde Gustaf Adolf 
Krantz från Sigurd Curman 6/11 1918..

119 Meredith Parsons Lillich, Studies in Cistersian Art and Architecture, Vol. 
One, Michigan 1982, sid. XII “It is my impression that Cistercian twelfth-
century books are painted, in the main, in four colours: a clear Bleu -de-ciel, 
a light pure green, a Chinese (orange) red, and a sort of Dijon-mustard yellow. 
One finds theese four colours in the most diverse painting styles.”

120 Email från Meredith Parsons Lillich 20051202.
121 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 288. Cisterciensiska regler: “Kyrkdörren 

omålad. Golv i olika färger förbjudet (1218), fönster ofärgade (1182), ut-
huggna bilder får ej förekomma (1134), endast målad Kristus (1213), endast 
kors och relikskrin, på altaret inga ljus (1199), ej altarbilder i olika färger.”

122 Hilding Johansson, Ritus cisterciensis. Studier i de svenska cistercienserklos-
trens liturgi, Lund 1964, sid. 142–243. Vid donationer till altaren kunde stif-
taren skänka mer påkostade textilier.

Cisterciensisk färgskala eller allmänt medel-
tida?
Det är mycket möjligt att Curman med sin stora kun-
skap om cisterciensisk konst kan ha påverkat valet av 
färgnyanser hos de röda textilierna. Den amerikanska 
forskaren Meredith Lillich Parsons beskriver färgskalan 
hos cisterciensiska manuskript: ”Kinesiskt rött (orange), 
klart ljusblått, rent grönt och senapsgult”.119 Vid förfrå-
gan 2005 uttrycker hon en större försiktighet och anser 
att just färger är det som minst behandlats i litteraturen 
om cisterciensiskt bokmåleri och håller det knappast 
för troligt att någon 1915 skulle ha haft kunskap om 
något sådant.120 Men åtminstone det röda och himmels-
blå stämmer väl på Vretatextilierna liksom den gula ny-
ansen på Kristusbilden. I min undersökning har denna 
röda nyans inte använts på några andra textilier under 
den aktuella tiden.

Curman skriver om cisterciensernas estetiska uppfatt-
ning i några anteckningar i samband med Vretarestau-
reringen men nämner inget om några specifika färger.121 

Cistercienserna är ju i början allmänt återhållsamma, 
guld och silver fick endast användas till nattvardskärlen. 
Till mässhake och stolor fick slätt enfärgat siden använ-
das men man följde inte liturgisk färgkanon.122 Det är 

Till v: Kristus världshärskaren i korsmitten I, detalj av broderi. Till 
h.: Vreta klosters sigill i korsmitten II, detalj av broderi. I Marias 
krona finns 5 små pärlor. (Foto alla Gabriel Hildebrand, RAÄ.)
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fullt möjligt att Curman kan ha gjort iakttagelser under 
sina resor i Europa eller i samband med sin forskning 
inför doktorsavhandlingen om cisterciensisk arkitek-
tur. Det är inte omöjligt att Agnes Branting själv visste 
något om saken. Redan 1886 hade hon specialstuderat 
miniatyrmålningar och handskrifter i Berlin och i Dres-
den, där hon fick särskilt tillträde till Kungl. Bibliote-
kets miniatyrsamling.123 År 1910 studerade hon 12- och 
1300-tals miniatyrer i Hofbibliotek i München och även 
i Wiens Hofbibliotek.124 Om någon då haft tankar om 
cisterciensisk färgskala kan hon mycket väl ha snappat 
upp det även om hon aldrig sedan haft anledning att 
sätta det på pränt. Likaså hade Sofia Gisberg studerat 
konsten i det cisterciensiska klostret Wienhausen i Han-
nover.125 Men det kan också vara inspiration från med-
eltida målningar i allmänhet. I klosterkyrkan hade man 
på ett ställe funnit rester av kalkmålningar som Curman 
uppfattar som romanska. Men detta är före den cister-
siensiska klostertiden.126

Övriga textilier 1917
En decimeterbred broderad guldbård placerad bakom 
altaret på en ca 60 cm bred hylla, där altarkrucifixet 
stod, skänktes av greve Oscar Douglas. Också detta 
broderi är komponerat av Ruth Hallberg och har en 
dekorativt utformad text broderad på ett brett mönster-
vävt guldband med texten: GUD ÄR ANDE OCH DE 
SOM TILLBEDJA HONOM # MÅSTE TILLBEDJA 
# I ANDE OCH SANNING. Denna text valdes av nå-
gon av prästerna i Vreta.127 Listen var monterad på en 
gråsvart linneduk under krucifixet som hängde ner ca  
60 cm på var sida.128 På dess kortändar finns t.v. famil-
jen Douglas vapen med grevlig krona omgiven av stili-
serade lagerkvistar och på den andra kortsidan texten:  
FÄDERNAS KYRKA TILL PRYDNAD FÖRÄRADT 

AV OSKAR DOUGLAS 1917. Den guldgula bården 
syntes ovanför altaret som en predella eller ett super-
frontale.129

Predikstolsklädet skänktes av arkitekt Erik Fant som 
varit kontrollant vid restaureringen och utgrävningarna. 
Det tycks vara gjort av en liten stuvbit av guldbrokad 
som fanns på Licium.130

En blå kyrkvaktarerock utfördes också 1917 och kan 
ses på bilder från invigningen. Det är den andra som Li-
cium gör i början av 1900-talet.131 Dessutom beställdes 
en ”matta, ylle, väfd” (410 x 195 cm) till koret. Kom-
missionen för kyrkorestaureringen betalade dessutom 
den 30 okt två vita dukar 142 kr och 308 kr för 2 hals-
lin, 2 gördlar och 2 mässkjortor (230 kr).132

123 HV-arkivet. Reseberättelser A. Branting 1886. (Genom professor Buhl, pro-
fessor i orientaliska språk i Köpenhamn.)

124 ATA, Agnes Brantings arkiv. Brev från Agnes Branting till Calla Geijer. Wien 
1909 8/12 och Wien 1910 7/10. med hjälp av chefen för Hofbiblioteket ”den 
store orientalisten”, Joseph Karabacek (1845–1917).

125 Sofia Gisberg, ”Reseberättelse” i Slöjdföreningens tidskrift 2:a kvartalet 
1906, sid. 23.

126 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 287. Ragnar Knaphövdes kor. Svart an-
teckningsbok om Vreta klosters restaurering 1915 s 24 Okt. 1915: “Vid av-
knackning av putsen i Ragnvald Knaphöfdes gravkor över södra fönstret den 
underliggande putsen vara målad i ett geometriskt mönster ned till anfangen 
2 m från golv, färger (rödt, caput mortum, bensvart, ockra) grönt, mönstret 
två rader kvadrater med stjärnor i midten i diamantkvadrar.”

127 ATA, Sigurd Curmans arkiv. Brev från Erik Fant23/7 1917: ”Har nu av präs-
ten fått ett bibelspråk som han ansåg lämpligt för altaret, nämligen Joh. 4:24. 
[...] Det borde ju passa med resp. 31 och 29 bokstäver”.

128 Pietas nr 6464/89. Den grå linneduken längd 297 cm, bredd 57,5 cm. Brode-
riet utfört på ett 16,2 cm brett mönstervävt guldband i altarets bredd fäst mot 
linneduken.

129 Carl Henrik Martling, Liturgiskt lexikon, Stockholm 2002, sid. 118.
130 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 97. Brev från Agnes Branting 6/9 1917 om 

att ”rocken” avgår som fraktpaket. ”Inuti rocken ligger en sidenbit som jag 
tänkte kunde blifva vacker på predikstolen” ... ”hvarken gul eller grön, blott 
skiftande i guld”. Hon föreslår fransar, sidenbiten är allt vad som finns kvar 
och önskar mått. ”Skulle den ej bliva vacker?”

131 Förutom till Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden 1913 tillverkade Licium yt-
terligare “En sakristan-rock” av blått ylle till Svenska kyrkan i Oslo 1925. 
Den finns inte längre kvar.

132 Licium Arbetsbok ABg 1916–1919.

Röd mässhake I, 1917, fram. Till h.: Broderidetaljer fram, I och II. (Foto alla Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.)
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Vreta klosters kyrka, koret på invigningsdagen. (Foto Erik Fant, ATA.)

Knäfallsdyna vävd i HV-teknik.

På en bild i ATA kan man se ett arrangemang med ett litet altare utanför 
korskranket där en av de röda dynorna placerats på golvet som knäfall. 
(ATA.)

Den guldgula bården var placerad ovanför altaret som en predella 
eller ett superfrontale.

Till v.: Rött antependium 1917, mitt-
partiet broderat av Maja Persson.  
Till h.: Detalj av broderi vindruvsklase 
på det röda antependiet. (Foto båda 
Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 
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Svart antependium 1919
Ett svart antependium av ylle, ritat av Oscar Brandtberg, 
utfördes 1919. Antependiet skänktes av disponent O.G. 
Svensson på Malfors. ”Fastlagsantependiet bör nog vara 
svart. Till detta kunna mycket väl de violetta mässha-
karna användas. På själva långfredagen torde dock all-
tid rent svart mässhake användas ...” skriver Curman.133  
I mitten har antependiet ett broderat latinskt kors i grå-
vitt, nedtill vid sidorna vinrankor med druvklasar, en de-
kor som också kan knytas till cisterciensisk formvärld. 
Längs den nedre kanten har Brandtberg placerat texten: 
DET ÄR FULL + KOMNADT.134 Det är en originell 
placering men eftersom altaret i Vreta inte skymdes av 
någon altarring var texten synlig nedifrån kyrkan.135

Generösa donatorer
Bankdirektör Jonn O. Nilsson som skänkte det röda an-
tependiet och de röda mässhakarna var medlem av res-
taureringskommittén.136 Antependiet kostade 2.340 kr 
och de två mässhakarna 2.629 kr. 1929–1930 skänkte 
han också två rikt broderade mässhakar till Linköpings 
domkyrka. Greve Oscar Douglas donerade det märk-
liga ”brunet”. Han hade venia men var inte medlem av  
Societas Sancta Birgittae.137 Det kostade 850 kr. Allt öv-
rigt som beställdes 1917 bekostades av kommissionen 
för kyrkorestaureringen.

Det svarta ylleantependiet donerades av disponent 
O.G. Svensson på Malfors i Ljungsbro och hans maka 
Anna skänkte en altarduk med knypplad spets.138 Svarta 
fodral till dynorna vid altaret, en altarduk med spets, 
en utan och antependiet kostade sammanlagt 1.030:80 
kr. Svensson skänkte också altarkrucifixet med corpus 

från 1600-talet och tillsammans med patron Beckman 
en kormatta. Han tycks också vara den ”anonyme” gi-
varen till de vita mässhakarna. ”Af de nya textilierna 
för Wreta har jag beställt en mässhake för genast leve-
rans och en för nästa år hvarigenom det ändå blir två 
så småningom. De bli mycket vackra och prosten är 
så glad och tacksam.” skrev han till Curman.139 Även  
O.G. Svensson ingick i restaureringskommissionen. Han 
avled redan den 15 mars 1926 och fick inte uppleva den 
andra vita mässhaken färdig. Donatorn till den gröna 
skruden har däremot förblivit okänd.

1920 skänkte kronprinsessan Margareta två bok-
band av rött siden som hon själv broderat till bibeln på 
predikstolen.

Beställningar 1924–1926
1924 kom den nya kyrkoherden Sixten Dahlquist till 
Vreta kloster. Dahlquist var mycket intresserad och ak-
tiv i fråga om liturgi och konst, bl.a. var han i början 
av 30-talet sekreterare i den sektion inom Kyrkosångens 
Vänner i Linköpings stift som arbetade med ”Kyrklig 
Skrud och Prydning”.140 1927 utgav kyrkoherde Sixten 
Dahlquist en skrift, ”broschyr”, om Kyrkans gamla färg-
kanon och skriver med stor entusiasm om detta. Tryck-
ning och distribution till alla församlingar i hela stiftet 
bekostades av Henrik Westman i Linköping.

I Vreta klosters kyrkoarkiv finns korrespondens från 
1924 till 1931 mellan kyrkoherde Sixten Dahlquist och 
Licium bevarad (ca 50 brev).141 Den gäller beställningen 
av de vita mässhakarna, en ny svart prästkappa och de 
gröna textilierna.

133 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev till kyrkoherde Gustaf Adolf 
Krantz från Sigurd Curman 6/11 1918.

134 Curman, S., Lundberg, E., SvK (43), 1935. Bild sid. 124, fig. 88.
135 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev till kyrkoherde Gustaf Adolf 

Krantz från Sigurd Curman 6/11 1918. Om altarskrankets mittstycke: 
“Mittskranket skulle endast användas vid de gudstjänster då nattvardsgång 
förekommer. Det bör då under själva gudstjänsten före nattvardsmässan stå 
framsatt på golfvet ungefär en meter framför trappsteget. Då prästen gått upp 
till altaret för nattvardsmässans läsande flyttas skranket av kyrko tjänaren 
med tillhjälp av ytterligare en person upp på sin plats och blir där stående 
till dess nattvardsmässan avslutas. Det flyttas på samma sätt tillbaka på före-
gående plats. Under alla andra söndagar bör ju detta skrank förvaras i trans-
formatorsrummet”.

136 Jonn O. Nilsson, 1855–1938, var en av Linköpings rikaste män, hade 1902 
startat Linköpings Kraft- och elektricitets aktiebolag och var den som lät 
bygga centralpalatset i Linköping.

137 Han var “intresserad av allting”, berättade hans änka Dagmar Douglas 1993, 
inte minst musik. Han skall enligt henne ha komponerat melodin till en av 
psalmerna i 1937 års psalmbok, koralboken 1939. Hans systrar Madeleine 
d’Otrante och Louise Adelswärd var också kunder hos Licium. Björsäters 
antependium 1915 är broderat av Madeleine d’Otrante. Åtvidabergs röda 
antependium beställt av Adelswärds 1918. Båda systrarna var inbjudna till 
återinvigningen 21/10 1917.

138 Olof Germund Svensson född 25 mars 1863 i Lilla Slagarp i Skåne, död  
15 mars 1926 i Ljungsbro. Vid graven talade bl.a. Sigurd Curman. Han var 
den som byggde upp Cloettafabriken i Ljungsbro och ansågs som en engage-
rad och framsynt person, mycket mån om sina anställda. Uppgifter ur Theo-
broma cacao. Cloettas 75-års jubileum, 1948. För dessa uppgifter tackar jag 
Olof Svenfelt, O.G. Svenssons sonson.

139 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. 105. Brev från Disponent O.G. Svensson 
Ljungsbro. 12/4 1925.

140 UUB, Kyrkosångens Vänner 428 B; LSB. Sixten Martin Dahlquists arkiv 
1888–1977 vol. 20.

141 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv. N III. Div. handlingar rörande inventarier. 
Licium 1924–1931. Brev från Agnes Branting till Sixten Dahlquist och vice 
versa.

Kyrkvaktarrock av gråblått 
kläde och svarta sammets-
bårder och kantningar.  
(Foto Mary Ann Jeppsson.)
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Omkring den 1 april 1924 tog kyrkoherden alltså 
kontakt med Licium å en anonym donators vägnar.  
I korrespondensen kan vi följa uppgörelsen om priset, 
först i ett brev från Licium till kyrkoherden 8/4 1924.

Vi ha inte tänkt oss in i alla detaljer, som till en del utritats i 
naturlig storlek. Det blir ett mycket krävande arbete, som vi 
inte kunna utföra för mindre än Kr 1.250 per styck. Äfven 
å framstycket broderas hela ytan men å öfre midten endast 
med ett mindre kors och utan änglar. Foder i rödt siden, 
lämpligt mot det nuv. antependiet. Skulle blott en mässhake 
nu beställas måste denna kosta Kr 1.350, ty vi få betala  
Kr 200 i komposition och ha beräknat Kr 100 å hvarje mäss-
hake (uppdelat).

Kyrkoherden svarar inte förrän 27/2 1925. Hans svar 
tyder på en tidigare, förmodligen muntlig kontakt. Han 
kan inte acceptera ett högre pris än 1000 kr. per st. och 
hoppas att man kan göra förenklingar, som prisskillna-
den kan medföra. Han ser gärna att ”skrudarna skulle 
kunna tagas i bruk och invigas påskdagen.”

Förhandlingarna går vidare i brev från Agnes Bran-
ting 9/3 1925 sedan hon talat med Curman.

Riksantikvarien vill ju helst ha den vackraste och rikaste 
mässhaken. Anser att den i alla afseenden bör vara lika fin 
som den röda, så att man inte kan anse, att den hvita skru-
den är en enklare och billigare.

[...] Och så till sist kommer jag till priset. Då ingen enkelhet 
får ega rum måste priset tyvärr ställa sig högre än 900 kr för 
en mässhake. Huru mycket kan jag icke fullt fixera. Nu är 
skizzerna hos Fröken Hallberg, som komponerat dem och 
så fort jag får ett förslag från henne skall jag sända ned det 
omgående till Herr Kyrkoherden och säga priset.

Men arbetet kan inte bli färdigt till påsk. Och Agnes 
Branting slutar: ”I förhoppning att saken skall kunna 
ordnas, så att Vreta klosters nya skrud blir värdig.”

Kyrkoherden återkommer 15/4 1925.142 Han är be-
sviken och påpekar att han i sin första skrivelse beställt 
två mässhakar för sammanlagt högst 1800 kr. Sedan han 
talat med sin uppdragsgivare hade denne förklarat sig 
villig att överlämna 1350 kr. till anskaffande av endast 
en mässhake. I detta pris ingick även kompositionskost-
nad på 200 kr. Detta skulle preciseras på räkningen och 
räknas kyrkan till godo, om man så småningom skulle 
kunna anskaffa ytterligare en vit mässhake. Räkningen 
skulle ställas till ”Vreta klosters kyrka”, inte till dona-
torn.143

Avslutningsvis svarar Agnes Branting den 17/4 1925.

Jag tycker också, att vårt prisförslag var högt, men så som 
saken skall utföras är priset så knappt beräknat att vi näp-
peligen lära få detsamma att gå ihop. Men vi anse oss fullt 
bundna vid priset. Det är ändå en stor glädje att få utarbeta 
dylika skrudar. En följande mässhake skulle alltså kosta  
Kr. 1.150.

Den 19 januari året därpå beställs ytterligare en vit 
mässhake men då är det inga problem med priset.144 

Mässhaken kan nu omedelbart utföras skriver Agnes 

Branting två dagar senare. Men som vi skall se, blev 
det sedan diskussioner om motivet, vilket gjorde att det 
drog ut på tiden.

Vita mässhakar 1925 och 1926
De vita mässhakarna komponerades av Ruth Hallberg. 
De är gjorda av granatäpplemönstrad sidendamast med 
rika broderier direkt på sidenet i guld, brunt och violett 
samt något orange och blått silke.145 Troligen har figu-
rerna broderats av Gurly Hillbom eller Maja Persson.

Dekoren utgörs på ryggsidan av ett smalt kors av bru-
na band där ändarna markerats med broderade fyrkan-
tiga ädelstenar, fem stycken på ryggen. I korsets mitt har 
den ena mässhaken en kartusch omgiven av strålar med 
Fågel Fenix, den andra fyra örnar som flyger uppåt mot 
en åttauddig guldstjärna Runt korsmitten finns på den 
ena fyra musicerande änglar med luta, fiddla, basun och 
tamburin, på den andra samma änglar omvänt placera-
de. Längre ner på ryggen finns två harpospelande änglar 
vända mot mitten. På framsidan har båda två flygande 
änglar som håller ett språkband. Mässhaken med Fågel 
Fenix har texten ”ÄRA VARE GUD I HÖJDEN”, den 
andra ”GUD VARE TACK SOM GIVER OSS SEGERN 
GENOM VÅR HERRE JESUS KRISTUS”.

142 Se not ovan. Då hade O.G. Svensson redan skrivit till Curman om beställ-
ningen av båda mässhakarna.

143 Skiss nr 12, i vitt siden enl. prov, i enlighet med offert i brev den 3.4.1925. Ett 
par små skisser finns i Liciumarkivet.

144 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev från Agnes Branting 21/1 1926.
145 Signerad på fodret R H Licium 1925. Pietas nr 6440/89 a och b. längd 123 

cm, bredd 120 cm.

Ruth Hallbergs skiss till den första vita mässhaken 1925. I korsmitten 
finns Fågel Fenix omgiven av spelande änglar. (Nordiska museets arkiv.)  
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Damasttyget var vävt på ett sidenväveri i Krefeld i 
Tyskland och man har utnyttjat tygets mönsterformer 
och markerat vissa partier med broderade dekorativa 
slingor, knoppar och urnor.146 När det gäller valet av 
nyans på den vita damasten skulle man välja en varm 
ton som, enligt Curman, skulle stå bra mot murarna  
och det skulle vara så påkostat och vackert som möj-
ligt.147

Mässhakarnas form
Vid beställningen av den första vita mässhaken hade 
kyrkoherden synpunkter på mässhakens form.148

Rörande själva mässhakens utseende är det en sak jag öns-
kar påpeka. Lutningen vid axlarna synes mig vara för skarp. 
Till följd härav uppstår ett mindre vackert fall kring halsen. 
Kunde därför modellen med bibehållande av största möjliga 
vidd över axlarna få ett utseende såsom den föreslagna änd-
ringen utvisar.

Han skickar en skiss och tror att den skulle sitta bättre 
kring halsen i synnerhet om urringningen göres så liten 
som möjligt.149 Han undrar om man med hjälp av hake 
och hyska skulle kunna förminska öppningen? Och Ag-
nes Branting håller med honom.

Beträffande formen, så är den form, som nu finnes i Vreta 
kloster utförd efter den gamla medeltidsformen, der en half-
cirkel invikes till en kvartscirkel. Det förefaller som om ge-
stalterna ändrats med åren, ty vi ha också funnit att formen 
är bra trång över axlarne.

Hon sänder en modell på en annan friare form utarbetad 
under senare år, så att kyrkoherden själv får bedöma 
den.

De vita mässhakarnas motiv
I brevväxlingen mellan Agnes Branting och kyrkoherde 
Dahlquist ser man att det är ateljén som föreslår motiv 
och texter. Den första gången accepteras texten ”ÄRA 
VARE GUD” utan diskussion, den andra gången före-
slår kyrkoherden en annan text ”GUD VARE TACK 
SOM GIVER OSS SEGERN GENOM VÅR HERRE 
JESUS KRISTUS.”150 som han ansåg skulle vara mer lät-
tillgänglig för församlingen, än Agnes Brantings förslag 
”Rättfärdighetens sol skall uppgå med salighet under 
sina vingar”.151 Tyvärr hade en del församlingsmedlem-
mar visat ”bristande förståelse” gentemot skrudar och 
han tror att hans textförslag skulle vara bättre.

Han hade också synpunkter på utformning och bety-
delse av örnsymbolen på den andra mässhaken som kan 
vara intressanta att återge.

146 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv. N III. Div. handlingar rörande inventarier. 
Licium 1924–1931. Brev från Agnes Branting 19/9 1925 “... att sidenet, som 
väfdes i Krefeld, mycket länge låtit vänta på sig. Först när det var här kunde 
ritningar utföras ty änglarna skulle precis inpassas i medaljongerna.”

147 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev till Kyrkoherde Sixten Dahl-
quist från Agnes Branting, Licium 8/41924. Hon skriver att hon rådgjort med 
riksantikvarien beträffande tygvalet.

148 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev från Sixten Dahlquist 15/4 1925 
och 17/4 1925. Två små skisser finns i brevet.

149 Denna skiss inte återfunnen.
150 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev från Sixten Dahlquist 3/2 1926 

till Agnes Branting svar på brev 23.1.1926 däre han önskar 1 Kor 15:57.: 
”1) Å framstycket skulle jag såsom språk föredraga ett mer specifikt kristet 
bibelspråk. Det jag skulle vilja föreslå är visserligen mindre poetiskt men har 
givetvis starkare resonans i en kristen församlings liv, en synpunkt, som jag är 
angelägen få fram, då tyvärr bland en del församlings medlemmar bristande 
förståelse gör sig gällande gentemot våra skrudar. Och jag har funnit, att i 
samma mån skruden kan ge uttryck åt något, som de själva anse omistligt, 
viker i allmänhet misstron.”

151 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev från Agnes Branting 23/1 1926. 
“… men jag kan icke finna språket, det står ju i gamla testamentet, men 
hvar?” (Malaki 4:2 använt av Branting 1900. Min anm.)

Den andra vita mässhaken 1926, till v. rygg och till h. fram. Brodösen har utnyttjat tygets mönsterformer och markerat vissa partier med  
broderade dekorativa slingor, knoppar och urnor. (Foto båda Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 
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Förslaget att å ryggen anbringa endast Örnen synes mig icke 
riktigt harmoniera med själva korset, till vilket bilden bör 
ha en naturlig anknytning. Ur denna synpunkt fann jag bil-
den å den förra mässhaken GENIALISK med den ur bålet 
uppstigande fågel Fenix. En dylik naturl. kombination mel-
lan döds- och uppståndelsetankarna är värdefull och är i sig 
bärare av den Kristnes vissh. ‘att genom död till livet gå’. 
     Vad jag har emot den föreslagna Örnen (för övrigt för mig 
en synnerligen kär och dyrbar symbol) är, att denna bild som 
talar så starkt, i just detta samband ger ett något svävande 
och obestämt intryck. – Tillåt mig föreslå, att bilden i någon 
mån kommer att återge ”L’aigle et les aiglons” i Lyon. Jag 
kan inte neka mig nöjet att återge den tolkning som Hono-
rius i Speculum Ecclesiae lämnar av denna bild: ‘Örnen är 
av alla djur det som flyger högst och det enda som vågar 
rikta sin blick in i solen. När han lär sina ungar flyga, flyger 
han i början under dem och tar dem sedan på sina utbredda 
vingar. Så har Kristus uppstigit till himmelen högre än alla 
heliga och sitter på Fadrens högra sida. Han har utbrett för 
oss vingarna å sitt kors och har burit oss – såsom det förlo-
rade fåret på sina axlar’. Jag medsänder en skiss i enlighet 
med en reproduktion – ehuru den ej med mina teckningsan-
lag kan annat än ge en liten föreställning om hur jag tänkt 
mig att örnen mot solen och solstrålarna skulle kunna bli av 
god verkan.152

Och Agnes Branting, svarar att hon är glad över kyrko-
herdens engagemang i deras arbete.

Det är ju så lyckligt om man äfven kan vinna förståelse af 
församlingen. Framsidan utföra vi således efter det språk (1 
Kor 13:57), som Herr Kyrkoherden gifvit oss och i midten 
insättes XP. Ryggens symbol äro vi deremot icke alldeles kla-
ra med. Vi bedja nu först få visa våra försök. Nr 1 medsän-
des blott för att visa huru vi från början tänkt oss örnen. Vi 
finner emellertid Herr Kyrkoherdens idé mycket bättre men 
den är svår att framställa. Fröken Hallberg har nu ritat en 
teckning om den kunde gillas. Strålarna måste dock ha den 
medelpunkt som angifves i skizz II, ty den yttre strålkransen 
måste vi göra lika med den första mässhakens. … Fröken 
Hallberg gaf mig en uppgift om bilden i Lyon. Jag bifogar 
den ehuru den icke här kan tillämpas.153

Detta ger en uppfattning om hur diskussionen med både 
en beställare och en medarbetare kunde gå till. Kyrko-
herden för också resonemangen vidare till donatorn.

Som framgår av korrespondensen om de senare be-
ställningarna rådgör Agnes Branting ofta med Curman 
och visar honom skisser som han förklarar sig nöjd med. 
I korrespondensen nämns ”Riksantikvariens” inställ-
ning till förslagen flera gånger. Det är nog i första hand 
ett personligt intresse för kyrkan hos Curman som av-
speglas, inte någon myndighetsfunktion.

Beställningar 1929–1930
Under våren och sommaren 1929 pågick en skriftväx-
ling mellan kyrkoherde Dahlquist och Licium om en 
svart prästkappa. Men den 17/7 1929 innehåller Dahl-
quists brev också en förfrågan om gröna textilier till 
kyrkan. Han ber om skissförslag för ytterligare en ano-
nym donators räkning. Nu vill han först höra sig för om 
priser innan han tar upp frågan om finansiering med sin 
uppdragsgivare. Fast han inte riktigt vet om man kom-
mer att ha råd med mer än en mässhake kan han inte 
låta bli att framföra tankar om eventuell ikonografi till 
ytterligare en.

Korrespondensen vid beställningen av den gröna 
mässhaken visar tydligt hur det kunde gå till när be-
ställaren har bestämda åsikter om det som Licium före-
slår. Eftersom detta pågick under Agnes Brantings sista 
dagar fick Sofia Widén gå in i brevväxlingen vid sidan 
om sitt arbete med skisserna.154 Uppenbarligen var det 
vanliga att Agnes Branting hade kontakten med kunden 
och förde resonemangen kring motiv och material och 
diskuterade i sin tur med den som utförde skisserna.

Kyrkoherden har här en stark uppfattning särskilt om 
hur Gud Fader inte bör framställas för att bilden inte 
skulle bli för naturalistisk.155 Han har tidigare givit ut-
tryck åt en önskan om att framställningen borde vara 
ädel och upplyftande, annars är det ”bäst att slopa varje 
tanke på figurframställning”. Så blev det också genom 
att Fadern i Treenigheten framställdes symboliskt som 
en välsignande hand. Korrespondensen beträffande mo-
tivet pågick från augusti 1929 till april 1930 innan kyr-
koherden var nöjd.

I Liciumarkivet finns sex olika skissförslag signerade 
av Sofia Widén. Alla skisser har i korsmitten en man-
dorla med molnkanter omgivna av strålar och alla har 
bred svart kant. Krucifixen på samtliga skisser har svart 
kors, Kristus har vit corpus med ländkläde i guld.156 

Nedanför korset på några av skisserna finns markerat 
ett runt sigill.

152 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev från Sixten Dahlquist 3/2 1926 
till Agnes Branting.

153 ”Ordet ’uppåt’ ville Fröken Hallberg helst placera på bandet öfver eller under 
Det blir så rörigt om det insättes mellan fåglarna.” Detta uteslöts vid tillverk-
ningen.

154 Brantings sista egenhändigt skrivna brev till Dahlquist är daterat 6/3 och hon 
avled 13/4.

155 Se nedan brev 30/3 1930.
156 Liciumarkivet. Mässhaksskisser nr 469 I–VI. Ytterligare en grön skiss med 

nådastolen finns nr 466.Bild ur E. Mâle, L’Art religieux du XIIIe siècle. Detalj av örnmotivet.
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Diskussionen mellan kyrkoherde Sixten Dahlquist 
och Licium beträffande motivvalet var intensiv och för-
anledde denna ovanliga mängd skisser. Till slut enades 
man om en kombination av skiss V och VI. Det var 
framför allt utformningen av Gud Fader i Nådastolen 
som bekymrade kyrkoherden.

Grön mässhake och antependium 1930–1931
Den gröna mässhaken från 1930 är komponerad av 
Sofia Widén och broderiet utfört av Gurly Hillbom.157 

Den är sydd av grön italiensk sidendamast, ”Renässans-
mönster/Kronor”, ifyllt med blå konturer och har små 
likarmade kors strödda över ytan.158 På ryggen finns i 
en oval gloria/mandorla omgiven av strålar, ett kruci-
fix med svart kors. Ovanför ses Guds välsignande hand 
riktad nedåt och nedanför en duva som flyger uppåt. 
Längst ner finns ett runt applicerat broderi med Vreta 
klosters sigill i konturbroderi i guld.

Det gröna antependiet, komponerat av Elin Petters-
son, levererades 1931.159 Det är av slätt kypertvävt si-
dentyg med en applicerad snedställd kvadrat av mörkt 
violett småmönstrad sidendamast med broderade mus-
selformade hörn och IHS i guld i mitten. Sidobårder av 
smala violetta sidenremsor omger tre dekorativa orna-
ment. Små kors är strödda över ytan.

Motivdiskussionen
Ur den omfattande korrespondensen beträffande iko-
nografi och utformning citeras delar i det följande.160  
I ett brev till Agnes Branting skriver kyrkoherde Sixten 
Dahlquist 5/8 1929 att då den gröna mässhaken skall 
användas under trefaldighetstiden, önskade han en sym-
bol just för treenigheten. Han sänder med några ”plan-
scher”, som han kommit över vid en utställning för 
kyrklig konst i Tyskland ett par år tidigare.161

Han jämför två olika framställningar av Fadern, So-
nen och Anden och föredrar den med en triumferande 
Kristus, som sänder Anden.

Kunde nu denna treenighetsgrupp (eller något liknande) ut-
föras på mässhakens ryggsida, där korsarmarna mötas, samt 
det gamla sigillet vid korsets fot, tror jag, att detta skulle 
bliva något, som jag hoppas kunna intressera min uppdrags-
givare för, så att det skulle kunna komma till utförande. På 
mässhakens framsida bör finnas antingen ett Kristus-mono-
gram helst i treenighetens symbol, d.v.s. inuti en triangel.

Här är det alltså kyrkoherden som föreslår ikonografin. 
I augusti 1929, besökte kyrkoherde Dahlquist Licium 
och den 6/11 bekräftade han den muntliga beställningen 
som gjorts den 22 augusti och vill ha både en mässhake 
och ett antependium levererade före juni månads ingång 
1930.

Brevväxlingen fortsätter 14/1 1930 med nya förslag 
från Licium och skisser, förmodligen någon detalj i  
skala 1:1, skickas. Men 31/1 1930 kommer ytterligare 
nya synpunkter från kyrkoherden.

Följande ändringar önskar jag må vidtagas:

a) I rent tekniskt avseende:

1) För att höja effekten i den ovala glorian, böra såsom 
f.ö. skissen n:r 469 I utvisar och som jag muntligen fram-
hållit, ytterkanterna starkare markeras med strödda strål-
knippen.
2) Som Gud-Fader-symbolen blir väl klumpig, om den i 
detalj skall utarbetas, vill jag föreslå att ansiktet och ar-
marna endast utföres på så sätt att ytterlinierna framträda 
samt ögon, näsa och mun svagt antydas, men att i övrigt 
bottenfärgen får helt träda fram. På avstånd kommer då 
glorian att dominera, och man slipper då ifrån den något 
realistiska framställningen av Gud – Fader, samtidigt som 
man vid närmare betraktande skall finna det djupt upp-
byggliga i att Fadern framskymtar såsom stående bakom 
Sonens verk.

b) Med hänsyn till den kyrkliga konstens krav:

1) Jag finner endast i glorian bakom Sonens huvud korsets 
märke. Då den korsmärkta glorian är ett karaktäristikum 
för alla gudomspersonerna, bör detta igenkänningstecken 
återfinnas på alla fyra ställena, där någon av gudomsper-
sonerna: således i glorian kring Gud – Fader, kring Sonen, 
kring Andens huvud å stora bilden samt kring Jesusbar-
nets huvud å sigillet.
2) Den ovala glorian bör omsluta alla tre gudomsperso-
nerna och således på något sätt inrama även Anden.

Dahlquist för alltså ett detaljerat resonemang både om 
ikonografin och om utförandet av vissa detaljer. Att 
korsglorian skulle användas även på framställningar av 
Fadern och Anden var inte den gängse uppfattningen.

Den 20/3 1930 sänder Sofia Widén ytterligare två 
skisser till mässhaken.

N:o 3 är utförd efter den stora ritning vi visat, men med 
de förändringar i glorian m.m. som Herr Kyrkoherden öns-
kade. Däremot är duvan fortfarande placerad under Kristus-
bilden. Å skiss N:o 4 är duvan uppflyttad och glorian något 
ökad nedåt. Fröken Branting anser att N:o 3 givet skulle 
bliva den vackraste mässhaken, men om Herr Kyrkoherden 
anser det alldeles omöjligt är ju en anordning som N:o 4 
tänkbar.

Och i ett koncept till svar den 22/3 1930 håller Dahl-
quist med. Han föredrar skiss nr 469 III före 469 IV och 
idén att genom strålarnas förlängning inrama duvan i 
det eviga livets symbol.

Men jag är fortfarande rädd för att framställningen av 
Fadern får något väl realistiskt över sig och kommer att –  
genom sin antropomorfism och sin storlek – störa. Jag vill 
därför bedja Fröken Branting överväga lämpligheten av att 
endast genom ytterkonturer och liniespel (möjligen gm. ngn. 
lättare skuggning) markera Faderns bild, så att denna upp-
täcks först vid ett närmare skärskådande.162

157 Uppgift av systerdottern Karin Klein.
158 Pietas nr 6441/89. Längd 127 cm, bredd 107 cm.
159 Pietas 6442/89. Höjd 81 cm, bredd 171 cm.
160 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Div. handlingar rörande inventarier. 

Licium 1924–1931.
161 Några bilder som överensstämmer med beskrivningarna har jag inte stött på.
162 Sista sidan i konceptet saknas.
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Men han uttryckte en tanke på att det kanske är bäst att 
slopa varje tanke på figurframställning. Han ber dock 
att få en hel kollektion av förslag till skrudar som han 
kan visa sin uppdragsgivare. Och den 30/3 1930 skriver 
han igen om de nya skisser han fått.

[...] är jag ledsen över att nödgas tillstå, att förslagen icke 
tilltala. Framställningen av Fadern har något väl realistiskt 
över sig och kommer att genom sin antropomorfism och 
storlek bliva något rent anstötligt, vilket särskilt framträdde 
vid den stora ritning som översändes. I de förslag, som nu 
översänts, har intet gjorts för att mildra detta intryck, varom 
jag dock anhållit. Det är ju fråga om andliga verkligheter, då 
man alltid får akta sig för att de icke få något krasst över 
sig. Kunna därför icke de idéer, som jag antydningsvis givit 
uttryck åt i mina första skrivelser i detta ärende, framställas 
ädelt och upplyftande, är det enligt min tanke bäst att slopa 
varje tanke på figurframställning. Som jag icke utan min 
uppdragsgivares tillstånd kan fatta något beslut härom, får 
jag bedja Fröken Branting enträget och bevekande att ägna 
detta ärende samma intresse, som kommit oss till del vid de 
senaste leveranserna hit och tack vare vilket vi äga en för oss 
så glädjande och för Licium så hedrande förnämlig skrud i 
rött och vitt. Närmast får jag därför bedja om nya förslag 
till gröna skrudar, så att frågan på nytt kan bliva föremål för 
grundlig fri och förutsättningslös prövning.

Den 7/4 1930 är det åter Sofia Widén som svarar och 
sänder två nya skisser.

Vi hava nu gjort vårt bästa för att efterfölja de av Kyrkoher-
de Dahlquist uttalade önskningarna, och vi tro och hoppas, 
att vi i skissen N:o 469 V, lyckats få fram den effekt, som 
Kyrkoherde Dahlquist avsåg. Vi närsluta dessutom en skiss, 
N:o 469 VI, som utvisar huru det skulle taga sig ut med bara 
en hand i stället för Gud Fader men vi tro dock, att den upp-
ställning Kyrkoherden från början tänkt sig vore vackrare.

Lördagen den 12/4 1930 (dagen före Agnes Brantings 
död) bestämmer sig kyrkoherde Dahlquist slutligen och 
skickar det sista brevet adresserat till henne.

Med glädje har jag mottagit de nya skisser som den 7 april 
översändes hit. Och jag måste tacka för de förbättringar, 
som dessa förslag innebära. För egen del blir jag allt mer 
och mer böjd för att övergiva tanken på en framställning 
av Fadern i enlighet med den traditionella s.k. Nådastolen, 
enär jag är rädd för att Faders-bilden icke kan få den dis-
kreta framställning, som det ömtåliga motivet nödvändig-
gör. Då skiss N:r 469 VI icke har denna risk och en dylik 
framställning ger vad som åsyftas, så får jag efter överlägg-
ning i går med min uppdragsgivare härmed anhålla, att 
Faders-bilden utbytes mot handen men att i övrigt skiss 

Sofia Widéns förslag till grön mässhake. Skiss nr 469 I, 469 II, 469 III, 469 IV, 469 V och Klostersigillet. (Nordiska museets arkiv.)
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N:r 469 V kommer till utförande, enär proportionerna 
å denna bild i mitt tycke äro bättre avvägda och bildens 
detaljer synas mig äga visst företräde framför N:r 469 VI. 
Avgörandet har varit svårt, enär 469 V i alla avse-
enden förmånligt skiljer sig från föregående förslag. 
– Kunde en korsmärkt gloria (jfr Hugo Capets sigill) 
omgiva handen, vore detta önskvärt.163

Sedan kunde man äntligen sätta igång med arbetet och 
11/6 1930 till Trefaldighetssöndagen skickades den grö-
na mässhaken och det gröna antependiet till kyrkan och 
kyrkoherden ansåg: att textilierna var väl utförda och 
tilltalande.164

En eventuell pendang
I ett av de tidigare breven, den 10/8 1929, uttryckte 
Dahlquist funderingar kring svårigheten att hitta ett 
motiv till en eventuell andra grön mässhake som skulle 
kunna korrespondera med den första. Han förslag om 
Nikodemus eller Världshärskaren kommenterades inte 
av Agnes Branting. Sixten Dahlquist gav redan då ett 
detaljerat förslag och bifogade en bild.165 ”Texten (det 
gamla evangeliet) på Trefaldighets-söndag är hämtad 
från Joh. 3:1–15 och handlar om Jesus och Nikodemus 
’det nya livets födelse’.” skriver han. 

Dahlquist framför sedan en idé om att hämta motiv 
från klosterkyrkans tre korfönster och de sju altarljusen 
som alltid är tända där under trefaldighetstiden.

Ett bibliskt motiv, vartill ljusen ansluta sig, finns 
i Upp. 1:12–18, och hela gudstjänstens syfte är ju att 
allt skall hjälpa oss att se Människosonen och hans  
bild.

[…] Ett i den kristna konsten nyttjat motiv, där detta fram-
häves hava i Mâle ”L’art religieux du XIII siecle” sid. 361, 
fig. 166 (Paris, 1923) (cinquieme edition).

Han tillstår att bilden är mer originell än vacker. Men 
han fortsätter att skissera en tänkt komposition.

Nu har jag tänkt mig dekoreringen på följande sätt: Såsom 
bakgrund tecknas kyrkans östra vägg (fönsterbågarna samt 
det lilla korsföntret och varför inte även valvbågen i taket). 
Människosonens bild framställes stående i den mellersta 
fönsterbågen, och jag tror, att det icke skulle vara olämpligt, 
om huvudet placerades inne i det korsfönster, som sitter där 
ovanför. De sju ljusen skulle sedan utföras huvudsakligen i 
överensstämmelse med Mâle’s åberopade återgivning av la 
vision de Saint Jean.

Den 13/8 1929 har Dahlquist ännu inte släppt tanken 
på ytterligare en mässhake: Han har då fått de första 
två skisserna.

Skulle något av dessa tre förslag komma till utförande, 
så finner jag, att det är omöjligt att det av mig skisserade 
förslaget till en mässhake n:r 2 såsom pendang utföres till 
något av dessa nu utarbetade förslag. Ty den ovala glorian 
passar icke till Nikodemus-scenen. Däremot finns det intet 

163 Den franske 900-talskungen Hugo Capets sigill består av en korsgloria med 
en välsignande hand. Den fanns bl.a. avbildat i Nordisk familjebok, Uggle-
upplagan, under uppslagsordet “Symbol”.

164 Han ansåg att en överenskommen ornering på framsidan saknades. Detta 
visade sig vara ett missförstånd och föranledde ingen ytterligare åtgärd.

165 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Div. handlingar rörande inventarier. 
Licium 1924–1931. Dessa bilder finns inte I något av arkiven vad jag har 
kunnat se.

Skiss till grön mässhake N:o 469 VI. (Nordiska museets arkiv.) Grön mässhake 1930–1931 Kontrasten mellan broderiet och det re-
nässansinspirerade sidentyget är slående. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)



 155IV. FÖRDJUPNINGAR

som hindrar, att under sådana förhållanden Johannesvisio-
nen från Uppenbarelseboken kommer att få utgöra själva 
huvud-dekorationen

Han kan inte hitta någon lämplig motsvarighet till kyr-
kosigillet men kanske Nikodemus-motivet kunde utfö-
ras vid korsets fot som pendang. Trots den omfattande 
korrespondensen kom inget av detta någonsin till utfö-
rande.

Klostersigillet
Beträffande en så liten detalj som det runda sigillet är 
korrespondensen också livlig. Dahlquist vill att de visar 
samhörighet både med församlingens kyrka och kyrko-
året. Han skriver först 5/8 1929 att han vill

[…] att mässhaken blir märkt med kyrkans gamla sigill, 
i synnerhet som detta sigill, varav jag översänder en liten 
skiss, numera torde vara bortglömt. Det är sannolikt äldre 
än det, som finns på en av de röda mässhakarna här. Den 
något otydliga inskriptionen lyder: ”Conventus (sanc)tae 
mariae in vretis”. Hur detta sigill skall placeras, är för mig 
ett underordnat spörsmål.166

Detta besvaras sedan av Agnes Branting 15/8 1929 res-
pektive av Sofia Widén 30/10.167 Och kyrkoherden kom-
mer med ytterligare kommentarer.

Det omtalade Vreta-klostersigillet finnes i Coenobium Vre-
tense in O-gothia (förf: Magnus Boraenius, tryckt år 1724) 
å sid. 35.
    Inskriptionen i sigillet lyder: Conventu stae mariae invretis 
(d.v.s. Sancta Maria kloster i Vreta) I stora skissen står det 
”in vestris”. In Vretis skall det vara.168

I brevväxlingen kan man dessutom se hur kyrkoherden 
till och med engageras för att kontrollera altarets mått 
och avstånd mellan spikar för upphängning.169 Även 
detta gör han med största noggrannhet och intresserade 
kommentarer.

Formspråket hos Hallberg, Brandtberg och 
Widén
Liciums tillverkning av textilier till Vreta klosters kyrka 
sträcker sig över 14 år. De första ritades av Ruth Hall-
berg, som gjort skisser till Licium sedan 1915.

Det röda Vretaantependiet är kraftfullt och stramt 
symmetriskt i korset och bårderna med de stora brode-
rade ovala och runda vita pärlorna och de ljusblå ädel-
stenarna, ytterligare förstärkt genom brodösen Maria 
Perssons skickliga tolkning i reliefbroderi. Ädelstens-
broderiet påminner starkt om tidigkristna mosaikbår-
der t.ex. i Ravenna och Rom. Det kontrasterar mot det 
stiliserade vinträdet med sina gyllene druvklasar. Skissen 
till detta skulle lika gärna ha använts till ett smidesgal-
ler med förgyllda detaljer. Här har Hallberg lämnat ju-
gendtidens mjuka asymmetriska slingor och närmar sig 
1920-talets såväl graciösa som fasta former.170

Även de röda mässhakarna har en stram komposition 
medan detaljerna i text och figurer ger ett mjukare in-
tryck, särskilt madonnan som har något av John Bauer-
prinsessa över sig. Här har Ruth Hallberg som nämnts 
hämtat detaljer från medeltida textilier i Linköpings 
domkyrka.

De två vita mässhakarna har ett lekfullt, behagfullt 
lätt konturbroderi med mjuka eleganta linjer i brunsvart 
och violett där det vita mönstrade sidenet skimrar ige-
nom instrument och änglafigurer. Figurerna har medve-
tet placerats in i bottentygets damastmönster. Brunsvar-
ta konturbroderier förstärker också tygmönstret med 
ibroderade partier, dekorativa slingor och knoppar på 
ett sätt som starkt påminner om hur någon på 1400- 
talet fyllt i mönstret på vit granatäpplemönstrad sammet 
i Uppsala domkyrka, något som både Agnes Branting 
och Ruth Hallberg säkert kände till.171 Några detaljer 
har broderats i orangerött och ljusblått.

I förhållande till Hallbergs första skiss har de spelan-
de änglarnas musikinstrument bytts ut eller bytt plats. 
Likaså har det dekorativa mönstret ändrats något. En 
liten tunn smörpappersskiss finns kvar i Liciumarkivet. 
På den första mässhaken omsluter den orangeröda Få-
gel Fenix vingar korsmitten och eldsflammorna liknar 
en tulpanformad urna. Bådadera är utförda med mjuka 
dekorativa 20-talslinjer. Allt är skickligt broderat, för-
modligen av Maja Persson eller Gurly Hillbom. Detaljer 
som t.ex. de harpospelande änglarnas ansiktsform och 
frisyrer kan tyda på den senare.

Att Ruth Hallberg också hade tillgång till litteratur, 
t.ex. Emile Mâles skrifter, ser vi i korrespondensen med 
Dahlquist.172 Hon har inspirerats av Lyon-bilden men 
inte kopierat den. Hennes örnar är symmetriskt upp-
ställda (utom den lilla i mitten) och inte så klumpigt 
tecknade. Möjligen har hon inspirerats av en annan bild 
av Mâle. Hon hade redan 1921 använt de två motiven, 
örnen och Fågel Fenix på vita mässhakar i Strängnäs 
domkyrka men där med en helt annan utformning.

Oscar Brandtbergs svarta antependium framstår 
i jämförelse med det röda tämligen enkelt och inte så 
kraftfullt. Broderiets tunna mjuka slingor är samlade åt 

166 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Div. handlingar rörande inventarier. 
Licium 1924–1931. Brev till Agnes Branting, Licium, från kyrkoherde Sixten 
Dahlquist 5/8 1929.

167 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev till Agnes Branting, Licium 
från Kyrkoherde Sixten Dahlquist 13/8 1929. “Kyrkans sigill är emellertid 
endast utsatt å n:r 2, och det finns ju ingen anledning att utesluta detsamma å 
de båda förslagen.”; Brev till kyrkoherde Sixten Dahlquist från Agnes Bran-
ting, Licium 15/8 1929. “... Sigillet skulle förståss insättas på varje förslag, 
men vi tänkte kanske bäst rådgöra ang. platsen.”; Brev till kyrkoherde Sixten 
Dahlquist från Agnes Branting, Licium, 30/10 1929. “Tack för underrättel-
serna om Vreta-klostersigillet. Jag ber få återkomma till denna sak litet längre 
fram”.

168 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev till Agnes Branting, Licium, från 
kyrkoherde Sixten Dahlquist 4/9 1929 och 31/1 1930.

169 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, N III. Brev till Agnes Branting, Licium, från 
kyrkoherde Sixten Dahlquist 6/11 1929.

170 Ett annat förslag till antependiet finns bevarat i Liciumarkivet. En detaljskiss 
i full skala visar en av evangelistsymbolerna placerad i ena korssvickeln.

171 Estham, I, m.fl. 2010. Mässhake och två fragment, “stohlstycken”, sid. 274, 
fig. 151A, sid. 289–290, fig. 163.

172 Emile Mâle, L’art religieux du XIII siecle, Paris 1923.
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173 Ca 620.000 kr i dagens penningvärde. De röda mässhakarna kostade 1.400 
kr/st, de gröna 1 500 kr/st, de svarta 1.100 kr/st och de violetta 1.700 kr/st. 
Antependiet kostade 3.000 kr.

174 De biografiska uppgifterna om Westman huvudsakligen hämtade från Bengt 
Cnattingius, Henric Westman på Valla. Linköping 1967, och brev i Valla-
arkivet i Linköpings stifts och länsbibliotek.

175 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11 vol. 2. Brev B-E. Brev från Moder Eli-
sabeth 1923 (= Elisabeth Hesselblad. Birgittasystrarnas gästhem i Djursholm 
invigdes 1923.)

176 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11 vol. 2. Brev B-E. Brev från Ehrenpohl, 
Maria Catharina, Birgittasyster i Weert 1902–1914. Hon var målarinna ut-
bildad vid Konstakademien; Katalog. E.-L. Bengtsson, Werkmäster, B. (red.), 
1997.

177 Kilström, B.I. 1990, sid. 89.
178 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium, nr 

18, 23/3 1930.
179 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Sigurd Curman 19/12 1916.

sidorna och nedåt. Texten har en modernistisk och per-
sonlig utformning.

Arbetet med den gröna mässhaken resulterade som vi 
har sett i sex olika akvarellerade skisser av Sofia Widén 
samt några detaljskisser i full skala, alla med en kraftfull 
och distinkt teckning.

Kontrasten mellan broderiet och det renässansinspi-
rerade sidentyget är slående. Kristusansiktet är extremt 
stiliserat och modernistiskt tolkat av Gurly Hillbom, 
som annars kunde brodera de ljuvaste ansikten. Man 
kan också jämföra med Widén/Hillboms figurbroderier 
i Linköpings domkyrka och S:t Lars från samma tid. 
Kanske gestaltningen av den korsfäste i Vreta beror på 
kyrkoherdens rädsla för alltför ”antropomorfa” ansik-
ten? Även kroppen och ländklädet broderades platt och 
stiliserat med stygnen lagda i en kypertartad, diagonal 
struktur. Någon realistiskt tecknad Gud-Fadersgestalt 
utfördes aldrig på Licium, däremot användes den välsig-
nande handen av Sofia Widén i Linköpings S:t Lars 1926 
och även av Agda Österberg på Libraria flera gånger 
omkring 1930.

Det är märkligt att kyrkoherden som så i detalj intres-
serat sig för skissarbetet inte reagerat mot att Kristus-
huvudet lutar åt höger från betraktaren sett och inte på 
det gängse medeltida sättet åt vänster.

S:t Lars kyrka i Linköping
Henric Westman som donator
En av de största donationerna av textilier till en svensk 
kyrka från en enskild person var kapten Henric West-
mans gåva till S:t Lars kyrka i Linköping. Gåvan om-
fattade tio (fem par) mässhakar och ett antependium 
utförda av Licium mellan 1926 och 1932. Mässhakarna 
betingade ett pris mellan 1.400 kr och 2.000 kr styck 
alltså närmare 20.000 kr sammanlagt.173 1932 skänkte 
Westman också en praktmitra till domkyrkan för 1.500 
kr.

Kapten Henric Westman på Valla (1853–1937) var 
Linköpings store donator under den första delen av 
1900-talet.174 Han bekostade så vitt skilda ting som 
strandpromenader, fågelholkar och uppbyggnaden av 
museet i sin hemstad, utgrävningar vid domkyrkan och 
Vadstena klosterkyrka. För en av Östasiatiska museets 
tjänstemän bekostade han en forskningsresa till Kina 
och gav bidrag till Moder Elisabeth av St:a Birgittas or-
den i Djursholm.175 Henric Westman var en bildad hu-
manist med sinne för att placera sin ärvda förmögenhet 
så att den gav stor avkastning. Fast han själv levde ett 
spartanskt liv var han både gästfri och generös. Det han 
främst kostade på sig var att resa i Europa, ja även till 
Nordafrika. Tillsammans med sin morbror konstnären 
Gotthard Werner, som var romersk katolik, reste han 
till Rom. Han brevväxlade 1902–1914 med en svensk 
Birgittasyster i Weert i Holland som inte bara tackar ho-
nom för penningbidrag till konventet utan också för ett 

krucifix som han själv köpt åt henne i Rom.176 I Birgitta-
stiftelsen är han till en början suppleant och senare en-
ligt B.I. Kihlström styrelsemedlem.177

I Vallaarkivet kan man följa brevväxlingen mellan Li-
cium och Henric Westman från den första beställningen 
på våren 1926. Agnes Branting är den som sköter kor-
respondensen fram till veckorna före sin död 1930, då 
hon skickar ett litet kort, där hon mycket personligt er-
känner hur försiktig hon måste vara med sitt magsår.178 

Efter hennes död är det systerdottern Agnes Geijer som 
skriver och i samband med beställningarna 1931–1932 
är det Sofia Widén. Agnes Branting och Westman hade 
kommit i kontakt med varandra redan tio år tidigare vil-
ket framgår av ett brev från Sigurd Curman till Westman 
där han ber denne att försöka finna en finansiering av 
konserveringen vid Pietas av två medeltida mässhakar 
och en dalmatika från Linköpings domkyrka.179 I detta 
sammanhang nämner han fröken Branting och förmod-
ligen blev resultatet att Westman betalade.

Kapten Henric Westman på Valla. Etsning av Axel Fridell 1934. (Foto 
Urban Windahl, Östergötlands museum.)
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180 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium,  
nr 1, 27/3 1926. Där framgår att det är vita skisser det handlar om.

181 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium,  
nr 1, 27/3 1926. Kostnadsförslag signerat SW.

 No 228 av vit sidendamast med bård av guldband och broderi i silke, silver 
och guld, bård kring halsen fram. Kors över ytan, 1200.

 No 229 av vit sidendamast med bård av guldband och broderi i silke, silver 
och guld, bård kring halsen fram samt ytmönster, 1400.

 No 232 av vit sidendamast, kors på rygg, ytmönster fram. 1400.
 No 231 sidendamast, kors på rygg, bård fram, ytmönster. 1400.
 No 230 sidendamast med broderi över hela ytan rikt, guld och silke. 1800.”
 Nr 230 (grön), nr 231 (grön) och nr 232 (violett) finns kvar i Licium-
 arkivet.
 Nr 230 har det motiv som sedan utfördes i rött.
182 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium,  

nr 1, 27/3 1926.
183 Sixten Dahlquist, Vanlig skrud och prydnad, Linköping 1927.
184 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium,  

nr 3. 30/6 1926.; Licium. Arbetsbok ABg 1925–26 sid. 106, 9 juni. Av denna 
framgår att Agnes Branting besökt Linköping den 8/6 för att på plats studera 
kyrkans färgsättning. ”På ömse sidor om altaret två taflor af Per Hörberg, 
Kristus utdrifver månglarna ur templet. Färgerna skärrödgult = (Oslosiden), 
blått = min kappa, blå-hvit, mycket brunt, hvidt och karnation.”

185 Licium. Arbetsbok ABg 1928 april; LSB Vallaarkivet. Westman. 1937:11. 
Brev från Agnes Branting, Licium, nr 11, 26/4 1928. ”... ber jag att få med-
dela att vi ha ett förslag färdigt som jag vågar tro skulle kunna bliva en verk-
ligt vacker grön mässhake.”

186 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium,  
nr 12, 25/10 1928 resp. nr 14, 31/1 1929; Liljevalchs Katalog 1929, sid. 
262, nr 612, 613.

187 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, nr 15, 17/11 
1929. ”Detta mitt brev är emellertid en hemlighet för Licium varför jag ber 
Kapten Westman godhetsfullt adressera svaret till mitt hem, Riddargatan 
16.”

188 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium, nr 
17, 7/3 1930. Med anledning av Herr Kapten Westmans löfte att beställa 
svarta mässhakar för S:t Lars insändes förslag för båda. ”Mässhakarna skul-
le utföras av svart silkesammet med bård av sidendamast å vilket broderiet 
skulle utföras i guld/* Framsidan skulle helt enkelt orneras med ett kors el-
ler något mindre motiv./ Vi skola naturligtvis med stor omsorg utföra själva 
arbetsritningarna. Skizzen är ingalunda detaljerad, visar blott innehållet och 
grupperingen. Priset tänkte vi kr 1.100 per styck”. AB är tacksam för svar och 
bekräftelse på hela beställningen av antep. 3.000 och 2 mässhakar. Tackar för 
beställningen och för den vänlighet som ...”även på annat sätt visats mig.” 
Sign. ”A Br.” ”Tyvärr är jag ännu mycket klen, kan endast arbeta ett par tim-
mar om dagen. En hel del arbete är derigenom försenat”.

189 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Licium nr 21 (Sofia Widén), 
5/6 1930.

190 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium, nr 
22, 4/9 1931 (Sofia Widén maskinskrivet) Licium. Arbetsbok SW 1930–31, 
sid. 100.

191 Licium. Arbetsbok SW 1930–31, sid. 54.

Beställningarna
S:t Lars kyrka i Linköping är en gustaviansk kyrka upp-
förd 1800–1801. 1907 hade den genomgått en restaure-
ring under ledning av arkitekt Agi Lindegren. Vid tiden 
för donationen fanns fortfarande två stora altartavlor av 
Per Hörberg i koret. Då Westman 1926 beställde de två 
första mässhakarna tycks Agnes Branting ha förutsatt 
att det skulle vara vita högtidsmässhakar, men donatorn 
har ändrat färgen till röd.180 Ett kostnadsförslag skrivet 
av Sofia Widén 16 mars bifogades, där det framgår att 
det handlar om fem vita skisser (No 228–232). Beroende 
på mängden av dekor och guldbroderi växlade det före-
slagna priset mellan 1.200, 1.400 eller 1.800 kronor per 
mässhake.181

Westman valde nr 230 men föreslog alltså rött som 
bottenfärg. Men Agnes Branting svarar: ”Beträffande 
färgvalet är jag verkligen vacklande. Den ena såväl som 
den andra är ju vacker”.182 Detta visar att hans medve-
tenhet om liturgisk färgkanon ännu inte var stor. Han 
betraktade fortfarande rött som högtidsfärg. Först året 
därpå uppmärksammade kyrkoherde Sixten Dahlquist i 
Vreta kloster honom på kyrkans gamla färgkanon och 
skrev med stor entusiasm en ”broschyr” om detta, vars 
tryckning och distribution till alla församlingar i hela 
stiftet bekostades av Westman.183

När Westman i juni återkom från en vistelse i Rom 
hade Sofia Widén tagit fram ett nytt förslag. Agnes Bran-
ting skriver. 184

För att kunna utföra det uppdrag Herr Kapten West-
man gifvit mig reste jag en dag ner till Linköping för att 
se S:t Lars kyrka, profva färger m.m. Jag fann då att det 
förslag vi förut utarbetat var för strängt, såväl i form 
som färg. Vi ha därför utarbetat ett helt annat förslag 
med rörligare och mjukare former och en bottenfärg i 
milt rött, som återfinnes i taflorna. Det hela blir mycket 
rikt och som jag hoppas vackert och lämpligt för kyr-
kans dekorering i öfrigt.

De föreslagna lovsångstexterna ur Uppenbarelsebo-
ken tyder på att Agnes Branting och Sofia Widén, som 
utfört skisserna, såg dem som högtidsmässhakar och 
inte som pingst- eller martyrskrudar. Agnes Brantings 
kommentar om färgen i det tidigare brevet är kanske 
endast estetiskt betingad.

Efter detta gick Westman vidare med sina beställ-
ningar till S:t Lars kyrka tills dess kyrkan fått dubbla 
uppsättningar mässhakar i alla de fem liturgiska färger-
na. I slutet av april 1928 skickades skisser till två gröna 
mässhakar.185 De färdiga mässhakarna besågs personli-
gen av Westman den 25 oktober. Men de levererades 
inte förrän i januari året därpå eftersom de först visades 
på Historiska museets stora utställning av kyrklig konst 
på Liljevalchs konsthall i januari 1929.186

Initiativet till den svarta skruden, två mässhakar och 
ett antependium, togs av Agnes Branting vilket framgår 
av ett brev (skrivet på neutralt papper) där hon föreslår 
att Westman skall bekosta ett svart sammetsantepen-

dium med ett stort guldbroderi till Vadstena klosterkyr-
ka. Detta skulle kunna visas på Stockholmsutställningen 
1930 och samtidigt ge Liciums brodöser välbehövligt ar-
bete.187 Westman betalade antependiet men för S:t Lars 
räkning. Han köpte också de magnifika svarta mässha-
kar som tillverkats med tanke på utställningen.188 Priset 
var 1.100 kr/styck. De blev så uppmärksammade att 
Nationalmuseum önskade beställa en replik av brode-
riet på den ena. Då hade Westman uppenbarligen redan 
köpt dem eftersom Sofia Widén skrev och bad om dona-
tors tillstånd att få utföra en sådan.189

Efter Agnes Brantings död 1930 gick samarbetet med 
Licium och Sofia Widén vidare med beställningar av två 
violetta mässhakar 1931 och två vita 1932.190 Det var 
också Sofia Widén som fick ta hand om beställningen av 
en praktmitra till domkyrkan 1932.191
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192 Ridderstedt, M. 2008. Mönstret “Sörby” sid. 314–315.
193 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Agnes Branting, Licium, nr 

5. 7/11 1926. Om inskriften har Andreas Lindblom två förslag: S:T LAU-
RENTIUS / PATRONVS / ECCLESIAE / LINCOPENSIS och S:T LAUREN-
TIUS / PATR. ECCL./PAR. LINCOP. ”Parochialis skulle då speciellt syfta 
på att det är landsförsamling. Men ecclesia kan ju inte gerna misstyckas. 
Domkyrkan skulle alltid heta cathedralis.”

194 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11 brev från Agnes Branting, Licium, nr 1. 
27/3 1926. Bild se avsnitt TOLKNING FRÅN SKISS TILL BRODERI.

195 SHM, inv. nr 23022. Den kom aldrig med i ”Textilveket” Branting–Lindblom 
1928–1929.

196 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11 från Agnes Branting/Licium nr 4. 21/10 
1926.

197 Ridderstedt, M. 2008, sid. 294–295.
198 I utställningskatalogen 1929 står det att de tillhör Kapten Westman.
199 Ridderstedt, M. 2008, sid. 58–61.

Två röda mässhakar 1926
De två röda mässhakarna är utförda av rosaröd små-
mönstrad sidendamast från sidenväveriet Bevilacqua 
med litet barockmönster och har blått linnefoder.192 De 
har ett böjt gaffelkors på ryggen och bård fram av ljus-
blått vävt silkeband. Båda mässhakarna är signerade på 
fodret ”SW LICIUM HENRIK WESTMAN MCMXX-
VI”.193 Mot den rosaröda småmönstrade sidendamasten 
avtecknar sig tre par rödklädda änglar med blå vingar 
i Sofia Widéns karaktäristiska utformning med långa 
fladdrande vingpennor. Änglarna har språkband i hän-
derna. Runt om dem och på framsidan finns guldslingor 
med orangeröda druvklasar och ljust blå vinlöv som tar 
upp bandkorsets blå färg. På bården finns olika orna-
ment bl.a. små guldkors och röd-vita pärlkors (färgställ-
ningen omvänd på den andra) och längst ner på fram-
sidan har båda S:t Lars iförd röd dalmatika.

Agnes Branting skriver att hon hade tänkt visa skis-
serna för Westman i samband med disponent O.G. 
Svenssons jordfästning i slutet av mars. ”Vi hade för det 
väntade besöket utarbetat en del skisser som det varit 
roligt att få språka om.” Hon skickar dem istället så att 
han får se vad som kan passa. ”Den bild av S. Laurentius 
(ett gammalt broderi) som jag ämnade sända finns blott i 
ett enda exemplar så jag kan inte förevisa den förrän den 
kommer i Textilverket. Men vi kunna här arbeta efter 
densamma.”194 Det rör sig med största säkerhet om ett 
medeltida broderi på en mässhake från Stora Åby, nu i 
Statens historiska museum.195

De två mässhakarna skiljer sig endast i fråga om 
motivet vid korsmitten och de broderade texterna 
på änglarnas språkband.196 På den ena framställs ett 

Kristusmonogram och texten LOVET OCH PRISET – 
OCH VISHETEN – TACKSÄGELSEN OCH ÄRAN –  
OCH STARKHETEN – TILLHÖRA VÅR GUD – 
EVINNERLIGEN. Den andra har segerlammet i guld 
i korsmitten och änglarnas språkband har texterna 
FRÄLSNINGEN – TILLHÖR VÅR GUD – HONOM 
SOM – SITTER PÅ– TRONEN – OCH LAMMET. Bro-
deriernas färgskala består av orangerött, ljusblått, svart 
och vitt samt guld. Änglarnas och helgonens ansikten är 
helt vita med svart konturteckning.

Två gröna mässhakar 1928
Materialet i de två gröna mässhakarna är sidendamast 
med renässansmönstret Kronor med spetsovaler och 
öppna kronor.197 De har guldsnodd runt kanten och svart 
linnefoder. Båda är märkta på fodersidan med korsstygn 
på en applicerad sidenbit ”SW LICIUM 1928 HENRIK 
WESTMAN MCMXXIX”.198

Ryggens broderade besättning i korsform är upp-
byggd av sju kvadrater. På framsidan finns ett litet lik-
armat kors med flammor åt fyra håll. Broderierna är 
utförda med tvåtrådigt silke, där de dominerande fär-
gerna är orangerött och gulvita nyanser, mot en botten 
av mörkviolett sidendamast Rundlar.199

I mittkvadraten på den ena mässhaken finns treenig-
heten symboliserad av en Kristusbild omgiven av 
Guds hand och Andens duva samt ett XP-monogram.  

Två röda mässhakar 1926, rygg med segerlammet och framsida med 
S:t Lars.
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200 Ridderstedt, M. 2008, sid. 62–63.
201 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11 brev från Agnes Branting, Licium,  

nr 17. 7/3 1930. Med anledning av Herr Kapten Westmans löfte att bestäl-
la svarta mässhakar för S:t Lars insändes förslag för båda. ”Mässhakarna 
skulle utföras av svart silkesammet med bård av sidendamast å vilket brode-
riet skulle utföras i guld./ Framsidan skulle helt enkelt orneras med ett kors  
eller något mindre motiv./ Vi skola naturligtvis med stor omsorg utföra själva 
arbetsritningarna. Skizzen är ingalunda detaljerad, visar blott innehållet och 
grupperingen. Priset tänkte vi kr 1.100 per styck”. AB är tacksam för svar och 
bekräftelse på hela beställningen av antep. 3.000 och 2 mässhakar. Tackar för 
beställningen och för den vänlighet som ...”även på annat sätt visats mig.” 
Sign. ”A Br.” ”Tyvärr är jag ännu mycket klen, kan endast arbeta ett par tim-
mar om dagen. En hel del arbete är derigenom försenat”.

I kvadraterna runt omkring syns kyrkans skepp med sol 
och måne samt flygande och tillbedjande änglar. Nederst 
framställs den heliga Birgitta vid sin skrivpulpet.

Den andra mässhaken har den gode herden i mittkva-
draten omgiven av A (alfa) och  (omega). I kvadraten 
till vänster Markuslejonet, ovanför Matteusängeln, till 
höger Lukasoxen och på korsstammen Johannesörnen. 
I den nedersta kvadraten sitter den heliga Birgitta i sin 
bönekammare med en ängel svävande ovanför henne 
med en ros i handen.

De båda huvudgestalterna, Kristus och den gode her-
den, har en klart tidstypisk, litet kantig teckning, med 
markerade konturer. Änglarnas vingpennor är litet vasst 
tecknade och deras ansikten är kärvt manliga. Förmod-
ligen är detta första gången den heliga Birgitta broderas 
på svenska mässhakar efter reformationen.

Två svarta mässhakar 1930
De två svarta mässhakarna är utförda av slät sammet 
med en infälld mittbård av svart sidendamast, Lilje-
mönstret, som grund för guldbroderi.200 På framsidan 
finns endast en lodrät smal guldbård och runt halsring-
ningen likaså. Båda är märkta SW LICIUM 1930 på 
det svarta sidenfodret.201 På varje mässhake framställs 
tre scener ovanför varandra, nedtill avgränsade av text- 
rader. Scenerna på den första mässhaken är överst Kris-
tus i Getsemane med texten DÅ VISADE SIG FÖR HO-
NOM EN ÄNGEL. Kristus knäböjer på flata klipphäl-
lar, utsparade i svart mot klippskrevor i guld. Överst 
svävar en ängel och ytan mellan dem fylls av ett blad-
knippe, det enda i broderiet som antyder växtlighet. Ne-
derst, vilande på textraden ligger två sovande apostlar.

I mitten ses gisslandet och texten HELL DIG JUDAR-
NAS KONUNG. Kristus står med sammanbundna hän-
der mellan två romerska soldater i rustning, den vänstra 
med spjut och hillebard, den andra har ett par spön i 
handen ett svärd vid sidan.

Heliga Birgitta i sin bönekammare.

Två gröna mässhakar 1928, rygg med den gode herden, framsida på 
den andra.

Grön mässhake med Kristus omgiven av Guds hand, Andens duva och 
ett Kristusmonogram.
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202 Liciumarkivet, Skiss nr 479 B. På skissen skildras korsnedtagningen med fyra 
stående personer. Där saknas också bakgrundslandskapet som finns i brode-
riet.

Den nedersta scenen visar korsbärandet och tex-
ten MEN EN STOR HOP FOLK FÖLJDE HONOM 
BLAND DEM OCKSÅ KVINNOR SOM JÄMRADE 
SIG OCH GRÄTO ÖVER HONOM. Bakom Kristus, 
som släpar sitt kors, står två kvinnor.

På den andra mässhaken utgörs översta scenen av en 
kalvariescen och texten SADE HAN TILL LÄRJUNG-
EN SE DIN MODER. Här framställs krucifixet omgi-
vet av Maria och Johannes med sol och måne ovanför 
korsarmarna. Den korsfäste Kristus vänder blicken mot 
aposteln.

I mittenscenen skildras Kristi gravläggning och texten 
DE TOGO JESU KROPP OCH OMLINDADE DEN.202 

Motivet överensstämmer inte med Sofia Widéns skiss 
där korsnedtagandet skildras. En gravöppning syns i 
klippan och uppe till vänster Golgatakullen med de tre 
korsen och vägen dit endast som en tunn guldkontur.

Längst ner framställs två kvinnorna vid den öppna 
graven, den ena med utslaget långt svart hår, den andra 
med huvuddok. Från höger möter dem en ängel med 
stora utsirade vingar. Texten under lyder EN ÄNGEL 
TALADE TILL KVINNORNA OCH SADE VARFÖR 
SÖKEN I DEN LEVANDE BLAND DE DÖDA HAN 
ÄR ICKE HÄR HAN ÄR UPPSTÅNDEN.

Scenerna har huvudsakligen framställts i mer eller 
mindre täckande guldbroderi med vissa detaljer i silke. 
Samtliga figurer utom soldaterna har gloria i guld, hår 
i en del fall randat i svart och grått, blodsdroppar och 
törnekronor i klarrött och vissa detaljer tecknade med 
svart. Scenerna är schematiskt tecknade. Vägen mot 
Golgata är endast en slingrande linje i guld. Texterna är 
svårlästa och ser vid första anblicken ut som asymme-
triska abstrakta bårder. Den svarta sidendamasten i bot-
ten, som skiftar i matt och blankt, ger liv åt bakgrunden.

De färdiga broderierna skiljer sig på några punkter 
från de bevarade skisserna. Dessa är snabbt och sche-
matiskt tecknade med pensel och guldfärg och något 
rött och svart i skala 1:8. Förmodligen har Sofia Wi-
dén själv gjort detaljerade ritningar i full skala, men de 
har inte återfunnits. Brodösen Gurly Hillbom har sedan 
valt stygnsorter och täthet till olika ytor för att kunna 
tolka skisserna. Genom att lägga olika glesa stygnrader 
i dräkterna åstadkoms en grafisk effekt. Änglavingarnas 
mönstring är typisk för Hillbom. Tolkningen av ansik-
tena tyder på ett nära samarbete mellan Sofia Widén och 
Gurly Hillbom. Någon antydan till det grå/svartrandiga 
håret finns inte på skisserna men används också i flera 
andra broderier. (Se också kap. VIII.)

Svart mässhake 1930, rygg med Getsemane, gisslandet och korsbäran-
det, framsida på den andra. 

Två svarta mässhakar 1930, fram med Korsfästelsen, gravläggningen och 
uppståndelsen.

Gravläggningen. Golgatakullen med de tre korsen 
och vägen dit endast som en tunn guldkontur. 
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203 Ridderstedt, M. 2008, sid. 112–113.
204 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11. Brev från Licium nr 22 (Sofia Widén) 

20/9 1931; Brev från Licium nr 24. 20/9 1931. Tackar för checken på 3.400 
kr gm/M Westerback; Brev från Licium nr 25. Slutet av okt. (enklare pap-
per, Sofia Widén.) Skickat de två violetta mässhakarna till kapten Westmans 
adress. ”Vi sydde in S:t Lars på fodret men ha ej gjort det på de svarta.”; Brev 
från Licium nr 26 12/12 1931 (Sofia Widén) ”Med förfäran har jag just nu 
blivit uppmärksamgjord på en för mig obeskrivligt ledsam sak. På en av de 
av oss levererade mässhakarna med intåget i Jerusalem står texten ‘Hosianna 
välsignad vare vår fader Davids rike som kommer’. Det sista välsignad syftar 
ju på rike och skall i stället stå välsignat. Kan kapten Westman förlåta mig 
detta? Det är ju ofattbart att ett sådant rent skrivfel kan insmyga sig – så 
oändligt många gånger som texten granskats och så många som läst den – 
men ibland är man blind.” [...]”jag kan inte säga hur det kändes när jag såg 
det.” Det går att ändra, hon erbjuder sig att skicka ilpaket. Om den skall an-
vändas på söndag kan hon eller någon annan åka ner och ändra i Linköping 
[...]”så att de ej invigs med fel i texten”. Brev från Licium nr 27. 15/12 1931 
(Sofia Widén) Om att man har rättat och återsänt de båda mässhakarna.

Det svarta antependiet 1930
Antependiet av svart slät sammet har på mitten en stor 
pelikan med utbredda vingar och ett bo av flätade kvis-
tar med fem pelikanungar. Broderiet är utfört helt i guld 
endast med blodsdroppar av rött silke. På sammeten 

runt omkring är med stora guldbokstäver broderat SÅ 
ÄLSKADE GUD VÄRLDEN ATT HAN UTGAV SIN 
ENFÖDDE SON PÅ DET ATT VAR OCH EN SOM 
TROR PÅ HONOM SKALL ICKE FÖRGÅS UTAN 
HAVA EVIGT LIV.

Två violetta mässhakar 1931
Dessa mässhakar är utförda av ljust violett sidendamast 
med mönstret Små kors komponerat av Sofia Widén. De 
har broderade ok med stora figurscener på ryggsidor-
na.203 Små liksidiga broderade tunna guldkors är strödda 
över hela sidenytan. Ytterkanterna har kantbårder och 
guldsnodd. På fodret av violett shantung är de märkta 
”SW LICIUM 1931 Skänkt av Henrik Westman”. De 
levererades den 15 december 1931 efter att ha varit ut-
ställda i Stockholm.204

Den ena har på hela axelpartiet en stor scen med inri-
dandet i Jerusalem broderad direkt på sidenet. På ömse 
sidor om åsnan som Jesus rider på står grupper med fyra 
personer i varje, till vänster tre kvinnor och en man som 
håller ett palmblad i handen. Kvinnan i mitten har långt 
svart hår och klädnad i guld. Gruppen till höger består 
av en kvinna överst med en trädgren i handen, en man i 
guldklädnad och två barhuvade ungdomar där den ena 
håller ett tygstycke. Längs broderiets nedre kant finns 
en bård, som fortsätter på mässhakens framsida, med 

Det svarta antependiet 1930.

Stockholmsutställningen 1930 där antependiet utgjorde blickfånget i  
Liciums kyrkliga avdelning. (Nordiska museets arkiv.)

SKISS 479 B.  
På skissen skild-
ras korsned-
tagningen med 
fyra stående 
personer. Här 
saknas också 
bakgrundsland-
skapet som 
finns i broderiet.
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texten HOSIANNA VÄLSIGNAD VARE HAN SOM 
KOMMER I HERRENS NAMN VÄLSIGNAT VARE 
VÅR FADERS RIKE (Fram) ///// + HOSIANNA I HÖJ-
DEN.

På den andra mässhaken framställs nattvarden. Je-
sus sitter vid ett bord omgiven av stående lärjungar 
och längst ner där ramen bildar en spets ligger en för-
tvivlad Judas hopkrupen på golvet. På bordet ligger en 
rikt mönstrad duk och ett fat. Jesus håller en guldkalk 
i högerhanden. Texterna, som fortsätter på framsidan 
lyder JA MÄNNISKOSONEN SKALL GÅ BORT SÅ 
SOM DET ÄR SKRIVET OM HONOM MEN VE DEN 
MÄNNISKA GENOM VILKEN MÄNNISKOSONEN 
BLIVER FÖRRÅDD. DET HADE VARIT BÄTTRE 
FÖR DEN MÄNNISKAN OM HON ICKE HADE BLI-
VIT FÖDD.

Mässhakarnas komposition korresponderar sins-
emel lan beträffande figurernas placering. Guldklädda 
personer är placerade på samma höjd, Kristusansiktena 
är placerade i centrum. Jesus är den ende som har gloria. 
Figurerna har stiliserat hår, olika geometriska mönster 
på dräkterna. Även här håller man sig till en sparsma-
kad färgskala bestående av vitt, svart, grått, guldtråd, 
nedsydd med silke i gulrödbruna nyanser, och silver-
tråd i klädnaderna. Dessa är rikt mönstrade med olika 

Två violetta mässhakar 1931, rygg med nattvardsscenen, fram-
sida med text på den andra.

Inridandet i Jerusalem på den andra mässhaken. Åsnan är placerad i mit-
ten på hopveckade tygstycken. Nedtill en gren med vita blad, skissen har 
två korsade palmkvistar.
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205 Ridderstedt, M. 2008, sid. 68–69.
206 Nu mycket illa farna, reparerade med symaskin.

stygnsorter och kombinationer som mestadels låter det 
violetta bottentyget skimra igenom. Håret har det speci-
ella grårandiga utseendet på de flesta figurerna.

Två vita mässhakar 1932
Till de två vita mässhakarna har Sofia Widén använt 
sin nya sidendamast Musicerande änglar (1931) denna 
gång med ett silverinslag.205 Mitt på ryggen har båda 
broderade figurer i huvudsakligen rosa och blått silke 
samt något gult, svart och guld direkt på tyget.206 Båda 
scenerna är insatta i fyrpass omgivna av långa guldstrå-
lar. På framsidan har båda en femuddig stjärna med 
strålar i guld och svart. På det rosagrå sidenfodret är 
de märkta ”SW LICIUM 1932 HENRIK WESTMAN 
MCMXXXII”.

Den ena mässhaken har på ryggsidan Marie bebå-
delse, den andra Maria med Jesusbarnet. Figurerna är 
gotiskt slanka, broderade med schattérsöm direkt på 
sidendamasten. Maria har blå mantel och rödrosa kläd-
nad, ängeln rosa klädnad och blå vingar. Dessa mäss-
hakar saknar broderade bibeltexter.

En storslagen svit
Den stora beställningen gav Sofia Widén möjlighet att 
göra några av sina största bildkompositioner. Hon hade 
vid tiden för beställningen av de första mässhakarna en-
dast varit anställd drygt två år på Licium. Kostnadsför-
slaget är skrivet av Sofia Widén och daterat den 16 mars 
1926 och omfattar fem olika förslag till vita mässhakar i 

Vit mässhake med Marie bebådelse 1932. Vit mässhake med Maria med Jesusbarnet 1932.

Vit mässhake, detalj med Marie bebådelse.
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207 Broderier på biskopskåpor av Sofia Widén och Märtha Afzelius, mässhakar 
av Greta Olde Holmberg. Se Textil konst för själen, Mari-Louise Franzén 
(red.), Stockholm 2004.

tre prisklasser. Det visar att förslaget kom från konstnä-
ren men beställaren hade möjlighet att välja utförande 
efter smak och ekonomiska förutsättningar. I detta fall 
valde donatorn att låta utföra mässhakarna i en annan 
färg men valde inte det billigaste alternativet.

De två första mässhakarna har en mjuk lekfull teck-
ning. De blå änglavingarna har de karaktäristiska långa 
fladdrande vingpennorna som ständigt återkommer i 
Sofia Widéns broderier och damastmönster. De gröna 
visar en stram och tidstypisk figurteckning, hos t.ex. den 
gode herden. De svarta har en något minimalistisk men 
uttrycksfull framställning.

Till de violetta och vita mässhakarna har använts  
sidendamaster nyligen komponerade av Sofia Widén 
medan de fyra första har stilimiterande mönster från 
sidenfirman Bevilacqua som grundstoff. Som underlags-
tyg till broderierna har de gröna Agnes Brantings da-
masttyg Rundlar och de svarta Liljemönstret, det första 
damasttyg som komponerades av Sofia Widén 1927.

Samtliga mässhakar är sydda i samma modell, ”den 
stora formen” står det i skissförteckningen. Den är bred 
med svagt sluttande axlar och mjukt rundad nertill, 
något kortare fram. Detta är den klart dominerande 
modellen för mässhakar under resten av 1900-talet. Ge-
nomgående är att de två mässhakarna i varje par har 
olika motiv men samma uppbyggnad av kompositionen.

När det gäller ikonografin kan man konstatera att de 
röda och den ena vita har motiv som passar in på julen 
och den andra vita Marie bebådelsedag. Änglasången 
på de röda är hämtad ur Johannes uppenbarelse, tex-

ter som lästes på Alla helgons dag. Motivet på den ena 
violetta mässhaken för tanken till Hosiannapartiet i 
nattvardsmässan och till texterna på palmsöndagen och 
första advent. Då man inte ännu hade skaffat vita kunde 
sådana inte bäras första advent. Den andra violetta har 
text och motiv som stämmer överens med skärtorsdagen 
och varje nattvardsgång. De två svarta mässhakarnas 
bildsvit följer passionsdramat från Getsemane till påsk-
morgonen. Det sista är kanske inte vad man väntar sig 
på en svart mässhake men teologiskt konsekvent att visa 
framåt mot uppståndelsen. Det ovanligaste motivet är 
kalvariescenen där Jesus vänder sig till sin mor samtidigt 
som han uppmanar Johannes att ta hand om henne. Det 
är varken 1600-talets döde Kristus eller den medeltida 
lidande typen som framställs. Man kan se hur blicken 
i de stora ögonen möter apostelns. Svart skrud använ-
des under denna tid fortfarande under hela fastan i den 
mån man överhuvudtaget skrudade sig. Agnes Branting 
hade redan 1920 skrivit att hon ansåg att svart egent-
ligen skulle reserveras för långfredagen. De två gröna 
har treenigheten som motiv, vilket kan passa under hela 
trefaldighetstiden. De har två scener med gemensamma 
motiv, nämligen de med den heliga Birgitta, något som 
faller sig naturligt i Östergötland. De två vita befäster 
uppfattningen om vit liturgisk färg på Mariadagar.

I den bevarade korrespondensen finns inget som visar 
var initiativet från början låg. Det är ju mycket möjligt 
att detta diskuterats vid något av Henrik Westmans be-
sök på ateljén. Idén till de svarta textilierna bör i varje 
fall ha varit Agnes Brantings.

Sofia Widéns skisser
Den 25-åriga Sofia Widén fick i och med denna beställ-
ning göra sin första stora svit av figurbroderier till en 
och samma kyrka. Först efter 1930 gjordes något lik-
nande hos Licium.207 Sofia Widén hade redan 1924 gjort 
ett antependium med änglar i Västerfärnebo och 1925 
utfördes den röda mässhaken med den gode herden till 
Svenska kyrkan i Oslo i samarbete med L.I. Wahlman. 
Parallellt med det första uppdraget för S:t Lars 1926 
gjorde hon en korkåpa till Storkyrkan för pastor pri-
marius i Stockholm, med Kristus på ryggskölden och de 
fyra evangelistsymbolerna på brämet, samt ett altarbrun 
med ett Kristusansikte för Västerås domkyrka. Det är 
från och med nu som figurbroderier börjar slå igenom 
på allvar på Licium.

Vilka diskussioner angående motivval och utförande 
som förts i ateljén kan vi inte veta. Säkert hade Agnes 
Branting synpunkter på bådadera. Men då det gäller 
teckningen är det Sofia Widén som satt sin omisskänn-
liga prägel på skisserna. Hennes figurer är typiska, sär-

Getsemane, detalj broderad av Gurly Hillbom. 
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208 Östgöta Bladet, 9/12 1932. Elisabeth Thorman skriver att både de svarta och 
violetta broderades av Gurly Hillbom.

209 LSB, Vallaarkivet, 1937:11 vol. 2 Westman. Brev från Sixten Dahlquist 30/1 
1928. Den beställdes också av Mis. Sigfrid Alm, Madura, sid. Indien och Past. 
Erik Hallendorf, Ekuteleni, Zululand, S. Afrika.

210 Linköpings kyrkliga samfällighets arkiv, S:t Lars församling. K. III. a:6. 
1915–1927. 27 december, 1926

     § 2 “Skrudarna få endast användas i S:t Lars kyrka och inte utlånas utom 
vid särskilda högtidsfester i Linköpings domkyrka t.ex. jubileer, i vilket fall 
de efter S:t Lars kyrkoråds enhälliga beslut, med iakttagande av all nödig 
försiktighet skola föras fram och åter till sin förvaringsplats i S:t Lars kyrka.”

     22 oktober 1928 § 20 om utlån av röda mässhakar till SHM:s utställning: 
”I samband härmed skulle till protokollet antecknas att herr Westman i egen-
skap av donator av mässhakarna ifråga förklarade sig intet hava att erinra 
mot att desamma, efter i varje fall av kyrkorådet fattat vederbörligt beslut 
även för framtiden utlånades vid utställningar av den art, varom nu vore 
fråga.”; Östgöta Bladet, 9/12 1932. Elisabeth Thorman skriver att både de 
röda och de gröna mässhakarna ställdes ut 1929; Liljevalchs Katalog 1929, 
sid. 260–262, nr 605–606, nr 612–613.

211 LSB, Vallarkivet. Westman. 1937:11, brev från Agnes Branting, Licium, nr 
14. 31/1 1929. Skriver att hon har skickat de gröna mässhakarna som be-
ställts och som lämnats till kyrkliga textilutställningen som nu är avslutad.

212 LSB, Vallaarkivet. Westman. 1937:11 brev från Licium nr 22 (Sofia Widén 
maskinskrivet) 12/9 1931“De beställda violetta mässhakarna [...] som vi ar-
betat med i flera månader bliva färdiga i slutet av september.” Sofia Widén 
undrar om de kan få lånas till en utställning i början av oktober, ej längre än 
till 15 okt.

213 Inger Estham har beskrivit biskopsskruden och dess tillkomst i Öivind Sjö-
holm (red.), Uppsala Domkyrka, Uppsala 1982 sid. 140–143; Mari-Louise 
Franzén Ekumeniska kåpan. Nathan Söderbloms ärkebiskopskåpa Uppsats 
vid Handarbetets Vänner 1989. En del uppgifter i samband med uppsats-
arbetet har hon generöst delat med sig av; Klas Hansson, D-uppsats i kyr-
kohistoria VT 2010, Fridens och kärlekens ord, Hansson utgår delvis från 
samma brevväxling som legat till grund för mitt fördjupningskapitel om den 
ekumeniska ärkebiskopsskruden. Han använde också de bilder av kåpan 
som togs på Riksantikvarieämbetet i samband med SHM:s utställning 2004; 
Hansson, K. Uppsala 2014.

214 Där inget annat anges är korrespondensen hämtad ur Nathan Söderbloms 
samling i UUB NSS. Brev från svenskar, brev från Agnes Branting och ur ATA, 
Agnes Brantings brevsamling. Brev från N. Söderblom.

präglade, personligt tecknade och moderna för sin tid 
med en reducerad färgskala, enkla kantiga, stiliserade 
linjer, långt från senmedeltida, nygotiska och nazaren-
ska förlagor.

Tolkningen av skisserna till broderi har också utförts 
med personligt handlag. Själva figurerna är med största 
sannolikhet utförda av Gurly Hillbom. De röda har en 
anteckning om detta i arbetsboken. Särskilt fantasiri-
kedomen när det gäller stygnen i de violetta dräkterna 
tyder på detta. I en tidningsartikel när de violetta mäss-
hakarna har levererats framgår att ansikten och dräkter 
på alla mässhakar har broderats av Gurly Hillbom.208 
Hennes förmåga att brodera ansikten var omvittnad.

De röda mässhakarna avbildades bl.a. 1927 i Sixten 
Dahlquists lilla ”broschyr” om liturgiska färger. Henrik 
Westmans engagemang bidrog där till att sprida kun-
skapen om liturgisk färgkanon i Linköpings stift.209

Utställningar
Eftersom sviten av mässhakar hör till det mest påkos-
tade under 1900-talet har de ända från början avbildats 
och ställts ut i olika sammanhang och dokumenterades 
i utställningskataloger. De två röda lånades in till den 
kyrkliga utställningen på Historiska museet 1929.210 De 
gröna visades också där innan de levererades i januari.211 
Givaren hade själv uttryckt en vilja att de endast skulle 
få lånas ut i sådana sammanhang. De svarta textilierna 
ställdes ut på Stockholmsutställningen, där antepen-
diet utgjorde blickfånget i Liciums kyrkliga avdelning.  
Nationalmuseum beställde då en replik av det ena mäss-
haksbroderiet. De violetta mässhakarna visades i Stock-
holm hösten 1931 och recenserades då av Elisabeth 
Thorman.212

På Liciums 50-årsutställning i Historiska museet 
1954 visades en röd och en svart mässhake. Senast vi-
sades de två svarta, som exempel på beställarens bety-
delse, och en av de vita, som ett föremål i stort behov av 
konservering, på ”Textil konst för själen” 2004, också i 
Historiska museet.

Den ekumeniska biskopsskruden i 
Uppsala domkyrka
Uppdraget
Den ekumeniska biskopsskruden i Uppsala domkyrka 
är något helt eget och nytt. På uppdrag av ärkebiskop 
Nathan Söderblom utförde Licium 1924–1925 en bis-
kopskåpa med tillhörande mitra till Uppsala domkyrka. 
Eftersom skruden togs i bruk i samband med det ekume-
niska mötet i Stockholm och Uppsala i september 1925 
har den numera fått beteckningen ”ekumeniska kåpan” 
eller ”ekumeniska biskopsskruden”.

På korkåpor finns ett större utrymme för en mer om-
fattande symbol- och bildvärld på bräm och ryggsköld 
än på mässhakar. Den ekumeniska biskopskåpan har ett 
stort och väl dokumenterat ikonografiskt program.213 

Korrespondensen mellan ärkebiskop Nathan Söderblom 
och Agnes Branting är bevarad och innehåller bl.a. upp-
gifter om en brevväxling med ”Wartburg” för att få en 
korrekt bild av Lutherrosen.214 I ett brev 1924 föreskrev 
ärkebiskopen själv broderiernas innehåll och placering 
i detalj. Förutom bilder föreskrev Söderblom själv vilka 
texter som skulle infogas i broderiet. Texterna är cen-
tralt kristna och sådana som knyter an till den ekume-
niska tanken.

Lovsjungande ängel, detalj broderad av Gurly Hillbom.
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215 Viveca Halldin Norberg, Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia 1924–1952 
(diss.), Uppsala 1977, sid. 125, not 86–87 och 89–90. Hon anger datum för 
olika skrivelser i UUB, Q15:6.

216 Ca 28.000 kr i dagens penningvärde; UUB NSS, Söderblom skrev till Axel 
Kolmodin den 12 juni och då hade han uppenbarligen träffat Ras Tafari en 
gång till, ”They continued their talk in Stockholm the following day at a 
meeting arranged at Ras Tafari’s own initiative.” skriver Halldin Norberg. 
Ras Tafari hade själv skrivit till Kolmodin redan den 11 juni och hade alltså 
fått hans namn av Söderblom senast den dagen och då bör överenskommelse 
om en gåva redan ha träffats.

217 Edgar Reuterskiöld (1872–1932) professor i religionshistoria, 1912 vikarie 
för Söderblom, 1916 ordinarie, 1928–1932 biskop i Växjö stift.

218 UUB NSS, Brev från Edgar Reuterskiöld till N. Söderblom. ”Broder! Sitter på 
Licium hos Fröken Branting och vi kommer överens om att de 1000 kr borde 
användas till en korkåpa till Ärkebiskopen. Vill Du framföra detta! Din vän 
Edgar Reuterskiöld.” Förmodligen var detta riktat till Folke Palmgren, ärke-
biskopens sekreterare 1923–1926, som sedan överlämnat det till Söderblom.

219 UUB NSS, Brev från Agnes Branting till Folke Palmgren 14/6 1924. Detta 
brev har inte tidigare uppmärksammats.

220 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev till Agnes Branting 16/6 1924 från är-
kebiskopens sekreterare, Folke Palmgren. ”Ras Tafari hade själv på tal om 
vad som kunde tänkas pekat på en ljuskrona och sagt: Quelque chose comme 
ca peut-être. Men han lämnade full frihet att köpa, vad som ansågs passa 
och vara till nytta.” Av brevet den 16 juni kan man också dra slutsatsen att 
idén om att skaffa just en korkåpa kom från Agnes Branting. Detta har också 
Mari-Louise Franzén uppmärksammat i sitt arbete 1989. När och på vilket 
sätt detta diskuterats har inte tidigare kunnat beläggas.

221 UUB NSS, Brev från L-I. Wahlman 31/10, 17/12 1924, 3/1, 12/8, 2/9 1925. 
Kronan utformades av Lars Israël Wahlman och utfördes av Guldsmeds-
bolaget i Stockholm. Söderblom hade önskat att den skulle utföras i Uppsala; 
Gosskörsläktaren revs på 1970-talet och kronan placerades i ”Minneskoret” 
på norra sidan i domkyrkan.

Beställningen
Av korrespondens 1924 mellan Agnes Branting, Nathan 
Söderblom och hans sekreterare Folke Palmgren kan 
man utläsa hur idén uppstod och hur arbetet fortgick 
men inte vem den anonyme givaren var.

Etiopiens tronarvinge Ras Tafari och sedermera dess 
siste kejsare, under namnet Haile Selassie I, besökte Sve-
rige 1924. Han anlände den 8 juni och reste vidare till 
Paris i juli (senast 5/7 eller 9/7).215 Hans önskan var att få 
träffa kung Gustaf V och ärkebiskop Nathan Söderblom 
bl.a. för att diskutera om Sverige skulle kunna sända 
ytterligare missionärer till Etiopien, bland dem gärna en 
eller två läkare/kirurger. På pingstdagen bevistade Ras 
Tafari en vesper i Uppsala domkyrka med högtidstal på 
franska av Söderblom. Denne inbjöd Etiopiska kyrkan 
att sända tio delegater till ekumeniska mötet 1925. Som 
ett minne av besöket skänkte Ras Tafari 1.000 kr till 
domkyrkan.216 Idén att använda dessa pengar till en kor-
kåpa kom från professor Edgar Reuterskiöld.217 I Söder-
blomsamlingen finns ett litet odaterat kort, troligen till 
ärkebiskopens sekreterare.218

Redan den 14 juni skriver Agnes Branting till ärkebis-
kopens sekreterare Folke Palmgren:

Såsom framgår av medf. kort från professor Reuterskiöld ha 
vi blifvit upptända af idén att få brodera en korkåpa för den 
summa som skänktes av fursten af Abessinien. Skulle vi inte 
kunna få utföra denna idé?

Förbindligast Agnes Branting.219

Detta skulle kunna förklara ärkebiskopens formulering 
om placeringen av Etiopiens stjärna ”för givarens skull”. 
Palmgren svarar i ett brev den 16 juni att ärkebiskopen 
ansåg idén alldeles förträfflig men att man kanske skulle 
uppfatta kåpan som personligen gällande honom.220 Ras 
Tafari hade sagt att man kunde välja vad man ville köpa 
”kanske något sådant” och pekat på en ljuskrona. De 
tusen kronorna gick också till en liten ljuskrona i silver 
placerad under den dåvarande gosskörsläktaren i dom-
kyrkan, uppförd våren 1924.221 ”En violett kåpa i dis-
kreta färger skulle vara utmärkt” slutar han.

Ärkebiskopskåpan från sidan. 

Brevkort från Edgar Reuterskjöld i Uppsala univesitetsbiblioteks samlingar.
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222 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev till Agnes Branting 19/6 1924. Söder-
blom lämnade Uppsala på tre veckor den 15 juni.

223 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev från N. Söderblom. 26/9 1924. Han 
kallar han det för ”S:t Eriks äpple”.

224 I utställningskatalogen Licium genom 50 år, 1954 benämns dessa “Heders-
tecken”.

225 Sedan oktober 1923 fanns planer på nya skrudar till domkyrkan. Uppsätt-
ningar i vitt, grönt och violett anskaffades under år 1924. ULA Uppsala dom-
kyrkoförsamling. K III:a 7 Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkorådsproto-
koll 1919–23. Kyrkorådssammanträde 2 okt. 1923. § 3 Sedan fråga uppstått 
om anskaffande av mässkrudar uppdrogs åt vice pastor och domkyrko-
sysslomannen Söderberg att inkomma med förslag. Kyrkorådssammanträde 
16 oktober 1923. § 12 utgifts och inkomststat för 1924.

226 ATA, A. Brantings brevsamling 26/9 1924; Estham, I., Ö. Sjöholm, (red.), 
1982. Något resonemang om en speciell biskopsfärg finns inte här.

227 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev till Agnes Branting 26/9 1924. Innehål-
ler en bild frontalt samt ytterligare tre schematiska skisser.

228 UUB NSS, Brev från Agnes Branting 29 sept 1924. Kalkyl sänd till Folke 
Palmgren.

229 UUB NSS, Brev från Nathan Söderblom till Agnes Branting 3/12 1924; ATA, 
A. Brantings brevsamling. Brev från von Cranach i Wartburg 6/12 1924.

Den 19 juni skrev Söderblom själv från Mora till Ag-
nes Branting.222

På en bred mittlinje ligga Rom (Genève), Wittenberg och 
Uppsala. Alltså skulle kanske överst på kåpans knäppe av-
bildas riksäpplet med korset,223 därunder Luther-Rosen och 
nederst Petri fiskarmärke. På var sida ligga kyrkans två an-
dra centra Konstantinopel och Canterbury. Från Patriarka-
tet har jag Frälsarens Orden och Frälsarens bild, som kunde 
fästas på kåpans vänstra sida. Från Canterbury har jag fått 
ett kors av guld av ärkebiskopen m.fl.; det kan bilda mot-
stycket på högra sidan.”224

I ett odaterat brev, troligen skrivet i juni/juli 1924, näm-
ner Agnes Branting summan 1.500 kr för en vit kåpa 
men att för en violett som ”utan tvivel öfver hela ytan 
behöfver siras med guld för att verka rik och skimrande 
blir priset dock högre än 2.000 kr.” Hon svarar i detta 
brev också på en fråga från ärkebiskopen om hon tycker 
att något annat skulle kunna behövas.

[...] en ståtlig hvit mässhake, som skulle komplettera den 
grupp som f.n. är under arbete på Licium … då tre präster 
under de stora högtidsdagar, då vit skrud brukas, förrätta 
altartjänst. En rikt utförd mässhake kostar normalt 1.000 
kr. En vacker mitra kan även utföras för 1.000 kr. Likaså ett 
grönt sidenantependium.225

Valet av kåpans färg var ärkebiskopens eget, Agnes 
Branting föreslog vitt, alla de äldre ärkebiskopskåporna 
efter 1200-talet är i vitt och/eller guld, men Söderblom 
tyckte violett vore mer praktiskt och hållbart.226

Priset på kåpan diskuterades flera gånger. Redan 19 
juni konstaterar Söderblom att ”tusen kronor räcker ej” 
dvs. den summa han fått av Ras Tafari.

Åter i Uppsala skriver Söderblom den 26 sept. med 
förslag till utformning och upprepar det program han 
beskrivit i sitt brev den 19 juni. Han bifogar också sitt 
exlibris ”för den händelse det skulle kunna giva någon 
idé, samt en enfaldig ritning.”227

Han undrar vad en kåpa ”av bastant violett siden” 
skulle kosta. Det måste vara hållbart och ”violett synes 
mig vara den enda rätta färgen” skriver han utan vidare 
kommentarer. Han konstaterar också i detta brev att en 
ny kåpa är välbehövlig eftersom Gustav III:s kåpa nu 
använts i mycket mera än hundra år. I brevet efterfrågas 
även pris för en mitra i samma tyg och en mässkjorta. 
I sitt svar undviker Agnes Branting att nämna någon 
summa.

Den 29 september hade hon gjort en detaljerad kal-
kyl inkluderande kåpa, mitra och gördel, som slutar på 
4.860 kr, på vilken Söderblom högst upp kommenterat 
”nej högst 2000”.228

Den 1 oktober svarar Söderblom och tackar för det 
magnifika förslaget. Men han måste ta sig en funderare 
på det och anser att det måste förenklas, särskilt mitran, 
så att det hela kostar högst 2.000 kr. Den 11 november 
skriver han att han lyckats ”skaffa” ytterligare medel 
så att kåpan skulle få gå på högst 2.500, men han näm-
ner aldrig hur. ”När vi äga en sådan konstnär på om-
rådet som Fröken Branting, borde naturligtvis till edert 
förfogande ställas medel som skulle kunna sätta Eder i 
stånd att kunna göra det yppersta Ni vill och kan.” Den 
20 november träffades de båda hos Pastor Primarius i 
Stockholm (kl 6.30 em). Samtalet måste ha avlöpt till 
belåtenhet då ett brev den 3 december bekräftas beställ-
ningen och brevet innehåller en bild på en Luther ros 
från Sigtunastiftelsen i väntan på en från ”Wartburg”.229 

Den 8 december skriver Agnes Branting och beklagar 
sig över att hon inte kan få komma in i skåpet i dom-
kyrkan där Gustav III:s kåpa förvaras för att ta mått 
utan att sysslomannen vet om det och undrar om hon 

Ras Taffaris gåva, lampan under gosskörsläktaren.
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230 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev till Agnes Branting. odat. (efter 6 dec).
231 3 juli skriver Folke Palmgren att ärkebiskopen rest på visitation och att hon 

får göra som hon vill med ordnarna.

får avslöja planerna på att tillverka en ny kåpa för ho-
nom. ”Inga vidare förklaringar skola följa.” I ett oda-
terat brev mellan 8 och 11 december utlovas ytterligare 
500 kr och hon får upplysning om att sysslomannen är 
informerad.230 Och i nästa brev 11 december tackar hon 
för Lutherrosen från Wartburg.

I arbetsboken på Licium är kåpan och skärpet in-
skrivna den 28 mars 1925 på ett sätt som brukar avse 
beställnings- eller startdatum. Sedan dröjde det till den 

4 maj 1925 innan Söderblom skrev och föreslog att han 
skulle komma upp på Licium den 12 maj. Den 13 maj 
sände han ytterligare ett exlibris och ”en bild med Gam-
la Uppsala-siluetten” samt bifogar text vid ”grekiska 
stjärnan”. Den 29 maj tackar han för att han fått se ar-
betet.231 Den 3 augusti gjorde Söderblom en avbetalning 
på 3.000 kr för biskopskåpan ”som jag hoppas kunna 
någorlunda hederligt ersätta” skriver han. Han bekräf-
tar i brevet att han redan beställt mitran och att han 
hoppas att domkyrkosysslomannen beställt en mäss-
skjorta. Mässkjortan är inskriven i Liciums Arbetsbok 
den 4 augusti. Den 21 augusti meddelar Agnes Branting 
att kåpan är under montering och att allt har gått så 
bra. Allt levererades den 17 augusti. Den 7 september 
då han ”sett den märkliga nyheten”, bad Söderblom om 
räkning och konstaterade, att domkyrkosysslomannen 
redan betalat mitran.

Av anteckningarna i Arbetsboken 1924–1925 fram-
går att kåpan och ett violett skärp till den skulle få kos-
ta 3.200 kr och att mitran egentligen skulle ha gått på  
400 kr men endast 350 kr debiterades. Skärpet kostade 
320 kr och mässkjortan 245 kr. Dessutom tillkom kost-
nader för frakt, ställning och överdrag samt resa tur och 
retur för Agnes Branting den 4 och 17 augusti. I okto-
ber diskuterades också en speciellt utrustad kappsäck i 
”unikamaterial” till kåpa, mitra och kräkla.

Lutherrosen från Wartburg. (Reprofoto ATA.)

Nathan Söderbloms exlibris sänt 13 maj 1925.
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232 Ridderstedt, M. 2008, sid. 58–59.
233 Samma siden hade Ruth Hallberg använt till de röda textilierna i Malmö S:t 

Petri kyrka 1923.
234 Enligt Arbetsboken fick hon 300 kr för kompositionen vilket var mycket vid 

denna tid.
235 I Kaiserliche Schatzkammer Wien.
236 Jag använder i fråga om själva kåpan vänster och höger från bärarens per-

spektiv vilket överensstämmer med Söderbloms och Brantings eget sätt.
237 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev till Agnes Branting. På detta papper 

har han skrivit texterna: Ps 73:25, Ut sint et ipsi sactificati in veritate med 
anmärkningen”under Canterbury och kring Hoppet”, Ut omnes unum sint 
ipsi in nobis med anmärkningen ”denna rad är viktigast” och ”Under ljus-
staken” ”bakpå” den hebreiska texten och Vi 
få närmare tala om saken.

238 Franzén, M.-L. 1989. Detta har Franzén tydligen inte uppmärksammat och 
därför inte kunnat få hjälp med tolkningen av den hebreiska texten.

239 Vaken och bedjen! Mark 14:38. (Jag använder genomgående 1917 års bibel-
översättning där det inte är ett direkt citat av texten på resp. föremål.)

Gestaltning och utförande
Kåpan är sydd av en milt violett sidendamast Rundlar 
(Petits circles) komponerad av Agnes Branting i bör-
jan av 1920-talet, vävd hos sidenfirman Bevilacqua i  
Venedig.232 Som underlag för broderierna på bräm och 
ryggsköld har använts en storblommig stildamast i 
klart rosarött siden, förmodligen från samma firma.233 
Fodret är av shantungsiden infärgat i samma rosaröda  
nyans.

Skisserna till broderierna är utförda av konstnärin-
nan Ruth Hallberg.234 Utöver broderierna på sköld, 
bräm och knäppklaff har hon lagt ett glest dekorativt 
ytmönster av stavar och slingor i guld över den violetta 
sidendamasten och en bård som ett ok runt axlarna och 
en längs nederkanten. Mötespunkterna mellan de de-
korativt utformade stavarna accentueras med sex kors-
glober. Kompositionen är uppbyggd enligt samma geo-
metriska mönster som t.ex. Gyllene skinnets medeltida 
kåpor i Wien.235

På brämet kan vi förutom blomsterslingor och korta 
texter se olika symboler och små scener.236

På ryggskölden finns förutom den fastsydda etiopiska 
filigranstjärnan och textbården ytterligare ornamenta-
la slingor i guldbroderi, närmast nacken samma slags 
blomsterslingor som på brämet.

Texterna och ordnarna
På en lös odaterad lapp i Agnes Brantings personarkiv 
i ATA hade Nathan Söderblom själv föreskrivit vilka 
texter som skulle infogas i broderiet.237 Högst upp har 
Söderblom skrivit bibelstället ”Ps. 73:25”, medan själva 
den hebreiska texten är utskriven längst ner.238

Tillvägagångssättet känns igen från tidigare samar-
bete t.ex. i Saltsjöbaden då Söderblom kontinuerligt 
försett arkitekt och konstnärer med önskade texter. 
Till höger ovanför ordensstjärnan från Konstantinopel 
finns den sjuarmade ljusstaken och en text på grekiska 

.239 Ovanför Canter-

En korkåpa violett sidendamast och
violett skärp till densamma
 får kosta 3.200 kr
 röd damast till lisière 30:–
 grått lärft à 4:– 25:60
 3,40 m violett damast à 72:– 245:–
 1,48 m röd damast à 70:– 103:–
300:– komposition 350:–
P 65:33 Prickning och ritning 
L 24:75  153:–
330:64 Arbetslön ytmönster 
54:35 Arbetslön sköld 
58:50 Arbetslön knäppklaff 1.396:–
205:24 Arbetslön bård I 
172:48 Arbetslön bård II
 montering 301:–
 guld äkta slätt 182,5 gr 146:–
 guld tvinnat 162,5 gr 130:–
 cord silke 42 gr 19:–
 silke 64,5 gr 26:–
80:– sidenfoder 4 meter 110:–
 sidenfoder färgning 10:–
 3,20 m mellanfoder à 12:– 38:40
 lärft till slagen 431 x 23 cm 6:60
 lärft till slagfoder 1 meter 6:–
12:– hakar, häktor 18:–
 diverse material 12:40
20:– Arbetslön (Herr Färngren) 30:–
 för ordnarna _______
Afsänd d 11/8 1925 3.200:– 

Mitra
 Fransar 5:–
 Mitra siden 40–6 20:– 
 Band 5 m à 3:– 15:–
 Uppritning 50:–
 Guld 90:–
 Silke 20:–
 Foder 10:–
 Stomme 10:–
 Arbetslön 150:–
 Montering   30:–
                                    kr 400:–
Sagt att kåpan kan levereras för 3.200:– mitran 
för 350:–

Sidenskärp
9:– violett shantung 2 m 15:–
 färgning D:o 6:–
 Guldfrans 85 cm à 5:– 4:50
10:80 Arbetslön 18:50 / 44:–
 kr 320:–

4 Aug 1925 Uppsala Domkyrka s 97
Mässkjorta till Ärkebiskopskåpa får kosta 245:– 
 fakt 12/8

Mitra av violett siden fakt 123 kr 350:–
Avsänd 17/8 1925
(Med blått bläck ”Rundlarna, rött silke - guld, 
rött foder”)

Ställning af trä till korkåpa.
Ett omhölje till densamma.
Två skyddslakan o ask till emballage
 s. 105 nederst
Resa tur och retur A Bg 4/8 5:50

17/8  5:50
Transport och bil 3:50

4/8? s 97
3:15 Lagning gamla mitran o skjortan 5:–
44:28 Lärft 72:–
 Spetsar 72:18
 3,10 m mellanspets à 2:75
 3,45 m udd à 18:–
35:– Arbetslön 59:–
M.L -83 Uppritn 2:–
 + frakt 25/8 kr 2:45 _____
                          1:20 213

 Sidendamast 40 cm à 70:– 28:–
 Komp 25:–
ML 9:35
SW Uppritning 
 foder 30 cm shantung 2:55
 Band 6 meter 22:60
124:43 Arbetslön 211:53
 guld 47 gr à 11½ 40:90
 övrigt material 0:89
 silke 3:60
41:25 montering 70:13
 mellanfoder o vadd 1:–
 båglärft1 m 5:50
2:12 2 slags styvnad 3:25
 fransar guld 2:80
 fransar silke     4:25
Kr 350:–  422:–

29 aug 1925
s 110 Ställning till mitra (11) 15:–
 2 paket ståltråd -70 15:70

Nederst står
13/8 Frakt för gamla mitran 2:20 assur
12/8 Frakt för korkåpa 7:60

Licium ARBETSBOK AB 1924–25
20/11 1924 – 3/11 1925
Mars 28 1925 Uppsala Domkyrka
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240 ... på det att ock de må vara i sanning helgade. Joh. 17:19.
241 ... att de alla må vara ett ... också de må vara i oss. Joh. 17:21.
242 ... för att de skola vara fullkomligt förenade i ett. Joh. 17:23.
243 Program till Världskyrkomötet 1968 och skivinspelning där delar av Söder-

bloms tal läses av biskop Bengt Sundkler.
244 Gustaf Lizell, i N. Söderblom in memoriam, Stockholm 1931, sid. 134.

burykorset på andra sidan läser vi: UT SINT ET IPSI 
SANCTIFICATI IN VERITATE240 och nedanför: UT 
OMNES UNUM SINT IPSI IN NOBIS241 och UT SINT 
CONSUMATI IN UNUM.242 ”Denna rad är viktigast” 
skrev Söderblom, ”johannesmystiken” säger han själv. 
Just denna text använde han i ett av talen vid öppnan-
det av det ekumeniska mötet.243 På ryggskölden står på 
hebreiska en rad ur den 73:e Psaltarpsalmen: ”Vem har 
jag i himmelen utom Dig och när jag har Dig då frågar 
jag efter intet på jorden.” Början av denna psalm var 
också den text Söderblom använde som utgångspunkt 
till det sista radiotal han höll nyårsaftonen 1930.244 

Ärkebiskopskåpan framifrån. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.) 

Till v.: Detalj av broderi med S:t Eriks äpple, ärkestiftets symbol.

Till h.: Ryggsköld med Etiopiens stjärna. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)
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245 Nathan Söderblom, Uppenbarelsereligion. Några synpunkter i anledning af 
Babel-Bibeldiskussionen, Uppsala 1903, sid. 22.

246 Repliker av korset finns i anglikanska katedraler i olika delar av världen som 
en länk till moderkyrkan.

247 “N ärkebiskop N Uppsala Canterbury Engelska kyrkans hyllningar Herrens 
år 1914”.

248 Geijer, A. 1964, sid. 73.
249 UUB NSS, Brev från Agnes Branting. I ett brev daterat 8/12 1924 skriver 

Branting att hon är ledsen för att man på Licium råkat stöta till den men att 
emaljen nu är lagad.

250 “Din högra hand Herre har blivit prisad i kraft.” (2 Mos. 15:6) För tolk-
ningen av denna text tackar jag Johannes Seppälä, Grekisk Ortodoxa kyrkan, 
Stockholm.

251 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev till Agnes Branting från Nathan Söder-
blom 19/6 1924.

Psaltarpsalmens författare jämställer han i sin artikel 
”Uppenbarelse religion” med de stora profeterna.245 På 
knäppklaffen står SANNINGEN SKALL GÖRA EDER 
FRIA.

Canterburykorset fick Nathan Söderblom av sin  
eng elska kollega i samband med att han blev ärkebis-
kop 1914. Det är ett likarmat kors av 18 karats guld, 
gjort efter ett bronskors, troligen från 800-talet, funnet  
i Canterbury.246 På korsets baksida är ingraverat ”n.  
archiepo upsal n. cantuar ecclãeq. angl. oratores a.d. 

MCMXIV”.247 Bakom korset är broderat CAN TER 
BURY med guldtråd.

Vår Frälsares orden från Konstantinopel fick Söder-
blom 1920.248 Det är en rund emaljerad plakett med en 
bröstbild av den välsignande Kristus omgiven av text på 
klarblå botten.249 Texten lyder:

250  
På glorian finns  och . På ömse sidor om medaljen är 
broderat med violett silke  = grekerna.

Etiopiens stjärna, också kallad den abessinska stjärn-
orden, är en 11-uddig filigranstjärna. Den skulle pla-
ceras på ryggskölden ”för givarens skull” skriver Sö-
derblom.251 Men den hör inte till samma konstellation 
som de övriga. På en skiss i brevet från Agnes Branting 
i slutet av juni 1924, föreslås en placering längst ner på 
brämet, vilket skulle ha varit olämpligt för det sköra 
arbetet. Hon föreslår där också att Riksäpplet, Luther-
rosen och nyckeln placeras på ryggskölden.

Till h.: Den sjuarmade 
ljusstaken och den gre-
kiska texten på vänstra 
brämet. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.) 

Till v.: Canterburykorset 
på högra brämet. (Foto 
Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.)

Nedan: Canterburykorset 
baksida och broderi 
bakom. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.) 
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252 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev från Wartburg 6.12.24 undertecknat v. 
Cranach.

Broderiskisserna
I Liciumarkivet finns en akvarellerad skiss utförd på 
smörpapper av kåpan i sin helhet. Den är påskriven 
med Agnes Brantings handstil och daterad 1923, vilket 
knappast kan vara korrekt då diskussionen om kåpan 
och dess färg och motiv ägde rum sommaren 1924. På 
denna skiss kan man se guldmönstret över ytan, det röda 
brämet och skölden med antydda guldbroderier. Sköl-
den har Etiopiens stjärna placerad ungefär som det blev, 
men av övriga broderier antyds endast S:t Göranfiguren 
och det grekiska ordenskorset. Inga texter finns med och 
knäppklaffen är helt violett utan broderi.

En senare skiss av Rut Hallberg visar knäppklaff, 
bräm och sköld mer detaljerat. Knäppklaffen har i stort 
sett den utformning den fick men korset i Lutherrosen 
är ett liksidigt klöverkors och hjärtat mindre i propor-
tion till de vita rosenbladen. Det var tecknat efter en 
förlaga från Sigtunastiftelsen och Söderblom erkänner i 
ett senare brev att han tycker det hade varit vackrare än 
det som blev broderat efter en tysk förlaga som han själv 
skaffat fram.252 Texterna finns nu inplacerade utom på 
knäppklaffen där dess placering endast markerats med 
alfabetet. På brämet har texterna och de båda korsen en 
något annorlunda inbördes placering än den slutgiltiga.

På kåpans vänstra bräm (t.h. på skissen) finns överst 
den sjuarmade ljusstaken, det grekiska textpartiet och 
nedanför detta ordenskorset i form av ett vitt malteser-
kors, konstnärinnan hade uppenbarligen inte sett det 
verkliga. På det högra brämet finns Canterburykorset 
nedanför större delen av den latinska texten, orden ”in 
veritate” är placerade nedanför och endast ett gyllene 
ankare, som skär igenom ordet ”U-NUM”. Nedanför 
ankaret syns ett band av horisontella vågor som motsva-
ras av ett likadant parti på den andra sidan. Därunder 
antyds de dekorativa slingor med små fyrbladiga blom-
mor som också kom till utförande. Längst ner på vänster 
sida syns också S:t Göranfiguren. På den färdiga kåpan 
har ytterligare motiv lagts till.

Den slutliga utformningen
Motiven på kåpans bräm är överst den sjuarmade ljus-
staken i guld på vänster sida. Nedanför Frälsareorden, 
Jesus predikande i en båt på Genesarets sjö och Petrus, 
med herdestav, lyssnande på stranden. Omedelbart ned-
anför detta framställs Golgatakullen med tre kors.

Den högra sidan har överst Canterburykorset. Sedan 
ankare i guld ovanför kyrkans skepp, ett tvåmastat se-
gelfartyg med fem segel som avtecknar sig mot ett våg-
parti. Direkt nedanför detta som pendang till Golgata 
visas Betlehems knuttimrade stall med små stjärnor om-
kring, vilande på ett vitt språkband med texten ”GLO-
RIA DEI”.

Allra längst ned på den vänstra sidan ser vi Uppsala 
högar med Gamla Uppsala kyrka mot en ljusblå himmel 
med stora stackmoln. På motsvarande plats till höger 

Vår Frälsares orden från Konstantinopel. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Skiss av Ruth Hallberg till broderierna på bräm, ryggsköld och knäppklaff. 
(Foto Birgit Brånvall, Nordiska museet.)
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har vi ärkebiskopens exlibris en gyllene S:t Göran och 
draken mot ett rödorange fält och vid horisonten Trönö 
gamla kyrka. Just dessa två motiv finns också i Söder-
bloms ärkebiskopsvapen. Invid Trönö kyrka syns också 
mycket diskret ”NS Augusti 1925” broderat i svart. 
Söderblom hade helst sett att hans namn inte förknip-
pades med kåpan men i brådskan vid färdigställandet 
hade Agnes Branting inte inväntat svar på brev utan låtit 
brodera detta och redan sänt kåpan till Uppsala innan 
Söderbloms brev nådde henne.253 Hon erbjöd sig att åka 
till Uppsala och egenhändigt sprätta bort initialerna 
men det blev uppenbarligen inte av.

Längst ner på den högra brämdelen finns broderat 
”RH LICIUM 1925” som syftar på konstnärinnan Ruth 
Hallberg och på den vänstra initialerna ”M.P+E.B+G.
H+E.B+E.B” vilket bör betyda brodöserna Maria Pers-
son, Gurly Hillbom och tre av Elisabeth Bastholm, Ebba 
Bergenstråle, Eva Breitholtz eller Ebba Björkbom.254

På knäppklaffen som är ovanligt stor omsluter en 
orange och lila mandorla en gyllene korsglob, Luther-
rosen, enligt förlagan från Tyskland, mot en blåskimran-
de bakgrund och nederst en uppslagen bok och en stor 
grå nyckel. Detta är placerat mellan de två ordnarna och 
skulle kunna ses som ett korstecken från norr till söder 
och från öster till väster på biskopens bröst.

Genom att välja rosarött siden som underlag för bro-
derierna på bräm, knäppklaff och ryggsköld blev kåpan 

allt annat än en ”kåpa i diskreta färger” som det första 
brevet från Uppsala anger. Enligt en skiss i korrespon-
densen verkar det vara Söderblom själv som föreslår 
den röda färgen på brämet. Förutom guldtråd har silke 
i orange, violett, ljusblått och turkosblått, svart och vitt 
använts genomgående i olika kombinationer. Endast i 
Lutherrosen och i detaljer på korsgloberna finns klar-
rött, i Petri nyckel grått.255

Med detta färgval har konstnärinnan åstadkommit 
en enhetlig kolorit men också spännande kombinatio-
ner, t.ex. den hebreiska texten broderad i violett mot en 
grund av orange silke på röd sidenbotten. Den latinska 
text som Söderblom ansåg viktigast och den grekiska 
texten har poängterats genom bakgrund i olika färger 
för varje rad och texten på knäppklaffen har orange 
grund medan övriga texter broderats i guld direkt mot 
det röda sidenet.

Alla dekorativa slingor har en slank elegans som är 
typisk för tjugotalets ornamenteringsstil. Bokstäverna är 
enkla och raka med vissa små variationer i storlek och 

253 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev från Söderblom 17/10, 21/10 1925, ”...
kan detta inte sättas på fodret eller någonstädes bara för historieforskarnas 
skull” skriver Söderblom.”Däremot är det rimligt att sätta in Licium och 
de skickliga konstnärinnornas namn”; UUB NSS, Brev från Agnes Branting 
23/10 1925.

254 Liciumarkivet, Licium avlöningslistor 1925.
255 Initialerna i märkningen är också utförda med rött silke.

Ankare, kyrkans skepp och Betlehems knuttimrade stall med små stjär-
nor omkring, vilande på ett vitt språkband med texten "GLORIA DEI". 
(Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Vår Frälsares orden och Jesus predikande på Genesaret ovanför Gol-
gatakullen. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 
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kursivering av enstaka bokstäver som gör texten levan-
de. De skickliga brodöserna lade ytterligare en dimen-
sion till den målade skissen. Broderiteknikerna och valet 
av ett tvinnat silke, som glänser men låter bottentyget 
skina igenom, förstärker intrycket. Man ser t.ex. det ro-
saröda sidenet skimra igenom vattnet såväl i Genesarets 
sjö som i himlen över Gamla Uppsala. Trots de många 
symbolerna och bilderna känns kåpan inte överlastad 
eller symbolerna för många genom att de koncentrerats 
till vissa partier och balanserats mot rent dekorativa 
partier.

256 Ca 9 cm breda guldband användes under medeltiden. Agnes Branting var 
säkert medveten om flera mitror av detta slag; Branting–Lindblom II, 1928–
1929, sid. 16, sid. 96, fig. 148, sid. 98, pl. 117 A.

Mitran
Mitran är utförd av samma violetta sidendamast i en 
lägre modell än den vid tiden vanligen använda. Själva 
mössdelen är 31 cm hög, 32 cm bred och banden ca 43 
cm långa inklusive frans. Med konturer av smala röda 
sidenband har man antytt den gamla indelning som upp-
står om man på medeltida sätt sammanfogar en mitra av 
breda band.256

Motivet på framsidans mitt är en korsglob och res-
ten av bården är fylld med samma slingor som på kå-
pans bård vid nederkanten. Nacksidan är likadan med 
undantag för korsgloben som motsvaras av dekorativa 
slingor. Banden i nacken har samma slags slingor och 
avslutas med 10 cm långa fransar sammanfogade av en 
drejad guldfrans över en röd silkefrans, ett sätt att kom-
binera fransar som Licium ofta tillämpade.

Det finns ingen bevarad brevväxling angående ut-
förandet. Ärkebiskopen kan mycket väl ha givit sina 

Ärkebiskopens exlibris med S:t Göran och draken framför Trönö gamla 
kyrka längst ner på högra brämet. Invid kyrkan mycket diskret "NS Au-
gusti 1925" i svart. Längst ner står "RH LICIUM 1925" (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.)

Uppsala högar med Gamla Uppsala kyrka på vänstra brämet. Längst ner 
står initialerna "M.P+E.B+G.H+E.B+E.B". (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Till v.: Knäppklaff. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)
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257 Nathan Söderblom, Ärkebiskop Stefans invigning i katedralen i Sens år 1164, 
till 750-årsminnet (särtryck ur Kyrkohistorisk tidskrift), Uppsala 1914. Ett 
exemplar med tryckt dedikation till Agnes Branting (nr 25 av 60 exemplar) 
finns i Agnes Geijers bibliotek i Uppsala.

258 Otto Rydbeck, Ärkebiskop Andreas Sunessons grav i Lunds domkyrka. En 
undersökning av Otto Rydbeck; under medverkan av Carl M. Fürst och  
Agnes Branting, Lund 1926.

259 UUB NSS, Brev från Agnes Branting/Licium 8/9 1925.
260 UUB NSS, Brev från Agnes Branting 3/11 1914. Hon tackar för inträdeskort 

till högtiden i Uppsala. ”Alban avgår härifrån på fredag d. 6/11, och adres-
seras direkt till Domkyrkan.”

instruktioner muntligen eller helt överlämnat utform-
ningen till Licium.

Mitran till den ekumeniska kåpan har en annan, lägre 
och rakare modell än de mitror som var i bruk under 
1800-talet och i början av 1900-talet. Huruvida Söder-
blom hade synpunkter på mitrans utformning framgår 
inte av korrespondensen. Agnes Branting hade i sin bok 
1920 presenterat de äldre mitror som finns i Sverige.

Strax före sin vigning till ärkebiskop hade Söder-
blom besökt Sens där den förste ärkebiskopen i Upp-
sala vigts 750 år tidigare och sett Tomas Beckets mit-
ra som bevarats i katedralen.257 Agnes Branting hade  
1923 konserverat biskop Sunessons 1100-talsmitra från  
Lund.258 Den låga modellen kan ha inspirerats av den el-
ler någon annan tidig mitra, kanske just Beckets mitra i 
Sens, som också hon bör ha känt till. De mitror som un-
der följande år tillverkades av Licium är alla relativt låga 
om man jämför med Sofia Gisbergs Luleåmitra 1907 
och de tidiga 1800-talsmitror som fanns i de flesta stift.

Skärp och mässkjortor
Skärpet gjordes av slätt siden, shantung, infärgat i vio-
lett. Det är 39 cm brett och 420 cm långt med 5 cm lång 
guldfrans i varje ände. Det gick två varv runt midjan 
och knöts mitt fram. Märkligt nog beställdes inte någon 
stola.

Mässkjortan som hör till kåpan är bevarad i dom-
kyrkan. Den har en märkning enligt Branting: ”Uppsala 
Domkyrka den 30 augusti 1925, under sprundet med 
hvitt garn, så att det icke stör.”259 Det är en alba av det 
vid tiden traditionella slaget med knypplade spetsar på 
kragen.

Redan till biskopsvigningen 1914 hade Licium tillver-
kat en ny alba till ärkebiskopen. Av korrespondensen 
framgår att den var märkt ”UPPSALA /DOMKYRKA/  
8 nov / 1914” framtill ”så att man i framtiden må kunna 
afläsa albans historia” och prydd med knypplade spet-
sar från Dalarna, troligen Mockfjärd.260 Av denna tycks 
endast kragen vara bevarad, omsydd så att den kunde 

Ärkebiskopsmitran bakifrån. I vinklarna två större fyrauddiga stjärnor med 
långa spetsar mot en strålring och mindre stjärnor av olika slag. På bår-
den och banden akantusliknande bladslingor. (Foto Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.)

Krage till mässkjorta 1914 med knypplade spetsar från Dalarna. Ytterst 
12 mm, mellan 50 mm, innerst 12 mm breda. (Foto Johan Nilsson. 
Uppsala domkyrka.)

Spetskrage till 
mässkjortan 1925.
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261 Utställd i domkyrkomuseet. Möjligen kan det vara detta som avses med en 
transaktion nämnd på sidan 97 i Arb. bok ABg 1924–25 4 aug 1925. ”Lag-
ning gamla mitran o skjortan” 5:- och 213:-. Söderblom var född och upp-
vuxen i Hälsingland.

262 Muntlig uppgift från Inger Estham 9/4 2003 som fått den av Yvonne Ander-
berg, en av Söderbloms döttrar 20/4 1988.

263 En av skisserna är inte ens signerad av henne själv utan påskriven av Agnes 
Branting och försedd med felaktigt årtal.

264 Arbetsnamnet på konferensen var för ”peace and Christian friendship” enligt 
Söderbloms nobelföreläsning i Oslo 11 dec. 1930. Arbetet hade initierats re-
dan 1914.

265 Estham, I. 2010, sid. 335–336, fig. 188.
266 Ärkebiskopskåpan från Adolf Fredriks kröning 1751 förvaras i Kgl. Hus-

gerådskammaren.
267 Biskopsskruden förvaras i domkyrkomuseet och används inte längre. Den 

bars av ärkebiskop Gunnar Hultgren bl.a. vid Salabackekyrkans invigning 
1959. Han bar den också när han vigde Sveriges första kvinnliga präst 1960.

användas separat till vilken alba som helst. Det är denna 
krage som bärs till kåpan på Vigelands stora porträtt i 
Uppsala universitets konstsamling.

I domkyrkan finns dessutom en mässkjorta märkt 
1808 med märkbläck på ryggen. Agnes Geijer har för 
Inger Estham berättat att Söderblom vid något tillfälle 
önskade bära denna men att spetsarna var helt slut. Ag-
nes Branting köpte då in hälsingelin och lät knyppla nya 
i Italien.261 Det är denna alba han bär på Louis Sparres 
porträtt från 1934 i Trefaldighetskyrkan.

Den alba som Nathan Söderblom begravdes i var 
en gåva från estniska kvinnor och försedd med stickad 
spets.262

Ett praktfullt unikum
Som företeelse är den biskopsskrud till Uppsala dom-
kyrka som Licium fick utföra och hela beställningspro-
ceduren unik. Detta beror främst på de inblandade hu-
vudpersonerna Nathan Söderblom och Agnes Branting. 
Upphovet var den penninggåva som Ras Tafari skänkte 
till domkyrkan och initiativet togs av Edgar Reuterskiöld 
och Agnes Branting. Finansieringen ordnades emellertid 
på annat sätt av Nathan Söderblom, hur framgår ej i 
dokumentationen.

Så snart tanken väckts började Söderblom bokstav-
ligen att skissa på det ikonografiska programmet och 
sedan är korrespondensen flitig mellan ärkebiskopen 
och Liciums direktris. Hon måste i sin tur hela tiden ha 
förmedlat information till Ruth Hallberg, som fick upp-
draget att utforma skisserna. Hallberg var vid denna tid 
35 år gammal och sedan sju år knuten till Licium. För-
utom att skissmaterialet är bevarat vet vi inte mycket om 
detta arbete.263 Som framgår av korrespondensen träffa-
des Söderblom och Branting ibland i Uppsala och ärke-
biskopen besökte vid några tillfällen Licium. Inte i något 
annat fall kan man påvisa ett så djupt engagemang från 
beställarens sida. Han skissar på kompositionen och har 
synpunkter på färgerna. Men först och främst är Söder-
blom mycket klar över vilket budskap kåpan skall för-
medla, nämligen den ekumeniska enheten mellan olika 
kristna kyrkor. Det ekumeniska mötet i Stockholm och 
Uppsala 1925, då den först kom till användning, var 
den största internationella kyrkliga manifestationen i 
sin tid och renderade så småningom Söderblom Nobels 
fredspris.264

Även om man kan se kåpan som påkostad och prakt-
full måste den sättas i relation till den över hundraåriga 
guldbrokadkåpa från Gustav III:s tid som dittills bru-
kats.265 Söderblom önskade inte heller en vit kåpa utan 
en violett som inte skulle vara fullt så ömtålig. Det är 
första gången sedan 1200-talet man beställer en ärkebis-
kopskåpa i färg i Uppsala. Något resonemang om violett 
som en speciell biskopsfärg har jag inte funnit.

Vid denna tid fanns inga speciella resekåpor utan bis-
koparna använde ofta den kåpa från 1751 som fanns 
i alla stift, vid alla tillfällen då sådan behövdes.266 Na-
than Söderblom hade ju sett guldkåpan från Gustav III:s 
tid i Hudiksvall under sin skoltid. Söderblom bar den 
nya skruden vid många tillfällen, bl.a. vid invigningen 
av Ansgarskapellet på Björkö och vid Olavsjubileet i 
Trondheim 1930, vid detta tillfälle utan mitra.267

I korrespondensen framgår att Söderblom inte ville 
att kåpan i för hög grad skulle förknippas med hans 
person. Men det motsägs av att han lät infoga de ordnar 
han personligen mottagit på kåpan. Möjligen ansåg han 
sig ha fått dem som representant för Svenska kyrkan. 
Men han lät även brodera in sitt eget personliga exlibris 

Mässkjorta med nya spetsar av Hälsingelin knypplade i Italien märkt 
1808. (Nordiska museets arkiv.)
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268 ATA, A. Brantings brevsamling. Brev från Söderblom 17/10, 21/10 1925; 
UUB NSS, Brev från Agnes Branting 23/10 1925.

269 Ridderstedt, M. 2008, sid. 304–305. Till Skara stift gjorde Libraria en bis-
kopsskrud 1939.

270 Wenningsted, T. 2009; Frösig Dalgaard, H. 2003, sid. 89 ff.
271 Kunstindustrimuseet, Oslo. Uppgifter från Ruth Lödrups arkiv (osorterat 

2001); O. Kolsrud, O. (red.) 1930, sid. 516. En mitra ritades av Kjellaug 
Hölaas och utfördes av firman ”Paramentik” 1930. (Den skall aldrig ha kom-
mit till användning.) Biskopskåpor bild. LXXVI–LXXVII; Stubseid Hovet, V. 
2006, sid. 328.

272  Priha, P. 1991, sid. 86, 244. Av Finska Handarbetets Vänner, Greta Strand-
berg och arkitekten Armas Lindgren. För Jaakko Gummerus, den första  
biskopen verksam i Tammerfors från 1925.

med Trönö kyrka och Uppsala högar på brämet. Och 
initialerna NS fick vara kvar om än bara ”för historie-
forskarnas skull”.268

Ruth Hallbergs gestaltning av de olika motiven och 
sammanfogningen av de olika partierna är originellt och 
fantasifullt genomfört och färgvalen är djärva. Brämets 
bredd är jämförbart med de senmedeltida figurbrode-
rade kåpornas, men skiljer sig totalt från dem i fråga 
om komposition och motiv. Ryggskölden skiljer sig från 
de senmedeltida genom sin rätvinkliga form men är lika 
hög och bred. Knäppklaffen är exceptionellt bred och 
har ingen motsvarighet. Man har hämtat inspiration 
från äldre tider men det är absolut ingen pastisch.

Den kan också ses som en början till intresset för att 
skaffa nya biskopsskrudar i Sverige. Att Sofia Widén och 
Licium under 1930–1940-talen fick göra nya biskopskå-
por i sidendamast och mitror till de flesta svenska stift 
kan vara en följd av Söderbloms beställning.269

Sex nya biskopskåpor av importerad guldbrokad hade 
redan tillverkats i Danmark mellan 1890 och 1904.270  

I Norge visades några biskopskåpor på en utställning i 
samband med Olofsjubileet i Trondheim 1930. En röd 
sammetskåpa skall ha tillverkats redan 1927.271 I Fin-
land gjordes 1926 en ny violett biskopskåpa i siden till 
den första biskopen i Tampere/Tammerfors.272 Denna 
kan ha inspirerats av den svenska.

Sammanfattning

Olika förutsättningar och resultat
I de fem fördjupningsavsnitten behandlas fem stora be-
ställningar med olika förutsättningar. De två första av-
snitten skildrar textilier i två kyrkor som byggdes i stort 
sett samtidigt, Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden 1913 
och Engelbrektskyrkan 1914. Där kan vi se två olika 
konstnärstemperament hos arkitekterna Ferdinand 
Boberg och L.I. Wahlman som själva stod för utform-
ningen av textilierna till respektive kyrka. Genom att 
de samarbetade med två olika ateljéer förstärktes för-
modligen skillnaderna. I Uppenbarelsekyrkan lanserade 
Agnes Branting på Licium en ny mässhaksmodell efter 
medeltida förebilder. I Engelbrektskyrkans två violetta 
Långfredagsmässhakar förde Carin Wästberg och HV 
fram den nya vävtekniken, HV-tekniken, på ett helt nytt 
sätt. Båda ateljéerna kom alltså med något helt nytt fast 
i helt olika form.

Studien visar också på gestaltning och kreativitet 
hos textilkonstnärerna vid denna tid. De främsta, Ruth 
Hallberg och senare Oscar Brandtberg och Sofia Widén, 
engagerades för skissarbetet och de skickligaste brodös-
erna Maja Persson och Gurly Hillbom stod för utfö-
randet. Högst olikartade motivgrupper balanseras väl 
genom en enhetlig grundsymmetri i kompositionernas 
uppbyggnad och sammanhållande kolorit hos föremå-
len. I Linköping S:t Lars kyrka tycks Licium och Sofia 
Widén ha fått friare händer och kunnat utveckla det 
ikonografiska programmet i samklang med kyrkoårets 
växlingar.

I Engelbrektskyrkan och Vreta kloster sträcker sig be-
ställningarna över en längre tid 1914–1930 respektive 
1917–1930. I det första fallet vid kyrkans tillkomst med 
komplettering 1929–1930. I det senare dels i direkt sam-
band med Sigurd Curmans restaurering, dels på 1920- 
talet genom samarbete med kyrkoherde Sixten Dahl-
quist, med bestämda åsikter och stort liturgiskt intresse. 
Här finns en omfattande korrespondens mellan atel-
jén och beställaren bevarad. Det som gör denna studie 
speciellt intressant är att den hör ihop med en viktig 
kyrkorestaurering där man inte gjorde direkta pasti-
scher men hämtade inspiration från medeltiden. Den 
visar också hur relationerna mellan beställare och ateljé  
kunde se ut. Kontakten mellan riksantikvarie Sigurd 

Emanuel Vigelands porträtt av Nathan Söderblom 1931 skänkt till Upp-
sala universitet av Emma Zorn. (Foto Gustavianum. Uppsala universitets-
museum.)



178  IV. FÖRDJUPNINGAR

Curman, Agnes Branting och kyrkoherdarna i Vreta har 
varit intensiv. Kyrkoherde Sixten Dahlquist var en ovan-
ligt insatt och intresserad präst, som hade synpunkter på 
det mesta. Inte minst visar korrespondensen att han var 
väl förtrogen med konst- och textilhistoria ur ikonogra-
fiska och liturgiska aspekter.

I Vreta kloster och Linköpings S:t Lars kyrka skild-
ras två olika beställarsituationer med generösa dona-
torer som gemensam nämnare. Förmögna och engage-
rade donatorer gav ateljéerna möjligheter att utveckla 
de broderade partierna. I Linköping S:t Lars kyrka är 
beställningarna koncentrerade till åren 1926–1932 med 
dubbla mässhakar i alla färger. Kontakter har här skett 
både brevledes och per telefon eller vid donatorn Henrik 
Westmans besök på Licium. På liknande sätt gick det till 
med den ekumeniska kåpan.

Man kan se hur synen på liturgiska färger, och mäss-
hakarnas antal förändras. Röda textilier betraktades till 
en början som högtidstextilier. Endast i Uppenbarelse-
kyrkan började man med en vit festmässhake. Först se-
dan Vreta klosters församling 1924 fått en ny kyrkoher-
de beställdes två vita mässhakar men aldrig något vitt 
antependium.273 Sist kom man där fram till den gröna 
färgen 1930. Även Linköping S:t Lars kyrka började 

273 Fortfa rande 2005 användes det röda antependiet i Vreta under hela julen. 
Däremot inte på den TV-sända gudstjänsten på pingstdagen 2008!

man med rött som högtidsfärg och först 1932 beställdes 
vita mässhakar. Också i Engelbrektskyrkan komplette-
rade man med vita, gröna och svarta mässhakar i slutet 
av perioden.

Förutom i Uppenbarelsekyrkan och en gång i Vreta 
beställdes mässhakar i par. Trots att kyrkoherde Dahl-
qvist önskade ytterligare en grön mässhake blev det inte 
så. Men det tycks inte ha varit något medvetet liturgiskt 
val att gå ifrån bruket med mässhakar i par.

Den ekumeniska biskopsskruden i Uppsala 1925 är 
ett unikum i det undersökta materialet, både som plagg 
och som exempel på ett intensivt samarbete mellan ateljé 
Licium, Agnes Branting och beställaren Nathan Söder-
blom. På den ikonografiska sidan, särskilt i valet av tex-
ter, visade ärkebiskopen en mycket bestämd inriktning 
mot ekumeniken. Estetiskt bryter man med tidigare ut-
formning av svenska ärkebiskopsskrudar. Valet av den 
violetta färgen var okonventionellt men tydligen prak-
tiskt betingat.

Dessa exempel visar att när de ekonomiska förutsätt-
ningarna var goda kunde konstnärinnorna Ruth Hall-
berg och Sofia Widén och brodöserna Maja Persson och 
Gurly Hillbom m.fl. åstadkomma unika, moderna och 
högtstående konstverk.
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V. Liturgiska färger

Tankar om liturgiska färger

De liturgiska färgernas ursprung – utländska 
skrifter om liturgisk färgkanon
Bevarade föremål och arkivuppgifter berättar om bruket 
av de liturgiska färgerna i Sverige. Man kan ibland se 
vem som kan ha tagit initiativet till olika beställning-
arna. Men vilken påverkan utifrån kan man se?

Den liturgiska färgkanon som återupptogs är i grun-
den gemensam för den romersk-katolska kyrkan och de 
evangeliska kyrkorna. Dess färger liksom deras använd-
ning under kyrkoåret går tillbaka på påven Innocentius 
III:s uppteckningar om bruket i Rom 1193.1

De liturgiska färgerna behandlades i skrifter både 
av teologer och konsthistoriker/konstnärer utomlands 
och i Sverige. Den engelske arkitekten A.W.N. Pugin 
hade tidigt, 1844, omnämnt de fem liturgiska färgerna, 
”canonical colours”, enligt Innocentius III:s tradition 
på 1190-talet i sin Glossary of Ecclesiastical Ornaments 
and Costume.2 Joseph Braun refererar också till Inno-
centius i sitt stora grundläggande verk Die liturgische 
Gewandung im Occident und Orient, 1907.3 På den 
lutherska sidan skriver Moritz Meurer 1867 i sin Altar-
schmuck om de liturgiska färgerna också med utgångs-
punkt från äldre romersk färgkanon.4

I Evangelische Paramentik im 19. Jahrhundert, 1999, 
skildrar den tyska forskaren Anja Schrader inställningen 
till färgkanon både hos Wilhelm Löhe och hos Moritz 
Meurer samt deras efterföljare.5 Löhe menade att altar-
klädseln skulle växla mellan fem färger som hos Inno-
centius III och beskriver denna färgkanon i Vom Scmuck 
der heiligen Orte 1858.

Löhe hade använt olika färger på vissa dagar men 
först genom Meurer kom en klar anslutning till den 
gamla färgordningen. Med utgångspunkt från romersk 
färgkanon skulle man inom den evangelisk-lutherska 
kyrkan kunna åstadkomma en medvetenhet om detta 
ansåg han: ”Vitt den rena, glänsande vita det obrutna 
ljuset, änglarnas och helgonens färg” var, som redan 
Luther formulerat det, den förnämligaste. ”Den majes-
tätiska röda färgen, blods- och eldsfärgen”, kan man på 
alla kyrkans festdagar associera till dopet i Andens eld. 
Grönt är den mest utbredda färgen, jordens vardags-
dräkt: ”en färg som ögat kan fördra i stora mängder”. 
Kanske är det i orden ”Alltagszeiten des Kirches”6 man 
kan finna upphovet till det något missvisande uttrycket 
vardagsskrud som längre fram kom att användas i sam-
band med vanliga söndagar.7 Antependier satt ju uppe 
i veckorna, men någon nattvardsgång med användning 
av mässhake på vardagar har knappast förekommit i 
Sverige vid denna tid. I den violetta färgen anser Meurer 

att det mer ligger ett uttryck för samling ”en förbere-
delsetidernas karaktär, som man har bestämt för denna 
färg”. Svart beskrivs som ”ljusets negation, färgskalans 
motpol”, där vitt är den positiva och svart ”allmänt an-
tagen som symbol för den största sorg och nedstämd-
het”.8

Moritz Meurer skriver 1867 att ”vi nu åter lever mer 
i och med kyrkoåret och detta medvetande måste hål-
las levande”. I gudstjänsten finns intonationer, kollekt-
böner, sånger, melodier, predikotexter som visar vilken 
kyrklig period man befinner sig i. Men också ögat, den 
första blicken på de textilier som klär altaret och predik-
stolen skall genast visa detta.9

Användningen blir enligt Moritz Meurer följande:

• Vitt för den egentliga Kristusfesten (d.v.s jul) och dess 
cykel till och med trettondedagen, likaså för Marie 
bebådelsedag, påsk och quasimodogeniti, ”den vita 
söndagen”.10 Dessutom vid biskopsvigningar etc.

• Rött betecknar pingst och dess oktav,11 trefaldig-
hetsdagen, dessutom kyrkofester som reformations- 
och kyrkoinvigningsdagar.

• Grönt kläder altaret under hela trettondedagstiden, 
fram till septuagesima, och trefaldighetstiden.

• Violett används som redan antytts vid ”tempora 
clausa”, advents- och passionstiden från och med 
septuagesima.

• Svart har stilla veckan, långfredagen, liksom bot- 
och sorgedagar.12

Meurer nämner att blått förekommer både i romersk-
katolska och evangeliska kyrkor men att man missför-
stått de gamla reglerna och ordet ”veilchenblau”.13 Löhe 
skall ha använt blått i advent, septuagesima samt på  
vigil- och quatemberdagar och menlösa barns dag, om 

1 De sacro altaris mysterio av kardinal Lothario de Conti (Segni); (I 65); 
Braun, J. 1907, sid. 28, sid. 780–781.

2 Pugin, A.W.N. 3 ed. 1868, sid. 43–45. Black, sid. 45–46 Blue, Violet, sid. 150 
Green, sid. 198–199 Red, sid. 243–245 White.

3 Braun, J. 1907, sid. 28, sid. 728–749.
4 De liturgiska färgerna presenteras även i Christliches Kunstblatt für Kirche, 

Schule u. Haus, Lahr 1863, sid. 39–44.
5 Schrader, A. 1999, sid. 18.
6 Meurer, M. 1867, sid. 52.
7 Pugin använder uttrycket “common Sundays and Ferias”
8 Märkligt nog nämns inte Marie Bebådelsedag eller Alla helgons dag i någon 

av dessa översikter.
9 Meurer, M. 1867, sid. 51–53, citerad i Schrader, A. 1999, sid. 22.
10 Båda uttrycken betyder 1 sönd. e. påsk.
11 De följande åtta dagarna.
12 Marie Bebådelsedag nämns endast hos Meurer. Schrader, A., 1999, sid. 28; 

Meurer, M. 1867, sid. 52.
13 Meurer, M. 1867, sid. 51 not 1. Betyder violblå. “Fiolebrun” är ett gammalt 

svenskt ord för violett. Han medger senare i sin framställning, att de som vill 
fortsätta att använda den blå färgen skall låta den ersätta violett. Även i folk-
liga dräktsammanhang används blått som “halb-trauer” d.v.s. inte djupaste 
sorg skriver han.
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den inte infaller på en söndag.14 Gult och guld anser Meu-
rer inte vara passande.15 De svenska präster som höll 
före drag och publicerade skrifter i början av 1890-talet, 
U.L. Ullman, D. Davidsson och G.T. Lundblad, utgick 
direkt från Meurers skrivning.

De nämnda författarna lästes över hela Europa och 
till och med i en protestantisk amerikansk tidskrift från 
1904 finns både Franz Bock och A.W.N. Pugin om-
nämnda i ett föredrag där föredragshållaren också hän-
visar till den tyska förnyelsen under Wilhelm Löhe.16

St. John Hopes och Cutbert Atchleys stora verk, Eng-
lish Liturgical Colours utgavs 1918.17 Det är ett omfat-
tande verk där mängder av inventarieförteckningar, tes-
tamenten och gudstjänstordningar från flera medeltida 
katedraler, kyrkor och kloster presenteras. Hope och 
Atchley visar att det fanns stora skillnader mellan olika 
stift i fråga om bruket av liturgiska färger. Sammanfatt-
ningsvis visar de på det dåvarande vanligaste bruket 
inom Church of England. Vitt är vanligen högtidsfärg 
medan rött användes i advent, fastan och passionstiden 
t.o.m. påskafton samt martyrdagar. Blått förekom i ad-
vent och på alla helgons dag i stället för svart. Men de 
påvisar också betydelsen av textiliernas dyrbarhet och 
att enklare och slitna plagg användes i mindre högtidliga 
sammanhang. Enkla vita textilier kunde t.ex. användas 
under stilla veckan.

I en tidigare artikel On English Liturgical Colours ger 
Cutbert Atchley redan 1904 uttryck för samma slutsat-
ser.18 Han utgår där ifrån de tidigaste ordningarna inom 
romersk-katolska kyrkan hos det latinska patriarkatet i 
Jerusalem (1099–1187) och Innocentius III:s uppteck-
ningar från tiden före 1187 (innan han blev påve).19 De 
medeltida huvudfärgerna anses vara rött, vitt, grönt och 
svart.20 Men Atchley talar om ett antal färgnyanser och 
exemplifierar dem med uppgifter från bl.a. Wells, Lich-
fields och Lincolns stift. ”The Sarum use” gällde bara i 
Salisburys stift. I slutet redovisas en översiktlig romersk 
färgkanon. Där nämns en möjlig användning av blått på 
Johannes döparens dag. Både rött och vitt uppfattas som 
högtidsfärger och violett kan i sällsynta fall ersätta svart. 
Grönt används på ”common days”.

Tankar om liturgiska färger hos svenska teologer
U.L. Ullman anslöt sig liksom Löhe till gängse romersk-
katolsk färgkanon, som man betraktade som över-
gripande och allmängiltig och inte som något konfes-
sionsskiljande, eftersom den går tillbaka till tiden före 
reformationen, så långt som till 1190-talet.21 I arbetet 
med kyrkohandboken ville Ullman särskilt framhäva 
kyrkoårets växling i gudstjänsten, något som bruket av 
liturgiska färger och variationen i mässmusiken under-
stryker. I den nya handboken 1894 står det dock inte 
något om de liturgiska färgerna.

De tyska skribenterna citerades ofta av författarna 
till Parament-Verkstadens bref och i Olivebladet. Redan 
1883 antyds de fem liturgiska färgerna och deras an-
vändning i det första av Parament-Verkstadens bref av 

sign. B (trol. Björck).22 G.L. Björck hade 1890 vid ett 
besök i Ludwigslust hört Martin Eugen Beck tala och 
sett en utställning av antependier i de fem liturgiska fär-
gerna.23

I artikeln i Parament-Verkstadens bref. skriver Björck 
att han misströstade om att någonsin få uppleva en grön 
mässhake i bruk under sin livstid, ”denna hoppets sköna 
färg”.24 Och David Davidsson (sign.  delta) skriver 
fortsättningsvis.

En sådan föreskrift är att de skola vara hvita under julen, 
Trettondedagen, Påsken och Himmelsfärdsdagen; röda un-
der Pingst; violetta under Advent och Fastlag; gröna under 
Trinitatistiden och veckorna efter Trettondedag; svarta på 
Långfredag och vid sorgfester. Det säger sig sjelft att obe-
medlade församlingar hvarken kunna eller behöfva ega an-
tependier i alla dessa färger. Men trenne färger: den svarta, 
den röda och den violetta borde alltid finnas.25

Och genast ger skribenten sina västkustska läsare ett ar-
gument för att använda de liturgiska färgerna.

Det är med färgen som med tonen, – hon måste skifta, om 
hon skall uttrycka olika själsstämningar. Hvarför är det 
mera ”verldsligt” att ömsa färg på ett altarkläde än att ömsa 
melodi och sjunga fröjdesånger annorlunda än sorgesånger?

I ett av de sista breven 1884 varnar skribenten (sign. A.) 
för prålighet och manar till enkelhet.26 Enbart de fem 
liturgiska färgerna kombinerade med några adekvata 
symboler kunde vara tillräckligt.27

I sin skrift Hvad vilja Paramentikens vänner 1890 
följer David Davidsson Meurers framställning, särskilt 
i fråga om de liturgiska färgerna och uttolkningen av 
dem.

G.T. Lundblad är litet utförligare i sitt föredrag 1891 
i Skara.

14 Vigildagar är lika med aftnar, jul, påsk och pingst. De fyra Quatember-
dagarna kallas advents-, faste-, pingst- och höst-quatembern. De infaller 
alltid på onsdag, fredag eller lördag efter 3:e advent, efter 1:a sönd. i fastan, 
efter Pingstdagen, efter 14 september. Menlösa barns dag. (28/12. Kallas 
numera Värnlösa barns dag.)

15 Meurer, M. 1867, sid. 59.
16 G.U. Wenner, Paraments of the Lords House, read before the Lutheran 

Litur gical Association, Pittsburgh, Pa., May 23, 1904. (Project Canterbury: 
anglicanhistory.org/lutherania); Luther D. Reed, Memoirs of the Lutheran 
Liturgical Association. Philadelphia Lutheran Liturgical Association, 1906 
VI 89. (The Quarterly review of the Evangelical Lutheran Church.)

17 Hope, W.H. St.J. & Atchley, C. 1918.
18 E.G. Cuthbert F. Atchley, “On English Liturgical Colours” i Essays in Cere-

monial by various authors, Vernon Staley (red.), London 1904, sid. 89–204. 
Utgivna i samarbete med Transactions of St. Paul’s Ecclesiological Society. 
Atchley samarbetade med William Henry St. John Hope. De stöder sig båda 
på John Wickham Leggs forskning.

19 Atchley, C. 1904, sid. 93–94, referat ur De sacro altaris mysterio. Han näm-
ner också teologen Honorius av Autun 1130.

20 Atchley, C. 1904, sid. 101.
21 Bexell, O. 1987, sid. 224; Bexell, O. 1992, sid. 141–142.
22 Parament-Verkstadens bref, 1883–1884, n:o 1, sid. 1–2.
23 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 223–225, not 15–19; Kilström, B.I. 1990, sid. 

20.
24 Parament-Verkstadens bref, N:o 1, 1883, sid. 1–2.
25 Parament-Verkstadens bref, N:o 2, 1883–1884, sid. 11. Skribenten påpekar 

också att altaret ofta försummats vilket visar på bristande vördnad för detta.
26 Parament-Verkstadens bref, N:o 1, 1883, sid. 2.
27 Parament-Verkstadens bref, N:o 11 & 12, 1883–1884, sid. 89, 91, sign. A.
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Enligt en mellan paramentföreningar inom lutherska kyrkan 
träffad öfverenskommelse må det ske på följande sätt: Un-
der julen, trettondedagen, påsken och himmelsfärdsdagen 
brukas kyrkans skrud af hvit färg, den himmelska härlig-
hetens, ängladräktens, glädjens färg. Under pingst (och på 
martyrernas dag) används kärlekens röda färg. Den violetta 
färgen, en blandning af blådt och rödt, af botfärdighetens 
och frälsarekärlekens färger, förekommer under advent och 
fastlag. Under hela trefaldighetstiden samt veckorna efter 
trettondedagen brukas hoppets gröna färg. Svart är kyrkans 
skrud på långfredagen samt vid förnämligare sorgefester.28

Tolkningen av violetta färgen som en blandning av bot 
och frälsning har jag inte stött på någon annanstans.

Kyrkoherde Sixten Dahlquist i Vreta kloster var, som 
ovan nämnts, engagerad i Kyrkosångens Vänner. Det 
sjätte allmänna kyrkosångsmötet med kyrkosångshög-
tid hölls i Linköping 14–17 oktober 1927. Ett särtryck 
av hans artikel i Östergötlands fornminnesförenings års-
skrift rörande användningen av de fem liturgiska fär-
gerna, distribuerades 1927 till alla församlingar i hela 
Linköpings stift.29

Blått som liturgisk färg slog inte igenom under den 
undersökta perioden men en viss diskussion förekom. 
Domkyrkosyssloman Mats Åmark i Uppsala nämner så 
tidigt som 1922 i förbigående den blå färgen i svensk 
tradition i sin artikel Våra kyrkors helgd och vård.30 
Men redan 1921 finns brev från Samuel Gabrielsson till 
Agnes Branting där han berättar att han använde blå 
skrud i Älvdalen under fasta och advent.31 Hans ori-
ginella förslag är också att man skulle kunna använda 
”jusblått på Johannesdagarna”, dvs. midsommardagen 
och tredje söndagen i advent, samt vid vigslar. Ett nyare 
romerskt bruk med blått som Mariafärg känner han inte 
till, men skulle vilja införa den på Kyndelsmässodagen 
och Marie Bebådelsedag. Detta var dock inget som in-
fördes i Sverige vid denna tid. De första blåa mässha-
karna tillverkades inte förrän 1933. Den blå färgen sågs 
då som ersättningsfärg till violett.

I Bo Giertz Kyrkofromhet 1939 uppfattas det som 
fullt naturligt att använda de liturgiska färgerna för att 
understryka de olika söndagarnas och helgdagarnas 
karaktär.32 Någon officiellt fastställd bestämd ordning 
för de liturgiska färgernas användning fanns dock inte i 
Svenska kyrkan före 1942.33.

Färger i folklig dräkttradition
Ute i de svenska församlingarna var detta en för länge 
sedan bortglömd tradition. En tanke är att en viss kun-
skap om liturgisk färgkanon kan ha levt kvar i de byg-
der där det traditionella folkliga dräktskicket levde kvar 
Där var medvetandet om kyrkoårets växlingar och de 
olika söndagarnas texter fortfarande levande långt fram 
på 1800-talet, bl.a. i Siljanssocknarna i Dalarna och i de 
stora bondsocknarna i Hälsingland.34 Man följer i stort 
sett kyrkoårets växling på samma sätt som den liturgiska 
skruden men inte med samma färgval. Det hade också 
funnits en äldre tradition med annandags- och tredje-

dagsklädsel.35 Att dräktskicket i Leksand skulle ha tagits 
fram av en kyrkoherde på 1700-talet efter liturgisk färg-
kanon, anser jag vara en tämligen otrolig tanke då man 
inom kyrkan vid den tiden hade förlorat sin tradition.36

Tankar om liturgiska färger hos svenska 
konstnärinnor och ateljéer
I Sverige läste troligen Hanna Winge och Molly Rohtlieb 
och säkert Agnes Branting de tyska romersk-katolska 
och protestantiska författarnas skrifter och de engelska 
texterna.

När Agnes Branting presenterar de fem liturgiska 
färgerna i sitt föredrag 1892 beskriver hon färgkanon 
utförligt och påpekar att den går tillbaka till den äldre 
medeltiden och är gemensam för evangeliska kyrkor och 
den romersk-katolska kyrkan:

I den protestantiska kyrkan äro de nu allmänt antagna af 
alla dem, som sysselsätta sig med paramentik. De hafva en 
särskildt vacker och tilltalande betydelse, i det de beteckna 
de olika tiderna af kyrkoåret. Att genast vid inträdet i kyr-
kan genom färgerna påminnas om hvilken högtid som firas 
bör ju stämma till andakt.

De olika färgerna har enligt Branting följande symbolik:

Hvitt, den himmelska härlighetens och renhetens färg, an-
vändes under de stora Christusfesterna såsom jul, trettonda-
gen och påsken samt Christi himmelsfärdsdag. Rödt, kärle-
kens och blodets färg, under pingst och på martyrernas dag. 
37 Grönt, hoppets färg, under veckorna efter trettondagen 
samt hela trefaldighetstiden. Violett, botfärdighetens färg, 
under advent och fastlag. Svart, sorgens färg, endast under 
långfredagen och sorge gudstjänster.38

Agnes Branting har i sin bok Textil skrud i svenska kyr-
kor 1920 ett helt kapitel om de liturgiska färgerna med 
en mer utförlig historisk översikt. Här stöder hon sig 
även på Josef Braun och refererar beträffande färgkanon 
till ny engelsk litteratur, Liturgical Colours från 1918.39 

28 Lundblad, G.T. 1891, sid. 13–14.
29 LSB, Valla arkivet 1959:7. Brev till S. Dahlqvist.
30 Mats Åmark, Våra kyrkors helgd och vård, Stockholm, 1922, sid. 29.
31 Agnes Geijers bibliotek i Upplandsmuseet. Kapsel AB Föredrag och anteck-

ningar. Brev från S. Gabrielsson till A. Branting 2/1 och 4/4 1922. Gabriels-
son hade ett eget sätt att stava det svenska språket. Han ägde ett exemplar 
av Hope & Atchley, English liturgical colours. (Nu i privat ägo.)

32 Giertz, B. 1939, sid. 994.
33 I förordet till Evangelieboken 1942. För denna uppgift tackar jag professor 

em. Oloph Bexell.
34 Almanacka för Leksandsdräkten, Leksands hemslöjdsförening, Stockholm 

1978; Leksandsklädd, Charlotte Lautmann (red.), Gävle 2013; Leif Anders-
son, Margareta Ridderstedt, Järvsödräkten, Malung 1983; Ingrid Dahlin, 
”Folkligt dräktskick i Arbrå.” i Hälsingerunor 1934, nytryck Arbrå dräkt-
kommitté, Arbrå 1975; Egna slutsatser av dräktinventeringar Järvsö, Dels-
bo, Bjuråker, Arbrå, Alfta, Ovanåker, Ljusdal på 1970–80-talen.

35 Wilhelm Söderbaum, Leksandsdräktens utveckling under tvåhundra år 
1750–1950. 1967. Till exempel i Leksand där kvinnorna på jul-, påsk- och 
pingstdagen hade blått förkläde, på annandagen rött och på tredjedagen 
grönt (senare flyttat till första söndagen efter jul, trettondag och påsk).

36 Enligt Söderbaum kan Leksandsprosten Johan Nordman (1704–1767) ligga 
bakom socknens väl utarbetade dräktalmanacka.

37 Möjligen menar hon med martyrer Alla helgons dag.
38 Branting, A. 1893, sid. 9.
39 Branting, A. 1920, sid. 187; Braun, J. 1907; Hope, St J. & Atchley, C. 1918. 

Hennes eget exemplar av Liturgical Colours finns i Agnes Geijers bibliotek i 
Uppsala.
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Annie Frykholm, har också gjort en uppräkning av såväl 
motiv som användning av liturgiska färger.40 Sofia Gis-
berg beskriver 1910 kort de fem färger som HV visat på 
utställningen 1897:

hvitt den himmelska härlighetens färg, rödt, kärlekens och 
blodets färg, grönt, hoppets färg, violett, botfärdighetens 
färg och svart, sorgens färg.41

Då Handarbetets Vänner första gången visade ante-
pendier i de fem liturgiska färgerna på Stockholmsut-
ställningen 1897 uppmärksammades det till och med i 
engelsk press. Detta behöver inte tyda på någon direkt 
påverkan från England utan snarare på en viss kontakt.42

Fördelning av färger hos ateljéerna
Liturgiska färger hos nytillverkade textilier
Kunskapen om hur de liturgiska färgerna skulle tolkas 
fördes ut till både präster och textilkonstnärer genom 
föredrag och undervisning och genom artiklar och små-
skrifter, sådana som G.T. Lundblads, Agnes Brantings 
och Sixten Dahlquists.

Min kartläggning av textilierna visar när växlingen 
av de liturgiska färgerna åter kommer in i Svenska kyr-
kan på ett medvetet sätt. I praktiken lanserades de på 
västkusten vid Göteborgs parament under 1880–1890- 
talen, hos Ersta genom tillverkning för det egna kapel-
let 1886–1901 samt av HV på Stockholmsutställningen 
1897.

Antependiernas färger
När det gäller genomslaget av de liturgiska färgerna kan 
man genom ett statistiskt förfarande utläsa vissa ten-
denser. Färgen har dock inte kunnat fastställas på alla 
förtecknade föremål.

Erstas egen dokumentation är från de första 15 åren 
god men mellan 1897 och 1913 visar den endast an-

talet föremål.43 Hos Ersta är de flesta antependierna före 
år 1900 röda, endast ett grönt och två violetta.44 Av de 
238 dokumenterade 1900-talsantependierna har kunnat 
konstateras att 77 är röda och endast åtta är vita men 
tidiga. Violetta antependier har dokumenterats mellan 
1902 och 1928, svarta efter 1913 och gröna först efter 
1922.

Vid Göteborgs paramentverkstad är tendensen lik-
nande. Så gott som alla daterade föremål är från 1890- 
talet. Nästan hälften av antependierna från 1890-talet 
är röda och endast två är vita.45 Dessutom tillverkades 
predikstolskläden i alla liturgiska färger.46 (I Elisabeth 
Bastholms produktion efter 1899 ingår åtminstone 22 
antependier, de flesta röda.)47

Av HV:s 52 antependier före 1904, då Agnes Bran-
ting lämnade HV, är över ungefär två tredjedelar röda.48 
Fem är svarta, tre violetta, tre gröna och ett enda an-
tependium är vitt.49 Under perioden 1905–1930 är de 
flesta av HV:s antependier röda. Efter 1905 gjorde HV 
sju violetta antependier och lika många svarta har regist-
rerats.50 Fyra är gröna men märkligt nog är inte något  
vitt.51

40 Röhsska museet, RKM 65–56, Annie Frykholm. Anteckningsbok nr 16.
41 Sofia Gisberg ”Svensk textilkonst” i Bendix, C. Folcker, E. 1910, del 1 sid. 

159.
42 HV-arkivet F IV:1. The Queen, the Lady´s newspaper, July 31 1897. “.... 

and the fourth (section) is reserved for ecclesiastical decorative work. Fröken 
Branting is quite an authority and has written an interesting essay on this 
subject All five liturgical colours, which are still used, although not as a gene-
ral rule, in Swedish churches, are represented, there beeing a red, a white, a 
black, a violet and a green antependium, the designs of two are by Froken 
Branting. sign. Jessie”.

43 Sidorna utrivna i beställningsboken. Antal antependier och mässhakar 1930–
1933 framgår av Ulla Bengtzons förteckning på Ersta.

44 På 28 st. har färgen inte kunnat fastställas.
45 Från 1891 och 1897.
46 14 var röda, 8 gröna, 9 svarta, 5 violetta och 4 vita (4 st utan angiven färg).
47 13 antependier röda, 2 violetta, 1 grönt och 1 svart.
48 1895 och 1901. 36 röda, 5 svarta och 2 gröna. Ett grönt antependium av 

Sofia Gisberg avslutades 1905.
49 Båda från 1897. Två violetta antependier, till Tyska kyrkan 1888 och Ro-

slagskulla 1900 är sannolikt utförda på Ersta.
50 25 st saknar uppgift om färg.
51 Från HV finns ett blått till Karlskrona amiralitetskyrka 1911.

HV:s avdelning vid Stock-
holmsutställningen 1897 med 
ante pendier i de fem liturgiska 
färgerna, violett av Carin  
Wästberg, svart och vitt av 
Sofia Gisberg, rött och möjli-
gen grönt av Agnes Branting. 
(Nordiska museets arkiv.) 
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Fig. 1. ERSTA. Antependier färger. Av totalt 317 är 115 röda, 8 vita, 14 
vio letta, 7 gröna, och 20 svarta. Av 79 antependier före 1900 är 38 
röda, 2 violetta, 1 grönt och 8 svarta. Av 238 antependier efter 1900 är  
77 röda, 8 vita, 12 violetta, 6 gröna och 12 svarta.

Fig. 2. GÖTEBORGS PARAMENT. Antependier färger. Av de 49 dokumen-
terade antependierna är 22 röda, 2 vita, 6 violetta, 3 gröna och 6 svarta.

Fig. 3. HV. Antependier färger. Av 142 antependier är 75 röda, 1 vitt, 
11 violetta, 7 gröna,12 svarta och 1 blått. 1887–1889 är 2 röda. 
1890–1899 är 21 röda, 1 vitt, 1 violett, 1 grönt och 5 svarta. 1900–
1909 är 35 röda, 5 violetta, 2 gröna och 6 svarta. 1910–1919 är 47 
röda, 2 violetta, 2 gröna, 1 blått. 1920–1930 är 8 röda, 3 violetta,  
1 grönt och 1 svart.

Fig. 4. LICIUM. Antependier färger. Av sammanlagt 544 antependier är 
238 röda, 30 vita, 63 violetta, 66 gröna, 73 svarta och 5 blå. Före 1910 
är 16 antependier röda, 3 vita, 1 violett, 1 grönt och 6 svarta. På 1910- 
talet är 34 röda, 5 vita, 7 violetta, 11 gröna och 6 svarta. På 1920-talet är 
160 röda, 18 vita, 41 violetta, 47 gröna och 49 svarta. 1930 är 24 röda,  
4 vita, 14 violetta, 7 gröna och 12 svarta. 1931 ytterligare minst 3 röda, 
4 violetta, 3 gröna och 3 svarta.
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Från Licium har från hösten 1904 till och med 1930 
sammanlagt 544 antependier antecknats.52 Knappt hälf- 
 ten, 256 stycken, är röda, omkring en tredjedel 87 är svar- 
 ta, 69 violetta, 73 gröna, 34 stycken är vita och fem blå.

Från Libraria har före 1920 endast ett svart och ett 
vitt antependium dokumenterats. Den stora produktio-
nen hos Libraria börjar vid slutet av 1920-talet. Av sam-
manlagt 102 dokumenterade antependier dominerar 
även här de röda. Libraria gjorde endast fyra kända vita 
antependier, alla mellan 1928 och 1930.53 Ett antepen-
dium är guldgult, ett är brunt,54 och ett helbroderat i 
många färger.

Ett fåtal blå antependier tillverkades i slutet av 
1920-talet av Licium och Libraria. Den klart domineran-
de färgen under hela perioden är den röda (se figs. 1–5).

Mässhakarnas färger
Av de 24 dokumenterade mässhakar, som Göteborgs 
paramentverkstad levererade/importerade på 1800-ta-
let, är nästan alla violetta.55 (Endast fem mässhakar har 
kunnat attribueras till Bastholms ateljé, varav två röda 
och en violett.)

Ersta gjorde till en början främst röda och violetta 
mässhakar samt några svarta. Under 1920-talet domi-
neras produktionen av röda mässhakar. De två första 
vita mässhakarna gjordes hos Ersta 1906 och 1912. De 
flesta vita ligger sedan efter 1925. Hos Ersta tillverka-
des ingen grön mässhake under hela den undersökta  
perioden.56

HV har den minsta produktionen av mässhakar, 53 
stycken under 1900-talet. Hos HV ser vi ingen större 
dominans av röda över violetta och svarta mässhakar. 
Endast två par vita gjordes och ett par gröna.57

52 41 st saknar uppgift om färg. Efter 1930 har endast enstaka föremål anteck-
nats. Från 1932 har endast antependierna i Gävle Staffans kyrka, alla fem 
färgerna, och ett vitt i Helsingfors Olaus Petri kyrka antecknats.

53 Färgen på tre är okänd, sex är odaterade.
54 Brahekyrkan på Visingsö, 1930 och Ansgarskapellet på Björkö, 1930.
55 I sex fall är färgen osäker eller ej angiven.
56 44 st. saknar uppgift om färg.
57 Möjligen en grön utställningsmässhake 1925 eller 1929. Efter 1930 har en-

dast två svarta mässhakar antecknats. I 7 fall är färgen ej angiven, 1 röd 
mässhake är odaterad.

Fig. 6. GÖTEBORG. Mässhakar färger. Av 24 dokumenterade mässhakar 
från 1890-talet är minst 13 mässhakar violetta, 1 par röda och 2 stycken 
svarta.

Fig. 5. LIBRARIA. Antependier färger. Av 102 antependier är 1920–
1930 12 röda, 5 vita, 8 violetta, 4 gröna, 4 svarta, 1 blått och 2 gul/guld. 
1931–1933 är 37 röda, 1 eller 2 vita 10 violetta 12 gröna 10 svarta,  
2 blå och 2 gula.

Fig. 7. ERSTA. Mässhakar färger. Av totalt 133 mässhakar är 36 röda,  
24 violetta, 16 vita och 13 svarta. 1900–1909 är 6 röda, 2 vita, 4 vio-
letta, 2 svarta. 1910–1919 är 8 röda, 4 vita, 7 violetta och 6 svarta. 
1920–1930 är 20 röda, 8 vita, 12 violetta och 5 svarta. (1 röd 1931 och 
1 vit 1932 har antecknats.)

Fig. 8. HV. Mässhakar färger. Av totalt 53 mässhakar är 13 röda, 11 
violetta, 9 svarta, 7 vita och 3 gröna. 1903–1910 är 5 röda, 2 vita och 
4 violetta. 1910–1919 är 5 röda, 5 violetta, 3 svarta och 1 par vita. 
1920–1930 är 2 röda, 3 vita, 2 violetta, 3 svarta och 1 grön.
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Av Liciums alla dokumenterade mässhakar, totalt 481 
till och med 1931, är knappt en tredjedel röda och lika 
många vita.58 Man kan till en början se en dominans av 
röda mässhakar. Från omkring 1910 kommer violetta 
och vita mässhakar, på 1920-talet blir de vita fler än de 
röda. Alla gröna utom tre ligger efter 1920. De svarta är 
den minsta gruppen.

Från Libraria har 160 mässhakar registrerats mellan 
1917 och 1933. Före 1920 har endast ett par röda och en 
violett antecknats. På 1920-talet gjordes lika många vita 
mässhakar som i de övriga färgerna sammanlagt. Fram 
till 1933, är ungefär hälften av mässhakarna vita, lika 
många gröna som röda och ingen svart (se figs. 6–10).

De liturgiska färgernas återkomst 
i Sverige
Bevarade äldre textilier
Eftersom det vanliga under första delen av 1800-talet 
var att svarta textilier användes för allvarspräglade sön-
dagar och röda för högtidsdagar fanns sådana redan i 
de flesta kyrkor. Äldre textilier i andra färger fanns i viss 
utsträckning i äldre kyrkor, gröna, blå, gula, vita och 
mönstrade i flera färger. Antependier kunde ibland vara 
permanent monterade (fastspikade) på altaret och vid 
behov täckas av ett svart antependium.59 Svart kunde 
långt in på 1900-talet användas på tre av de fyra bön-
dagarna, nämligen botdagen, reformationsdagen och 
missionsdagen (senare även rött) samt bönsöndagen, 
domssöndagen, fastlagssöndagen, hela fastan och lång-
fredagen. Dessutom kläddes altaret i svart vid begrav-
ning och hela koret inklusive predikstolen vid kungs-
sorg/landssorg.60

Den röda färgens dominans
Om man ser till det som beställdes från kyrkor ute i 
landet dominerar den röda färgen ända fram till 1930.

I Erstas jubileumsskrift 1901 kommer en annan syn 
på den röda färgens användning till uttryck än den vi 
har idag.

Altaret själft är smyckat i skön skrud. [...] Såsom gåvor har 
kapellet fått mottaga trenne olika altarskrudar: en röd för de 
större högtiderna med deras efterfester, en grön för trinitatis-
tiden samt en svart för fastlagstiden. Och den minnesstund 
som stundar skall, hafva vi sport, hugfästas genom en gåfva 
från paramentföreningen af en vacker vit skrud för altaret, 
att begagnas vid de största högtidsdagarne.61

58 Minst 4 röda, 2 violetta, 1 svart och 3 gröna mässhakar är odaterade. Av 86 
par är 15 röda, 16 violetta, 34 vita, 9 svarta och 11 gröna.

59 Antependier som kontinuerligt utsätts för solljus bleks och bryts ner, särskilt 
känsliga sidentyger.

60 Nils-Arvid Bringeus ”Att sörja i svart vid kungliga dödsfall” i RIG – Kul-
turhistorisk tidskrift, vol. 77, nr. 2, 1994, sid. 43–44, 48–49; Nils-Arvid 
Bringeus, ”Sorgståt i S:t Petri” i Sydsvenska Dagbladet 21/ 3 1954.

61 Jubileumsskrift 1901. Se kap Ersta historik.

Fig. 9. LICIUM. Mässhakar färger. Av 466 mässhakar t.o.m. 1930 (to-
talt 481) är 135 röda, 73 violetta, 135 vita, 32 svarta och 41 
gröna. 1906–1909 är 6 röda, 2 vita och 2 violetta. 1910–1919 är  
16 röda, 11 vita, 10 violetta, 3 gröna och 4 svarta. 1920–1930 är 99 röda,  
103 vita, 59 violetta, 34 gröna och 26 svarta. 1931–32 är 5 röda, 21 
vita, 7 violetta, 4 gröna och 6 svarta.

Fig. 10. LIBRARIA. Mässhakar färger. Av totalt 160 mässhakar är minst  
24 röda, 16 violetta, 5 svarta, 24 gröna och 65 vita. 1920–1930 är  
12 röda, 42 vita, 7 violetta, 10 gröna och 4 svarta. 1931–1932 är 7 röda, 
35 vita, 8 violetta, 14 gröna och ingen svart registrerad.
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Fram till 1901 betraktades alltså rött som den korrek-
ta färgen för högtidsdagar på Ersta. Hos HV gjordes 
endast röda antependier fram till 1897. Liciums första 
antependier var röda, liksom de första mässhakarna  
1906.62

Violett som alternativ till svart
Den violetta färgen som ett alternativ till svart började 
slå igenom vid sekelskiftet. Ersta gjorde i början endast 
ett fåtal violetta antependier. Först efter 1923 finns en 
större mängd dokumenterade.63

Tyska kyrkans mörkt violetta antependium med 
guldgula broderier från 1887 kallas ”fastlagsantepen-
dium”, och en uppsättning i Söderhamn från samma 
år betecknas som ”fastlagsbeklädnad”, vilket visade sig 
vara svarta textilier med broderier i vitt, ljusgrönt och 
violett. I båda fallen kan antas att meningen var att de 
skulle användas under fastan. Beträffande Vreta klosters 
textilier skriver Sigurd Curman 1918: ”Fastlagsantepen-
diet bör nog vara svart. Till detta kunna mycket väl de 
violetta mässhakarna användas. På själva långfredagen 
torde dock alltid rent svart mässhake användas.”64

Det första violetta antependiet på HV komponerades 
av Carin Wästberg till Stockholmsutställningen 1897.65 
Liciums första violetta antependium gjordes 1907.66 
Göteborgs paramentverkstad importerade redan på 
1890-talet violetta och svarta mässhakar från Frank rike. 
Ersta första kända violetta mässhakar är de till Matteus 
kyrka, Stockholm 1904 och Vreta Kloster 1907. De allra 
första mässhakarna HV tillverkade var två mörkt vio-
letta mässhakar 1903. På HV tillverkades 12 violetta 
mässhakar 1903–1916 och två i slutet av 1920-talet och 
efter 1910 åtta svarta.67

I Liciums produktion kan man se att violetta mäss-
hakar inte börjar tillverkas förrän 1909.68 Ett 70-tal 
violetta mässhakar gjordes, främst på 1920-talet. De 
svarta mässhakarna minskar i antal, de flesta gjordes på 
1920-talet.

En av Librarias första mässhakar var en violett till 
Ystad Maria 1918.

Den vita färgens återkomst
Det verkligt nya är framför allt återupptagandet av den 
vita och den gröna liturgiska färgen. Endast två vita an-
tependier från Göteborgs paramentverkstad är kända, 
Falkenberg 1892 och Uddevalla 1897, förmodligen de 
allra tidigaste i denna undersökning.

62 Axberg och Gammalstorp 1904 samt till Färlöv, Västervik, Övergran 1905. 
Mässhakar till Falu Kristine kyrka 1906, Gustavsberg, Ingarö och Åker 
1907.

63 11 st. Ett till Ljungby Sm 1902.
64 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, 6/11 1918. Brev till kyrkoherde Gustaf 

Adolf Krantz från S. Curman. De violetta mässhakarna hade köpts från Ersta 
redan 1907.

65 Till Hägerstad beställdes 1903 ett violett antependium av eget kläde, ritat och 
påbörjat. Därefter violetta antependier till Vårdinge 1905, Sofia i Stockholm 
1906, Östra Ryd 1909, Göteborg Carl Johan 1913, Göteborg Haga 1919, 
Gräsmark 1924, Svanstein 1927.

66 Till Hörnefors nya kyrka. 
67 Dessutom till Borgvattnet 1925 och Östra Ryd 1928–29. Svarta mässhakar 

1928–1932, bl.a. Morjärv 1929, Engelbrekt ST (2 st) 1930, Stenum 1932.
68 Jacobs k:a ST (2 st) 1912, utställda 1909, Kiruna 1912, Saltsjöbaden 1913.

Violett antependium, 
tillverkat 1897, änd-
rat 1910, Strängnäs 
domkyrka. (Nordiska 
museets arkiv.)

Vitt antependium med bokstöd från Ersta, Matteus kyrka Stockholm.     
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Det vita antependiet som HV visade på Stockholms-
utställningen 1897 och i Paris 1900, verkar vara det 
enda vita som tillverkades hos HV.69

Erstakapellets vita uppsättning 1901 tycks vara den 
första vita som användes i Stockholm. I Neuendettelsau 
bör de besökande från Ersta kunnat se det vita påskante-
pendiet och tagit intryck av det innan deras eget tillkom.

Tidigt beställdes vita textilier till nybyggda Stock-
holmskyrkor. Ett antependium med bokstöd gjordes på 
Ersta till Matteus kyrka 1904. Till Gustaf Vasa kyrka 
bör beställningen hos Licium av de första textilierna ha 
gjorts innan församlingens första kyrkoherde kom.70 
Kommittéordförande för kyrkobygget var kyrkoher-
den i Adolf Fredriks församling E.D. Heüman, varför 
det inte är förvånande att det från början skaffades vita 
textilier förutom röda och svarta till de nya kyrkorna. 
Båda församlingarna avskildes under hans tid från Adolf 
Fredriks församling och fick genast vita textilier.

Vita antependier gjorde Licium också 1906 till Sper-
lingsholms slottskapell och till Stockholmsutställningen 
1909.71

Masthuggskyrkan i Göteborg fick sitt första vita an-
tependium från Libraria 1914.72 Libraria gjorde endast 
fem vita antependier.

Inte heller vita mässhakar förekommer särskilt ofta 
under de första årtiondena på 1900-talet. Flera gick till 
Stockholmskyrkor. Ersta gjorde sina första vita mäss-
hakar till Gustaf Vasa kyrka 190673 och Jakobs kyrka 
1912.74

HV gjorde vita mässhakar till Storkyrkan i Stock-
holm 1907.75 Efter dem dröjde det till 1929 innan 
Engelbrektskyrkan 1929 beställde två vita mässhakar 
från HV.76

Från Licium gick de första vita mässhakarna, som re-
dan 1909 visats på utställning i Stockholm, till Malmö 
S:t Petri kyrka 191077 och till Uppenbarelsekyrkan i 
Saltsjöbaden 1913.

Yngre, högkyrkliga, liturgiskt intresserade präster låg 
bakom de första beställningarna av vita textilier, Elis 
Schröderheim till Hedvig Eleonora kyrka, E.D. Heüman 
till Falkenberg, Matteus kyrka och Gustaf Vasa kyrka 
i Stockholm och Albert Lysander till Malmö S:t Petri 
kyrka.

Den gröna färgens återkomst
Erstas gröna altaruppsättning till det egna kapellet 1886 
är, så vitt jag vet, det första i den färgen som tillverkades 
i modern tid i Sverige. I minnesskriften 1901 anges dess 
användning ”för Trinitatistiden”.78 Det är ett undantag 
i förhållande till hela Erstas produktion.

Göteborgsverkstaden levererade gröna predikstols- 
och läktarkläden redan på 1890-talet.79 Deras första 
gröna uppsättning med antependium är troligen till Fal-
kenberg 1892.80

Det tidigaste gröna antependiet som tillverkades hos 
HV gick 1895 till Skärkinds kyrka i Östergötland.81 År 
1901 inköptes ett grönt antependium från HV till den 
nybyggda S:t Peterskyrkan, en metodistkyrka i Stock-
holm.82 Det är möjligen det som HV visade på Stock-
holmsutställningen 1897.83 Båda var komponerade av 
Agnes Branting och har som motiv ett livsträd omgi-
vet av text. År 1904 gjorde HV ett grönt antependium 

69 Vart detta senare tog vägen är inte känt. Det kan möjligen vara det som 
skickades till en utställning i Buenos Aires 1908. HV-arkivet KIII:1. KIII:1 
Fotografier 1882–1920, sid. 25. Paris 1900; HV-arkivet ”Stor vit låda osorte-
rat” (A2:1–2.) Brevkopior 1908 – 10.2/6 1908; Vitt antependium och mäss-
hake till Svenska Gustavskyrkan 1911utfördes i Köpenhamn efter en skiss 
från HV.

70 Samuel Hedlund, Gustav Vasa kyrka. Stockholms kyrkor SvK (55), Band V. 
häfte 2, 1943, sid. 144. Hans Emil Hallberg valdes 1906 och installerades 
10/3 1907. Byggn. Kommittén, prot. 19/10 1906. Pris på antependierna.

71 Senare sålt till Klara kyrka.
72 Senare till Göteborg Carl Johan (trol. 1928), Eggby 1929, Enåker 1929, 

Karlshamn Carl Gustaf 1930 och Ronneby, visat på Stockholmsutställningen 
1930.

73 Endast en finns kvar i kyrkan.
74 Branting, A. 1920, sid. 174, bild 146.
75 Mässhakarna till Storkyrkan levererades inte i färdigt skick förrän 1908 

efter som man inte tyckte att dekoren var tillräcklig.
76 Och möjligen en gråvit utställningsmässhake 1925.
77 Stockholms dagblad 22/11 1910. De första vita i Lunds stift.
78 Betyder Trefaldighetstiden; Lönegren, E. 1901, sid. 175.
79 Beträffande Göteborgs Paramentverkstad har jag inte, utifrån de bristfälliga 

arkivuppgifter som finns, kunnat dra helt säkra slutsatser.
80 Torps kyrka i Bohuslän ska också ha fått grönt antependium 1895 men det 

finns inte kvar i kyrkan.
81 Antependiet förstördes inte då kyrktornet brann 1906. Kan också vara det 

som visades på Stockholmsutställningen 1897.
82 Den enda frikyrka som ingår i materialet; Göran Alm, Enkel men värdig. 

Metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige 1869–1910 (diss.), Stockholm 1974. 
Ritad av Erik Lallerstedt. Göran Alm kan inte påminna sig att han sett något 
om en beställning av antependiet under sin forskning.

83 Det har en 7 cm bred uppvikning nedtill av det tjocka klädet, varför man kan 
anta att det inte var måttbeställt för denna kyrka. Det syns också helt utvikt 
på bild från utställningen. (Skärkinds antependium har sidobårder.)

Grönt antependium av 
Agnes Branting levererat 
1901 till S:t Petri meto-
distkyrka, Stockholm.
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till Grythyttehed (Grythyttan) ritat av Sofia Gisberg.84 
1910 fick Strängnäs domkyrka ett grönt antependium 
av Maja Widebeck och 1911 Brunnby kyrka i Skåne ett 
grönt av Carin Wästberg.85 Sedan dröjde det ända till 
Stockholmsutställningen 1930 innan HV tillverkade ett 
grönt antependium igen.86

Från Licium gick de första kända gröna antependier-
na till Lovö 1907, Maria Magdalena kyrka i Stockholm, 
Ösmo och Glanshammar 1911, alla komponerade av 
Sofia Gisberg. Antependiet i Lovö skänktes av Anna 
Wallenberg. Av Agnes Branting finns gröna antependier 
till Mora 1912, Nysund 191387 och Danvikshem 1915. 
Det stora genomslaget kom sedan under 1920-talet med 
ett 60-tal gröna antependier av Sofia Widén och Elin 
Pettersson.

Libraria gjorde till en början inga gröna antependier. 
Det första gröna tycks vara till Eggby 1929.88

Den första gröna mässhaken kan vara Liciums till 
Dalarö 1914 samt mässhakarna i Valdemarsvik 1918 
och Svenska kyrkan i London 1919. På 1920-talet öka-
de tillverkningen både av gröna och vita mässhakar hos 
Licium.

I slutet av 1920-talet under Agda Österbergs ledning, 
då Librarias tillverkning ökade och de första åren på 
1930-talet, gjordes en stor mängd vita och gröna mäss-
hakar där. Carl Johans kyrka Göteborg i har ett par 
gröna mässhakar signerade Libraria 1926. Möjligtvis är 
det tillhörande gröna antependiet också från samma år. 
Innan Agda Österberg slutade 1933 hade Libraria leve-
rerat minst 75 vita och 25 gröna mässhakar.

Blå antependier
Det enda blå antependiet från HV under den aktuella 
perioden finns i Amiralitetskyrkan i Karlskrona 1911. 
Det har en blågul färgställning, som snarare appellerar 
till marinen och det fosterländska än till ett liturgiskt 
bruk.89

Inte förrän på 1930-talet återupptogs bruket av blått 
som alternativ till violett under advent och fastan.90 Re-
dan 1921/22 hade Samuel Gabrielsson och Mats Åmark 
nämnt den blå färgen i förbigående.91 Sofia Widén har 
också i ett brev till Bengt Stolt berättat att Agnes Bran-
ting i slutet av sitt liv inte varit helt främmande för tan-
ken på blå textilier.92 Också Wilhelm Löhe hade ju redan 
på 1850-talet förespråkat blått som alternativ till svart 
på vissa dagar men hans efterföljare i Tyskland tycks 
aldrig ha tagit fasta på detta.93

Licium gjorde endast fem blå antependier före 1930.94 
Min dokumentation visar, att det redan 1928 gjordes 
ett blått antependium till ett dopaltare i Västanfors och 
1929 till ett altare i det nyinrättade dopkapellet i Vak-
sala kyrka.95 Den medeltida Mariaskulpturen i Glava 
togs fram 1928–1930. Till ett litet altare vid den skaf-
fades ett blått antependium och man kan på bilder se att 
dopfunten placerats framför detta. Dessa är de första 
dokumenterade exemplen på dopaltaren.96 1932 skänk-
tes ett blått antependium till altaret i sakristian Leksand, 

där det förekom att barn döptes.97 År 1923 gjordes ett 
blått antependium till Södra BB Stockholm, också detta 
förmodligen avsett att användas vid barndop.

Flera färger till samma kyrka
På västkusten är man alltså först med att skaffa uppsätt-
ningar i de liturgiska färgerna, åtminstone i predikstols- 
och läktarkläden. Det är just predikstolskläden och 
läktarkläden som Göteborgs paramentverkstad först 
levererar separat i alla fem färgerna. Möjligen kan det 
vara för att sådana textilier saknades i kyrkorna och för 
att de var relativt små och inte alltför dyrbara och kan-
ske inte heller så uppseendeväckande. Annars gjordes 
predikstolskläden och bokdynor i samma färg och tyg 
som antependier hos de tidiga tillverkarna.

84 Det gröna antependiet till Grythyttan både komponerades och administrera-
des av Sofia Gisberg år 1904. HV-arkivet. A II:6. Konstutskottet I sektionen. 
5 maj 1904.

85 Troligen var antependiet på Krageholms slott i Skåne (då i Brahes ägo) också 
grönt men det finns inte kvar. För upplysningen tackar jag greve Fritz Pi-
per. Enligt svartvitt foto hade det samma damastmönster som det gröna i 
Brunnby kyrka.

86 Komponerat av Märta Alexandersson. Nu i HV:s samling i Nordiska mu-
séets magasin i Julita. Nr 6662 (523 3:5:6).

87 Systrarna Branting var födda i Nysund. De sydde och skänkte antependiet till 
minne av sina föräldrar på deras bröllopsdag enligt donationsbrev i Nysunds 
kyrkas arkiv.

88 Göteborgs Carl Johans k:a möjligen 1927.
89 Ett nyligen upptäckt blått antependium i Härja kyrka i Västergötland skall 

vara daterat Libraria 1924, vilket är sensationellt. Inga uppgifter om hur det 
använts har gått att få fram hos församlingen.

90 Två mässhakar 1933 i Västerås domkyrka, antependium 1935 och två mäss-
hakar 1937 i S:t Görans kyrka. Flera av de första som på 1930-talet beställde 
blå liturgiska textilier från Licium tillhörde Societas Sanctae Birgittae.

91 Åmark, M. 1922, sid. 29; Agnes Geijers bibliotek i Upplandsmuseet. Kapsel 
AB Föredrag och anteckningar.

92 Brev från Sofia Widén till Bengt Stolt 1951: ”Agnes Branting började på 
äldre dagar luta åt denna åsikt.” För denna uppgift tackar jag Bengt Stolt 
som äger brevet.

93 Schrader, A. 1999, sid. 18.
94 Från Licium beställde Fru Auga Nilsson 1922 för Kyrkliga ungdomskretsen 

i Råsunda 3.30 m blått tyg till antependium med okänt resultat. Lindesberg 
beställde ett blått till sakristian, 1929.

95 Vaksala kyrkas dopaltare finns på bild i ATA. Vid invigningen döptes kyrko-
herdens son Andreas Ehn av ärkebiskopen. Uppgift från Märit Ehn. 

96 Bengt Stolt, ”Dopaltaret” i Dop. Årsbok för svenskt gudstjänstliv 86, Ste-
phan Borgehammar (red.), 2011, sid. 137 ff; Ett blått antependium från 
Licium beställdes 1932 till det dåvarande dopaltaret i Västerås domkyrka. 
Ekström, G. 1976/1994, sid. 79.

97 Librarias arkiv. Skänkt av De ungas sykrets i Häradsbygden, beställt av kom-
minister Erik Montan; Uppgift om dop Birgitta Montan.

Skiss nr a 463 av Elin Pettersson till antependium i Andreaskoret i Vaksala 
kyrka. (Nordiska museets arkiv.)
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När Mårten Eskil Klingstedt blev Hagakyrkans för-
ste kyrkoherde skaffades 1884 först två franska violetta 
sammetsmässhakar, året därpå ett svart antependium 
och troligen det första violetta antependiet med tillhö-
rande violett kalkkläde, båda från Frankrike, samt ett 
rött. Ett vitt antependium kom något senare.98 Predik-
stolskläden och läktarkläden i alla färger kom ungefär 
vid samma tid.

Nya kyrkan i Falkenberg, invigd 1892, fick från bör-
jan alla fem färgerna på altarklädslar med material från 
Göteborgs paramentverkstad och utförda i församling-
en.99 I Uddevalla skaffades rött, svart, violett, grönt och 
vitt antependium samt predikstolskläden i alla fem fär-
gerna från Göteborgsverkstaden 1897. 100 Oscar Fred-
riks kyrka i Göteborg skaffade sitt första par av violetta 
mässhakar på 1890-talet, predikstols- och läktarkläden 
i grönt, rött och svart från paramentverkstaden efter 
1894 samt svart och rött antependium, från Bastholms 
ateljé 1912.101 Redan 1896 fick Laholms kyrka röda 
och gröna antependier och predikstolskläden. En violett 
mässhake och kompletterande violetta och svarta ante-
pendier utfördes sedan hos Elisabet Bastholm 1905.102 
Till Vinbergs nybyggda kyrka anskaffades 1899 rött, 
svart, violett och grönt ”altarvelum” samt åtminstone 
predikstolskläde. Initiativtagare var säkerligen kyrko-
herde Gustaf Ludvig Björck.

Ersta tillverkade fyra altarskrudar till det egna kapel-
let, en grön 1886, en röd 1888, en svart 1894 och en vit 
1901103 Ersta paramentförening använde alltså den egna 
kyrkan för att föra fram budskapet om de liturgiska fär-
gerna. Först 1923 kompletterade man med den violetta 
färgen. År 1897 finner vi för första gången i Erstas be-
ställningar en komplett uppsättning av predikstolsklä-
den till en kyrka, Tvärred i Älvsborgs län, som fick grönt 
och vitt i siden och rött, violett och svart i kläde.

Licium levererade antependier och mässhakar i samt-
liga fem liturgiska färger endast till Malmö S:t Petri kyr-
ka mellan 1910 och 1925.104 Tre kyrkor fick fyra nya 
antependier i olika färg från Licium.105 Till S:t Lars kyr-
ka i Linköping gjordes mässhakar i alla färgerna mellan 
1926 och 1932 men endast ett antependium, svart. (Se 
avsnitt S:t Lars.) Linköpings domkyrka fick gröna, röda 
och violetta mässhakar från Licium 1929–1930.106 Till 
pingst 1928 hade Ersta redan levererat två vita mäss-
hakar dit.107 Svarta 1800-talsmässhakar fanns redan i 
kyrkan.108 Svenska Sofiakyrkan i Paris fick i samband 
med jubileet 1926 mässhakar i alla färger utom grönt 
samt ett violett antependium från Licium.

Libraria gjorde antependier i samtliga färger utom 
violett till Carl Johans kyrka i Göteborg, samt läktar- 
och predikstolskläden i alla färger 1927–1928. Ett vio-
lett från HV 1912 fanns redan. Dessutom fick man par 
av mässhakar i grönt, rött och vitt.109

Nio kyrkor fick nya antependier i tre färger från 
Licium, några med tillhörande mässhakar och predik-
stolskläden.110 Från HV fick endast två kyrkor tre nya 
antependier.111

Första färg till nybyggda kyrkor
Som första färg i nybyggda kyrkor valdes vanligen rött 
och som andra violett. Till Skövde ”nya kyrka”, S:ta 
Helena, invigd 1890, sydde Lilli Zickerman det första 
antependiet i rött 1889.112 Till invigningen av Oscars-
kyrkan i Stockholm 1903 skaffades ett litet rött antepen-
dium, komponerat av Annie Frykholm och tillverkat av 
NK, och de första mässhakarna, två röda och två svarta 
från Ersta. Både det första antependiet och den första 
mässhaken i Gustavsberg 1907 från Licium var röda. 
Olaus Petri kyrka i Örebro, byggd 1912, fick två röda 
mässhakar 1914.

De första nya mässhakarna till S:t Johannes kyrka, 
invigd 1889, var de violetta från HV 1903 följda av röda 
året därpå.113 Från HV fick Sofia kyrka 1906 först röda 
och violetta mässhakar samt rött, violett och svart an-
tependium. Engelbrektskyrkans första röda mässhake 
med rosor användes vid invigningen, den andra, med 
pingstmotiv, och de mörkt violetta fastemässhakarna 
levererades senare under år 1914. Ute i landet beställde 
Hörnefors först violett antependium från Licium 1907, 
följt av rött 1908 och en violett mässhake från HV 1908.

Till flera nya kyrkor valdes rött och svart som första 
färger. Den blivande domkyrkan i Luleå byggd 1893 fick 
rött och svart antependium från Ersta och importerade, 
troligen franska, mässhakar i rött och violett. Rött och 

98 Från snörmakerifirman Gust. Barthels. Kyrkans inventarieförteckning från 
den första tiden tycks inte finnas kvar.

99 E.D. Heüman var kyrkoherde där 1890–1897; Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 
226 not 21. E.D. Heümans far, kyrkoherde C.A. Heüman i Morlanda, skall 
tidigt ha använt fullständig altarskrud där.

100 Något grönt kunde inte hittas vid besök 2009. Kyrkoherde i Uddevalla 1880–
1907 var Jacob Victor Thuresson i kretsen kring Klingstedt.

101 Endast det röda daterat 1912. Vita och gröna textilier från Licium först 1930 
och 1933.

102 De första från Göteborgs Parament. De svarta textilierna från Elisabet Bast-
holm är daterade genom påskrift och etiketter, de violetta attribuerade genom 
likhet med band och fransar. Jfr också svarta och violetta textilier i Uddevalla.

103 Den gröna 1886, Olivebladet: månadsblad från Ersta diakonissanstalt i 
Stockholm 1889. Årsberättelse 1888, sid. 67. “Till Diakonissanstaltens kapell 
gaf paramentföreningen en fullständig röd beklädnad att ersätta den, hvilken 
begagnats allt sedan templet öppnade sina portar.” 1882 hade man tillverkat 
ett antependium med bokstöd i svart och silver till Erstas nu rivna gravkapell.

104 Licium gjorde 1932 mässhakar och antependier i alla färger till den nybyggda 
Staffans k:a i Gävle, predikstolskläden i rött 1932, vitt och svart 1933.

105 Solna 1926–1929 alla utom svart och två par mässhakar; Klara kyrka Stock-
holm vitt 1914, svart 1921, rött 1926, grönt 1931 samt par av mässhakar.

106 Nisbeth, Å., Estham, I. 2001, sid. 152–154, fig. 89–92.
107 Med duva som motiv, beställda av domprost Sven Carlsson.
108 Nisbeth, Å., Estham, I. 2001, sid. 150, fig. 87.
109 Det gröna antependiet daterat 1926.
110 Antependier i tre färger fick Gustaf Vasa kyrka, Stockholm 1906, rött, svart 

och vitt; Oscarskyrkan Stockholm grönt 1922, svart 1924 och violett 1930 
samt par av röda mässhakar 1922, vita och violetta 1930; Uppsala domkyrka 
grönt, vitt, violett 1924–1925 alla med par av mässhakar; Lunds domkyrka, 
grönt 1923 (okänt varifrån), vitt 1929 och violett 1930 alla med par av mäss-
hakar; Fjällsjö 1925 rött, vitt, svart; Norrbärke 1927 grönt, violett och vitt 
samt mässhakar och predikstolskläden; Vreta Kloster rött 1917, svart 1919, 
grönt 1931 samt röda, vita och en grön mässhake; Västerplana rött och vitt 
1924, svart 1925; Växjö domkyrka grönt, violett och vitt 1930 samt par av 
mässhakar; Hov 1930 grönt, rött, svart.

111 Strängnäs domkyrka rött, violett och grönt 1910. (Ett svart från Licium 
1927.)

112 Det första som Agnes Branting komponerat. Kyrkan ombyggd efter ritningar 
av Carl Möller 1888–1889.

113 De levererades 1904. Alice Quensel, Samuel Hedlund, Johannes kapell och 
kyrka, S:t Stefans kapell. SvK (40), 1934, sid. 518–519, sid. 534–535. Till 
kyrkan hade tidigare skänkts två gamla svarta och röda, nu i Stefanskyrkan.
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114 Från Licium tillkom sedan antependier och mässhakar i rött 1924 och i svart 
1926. Erik Bohrn, Matteus kyrka SvK (60), 1946, sid.201–202, 236.

115 Röda, violetta och gröna mässhakar beställdes från Licium först 1925.
116 Samuel Hedlund Gustaf Vasa kyrka. SvK (55), 1943, sid. 138, 144. Elis Da-

niel Heüman var hovpredikant och kyrkoherde i Adolf Fredriks församling 
1892–1908. Han var ordförande i kyrkobyggnadskommittén. 

117 Övriga färger skaffades inte förrän efter 1946.
118 Branting, A. 1920, sid. 190. Masthuggskyrkan i Göteborg. De övriga fyra 

färgerna skall ha beställts från Libraria 1928–1930.
119 Fortfarande 2015 de enda gröna textilierna som används i kyrkan.
120 Dagny 1894. Häfte 7, sid. 253. Intressant är att man samtidigt förutom al-

tarbrun och altardukar även sydde “corporale” och “purificatorie”, men inga 
antependier.

121 Märkligt är att när kyrkan 1925 får vita mässhakar anges att de ska passa till 
det röda antependiet. Se fördjupningskapitel.

svart antependium från Licium fick Västervik 1905 lik-
som Högalidskyrkan 1923.

Ett svart antependium från Licium 1906 var Borås 
Gustav Adolf kyrkas första. Dalby i Värmland fick 1928 
enbart svart.

Några nya Stockholmskyrkor valde vita textilier från 
Ersta och Licium som första färg. Matteus kyrkas första 
antependium 1904 var vitt men mässhakarna var vio-
letta.114 Gustaf Vasa kyrka fick 1906 som nämnts vita 
mässhakar och vitt antependium med bokdynor dess-
utom rött och svart antependium.115 Båda dessa försam-
lingar avskildes från Adolf Fredriks församling 1906, 
där den högkyrklige E.D. Heüman var kyrkoherde, vil-
ket säkert kan ha bidragit till valet av den vita färgen.116

Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden valde vitt och vio-
lett till sina två första mässhakar, som båda bars vid in-
vigningen 1913.117 Vit mässhake var den första i Munk-
fors 1920 och Nyskoga i Värmland 1927. Grönt som 
första färg på antependier valdes till Danviken 1915 och 
Munkfors 1920.

Från Libraria fick Masthuggskyrkan i Göteborg sitt 
första antependium 1914 och det var vitt.118

Färgval i förändrade/restaurerade kyrkor
Samma tendens ser vi vid de tidiga kyrkorestaurering-
arna.

Tyska kyrkan fick ett rött och ett violett antependium 
från HV i samband med restaureringen 1887. Där fanns 
redan ett gammalt rött och ett svart antependium samt 
ett fullt brukbart grönt antependium med tillhörande 
mässhake från 1700-talet.119

Skara domkyrka fick ett rött altarbrun samt bokdy-
nor i rött, svart och grönt vid Zettervalls restaurering 
1893. Dessutom gjordes altarringskläden i rött och svart 

”att omväxla med den fasta gröna klädseln”. Material 
skaffades från HV genom Agnes Branting.120

Arboga S:t Nicolai kyrka restaurerades 1905 av Fred-
rik Falkenberg, som själv ritade ett nytt rött antependi-
um utfört av HV. Lunds domkyrka fick 1909 ett rött an-
tependium från HV och ett svart altarbrun från Licium.

Liciums allra första mässhakar var de röda som be-
ställdes i samband med Carl Möllers restaurering av 
Falu Kristine kyrka 1906. I Vreta kloster var det också 
röda textilier som beställdes till återinvigningen 1917.121 
Eds kyrka i Uppland restaurerades 1917–1918, också av 
Sigurd Curman, och då skänktes en röd mässhake och 
en bokdyna till kyrkan.

I samband med invigningen efter restaureringen av 
Strängnäs domkyrka levererade HV tre antependier 
1910. Det violetta utställningsantependiet från 1897 
omarbetades då för att passa altaret, det röda och det 
gröna var nya.

Från Licium fick Torshälla ett violett antependium 
1912, Skövde S:ta Helena 1927 violett antependium och 
två röda mässhakar. Västerplana fick vitt och rött ante-

Grön mässhake troligen av Sofia Gisberg 
1914, Dalarö kyrka. (Foto Gabriel Hilde-
brand, RAÄ.)

En av de vita mässhakarna visad på utställ-
ning 1909, såld 1910 till Malmö S:t Petri 
kyrka. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 

1907 gjorde Licium antependium och 
mässhake i rött till den nybyggda Gus-
tavsbergs kyrka. 
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122 Från HV till Strängnäs 1910, Brunnby 1912, från Licium till Glanshammar 
1911, Skäfthammar, 1915, Vadstena klosterkyrka (SSB) 1922, Gustavs kyrka 
1923.

123 Bexell, O. 1987, sid. 224; 1927 kompletterades med ett svart från Licium.
124 Göteborgs domkyrka har tidiga 1900-talstextilier i alla färger från diverse 

olika Göteborgsfirmor bl.a. ett vitt antependium av okänt ursprung. Det 
svarta är förmodligen från Elisabeth Bastholm.

125 UUB NSS, Brev till Agnes Branting. 3.12.1924. ”PS. Jag insände förslag till 
kvitton. De gröna skrudarna äro ju ställda på framtiden, men nu erfar jag till 
min glädje att antingen Kyrkorådet eller Domkyrkan åtager sig att bekosta de 
gröna skrudarna.” När de violetta mässhakarna skulle betalas sände Agnes 
Branting räkning till Söderblom. I arbetsboken står ärkebiskopens sekreterare 
som beställare av det som måste vara det vita antependiet. Licium Arbetsbok 
ABg 1923–24 31 jan 1924 Uppsala Domkyrka. Pastor Folke Palmgren.

126 Uppgift genom Maria Eckerdal.
127 Zettervall, H. 1887, sid. 67. ”Färgen å altarklädseln, som inte är någon lik-

giltig sak, bör vexla efter kyrkohögtiderna och äro de liturgiska färgerna 
hvitt, rödt, grönt, violett och svart allt efter de olika högtiderna.”

128 Originaltyget har 1994 täckts med ett nytt siden vid en renovering hos Li-
cium. (RAÄ Dnr 331-2711-1994) En vit mässhake i Färentuna, som har sam-
ma tyg som originaltyget, är märkt “Fellinger & Hassinger, Wien”. Kilström, 
B.I. 1987 sid. 19. Han anger att den inköpts i Frankrike.

129 Kilström, B.I. 1990, sid. 133; Enl. Efraim Lundmark, Hedvig Eleonora kyrka 
SvK (10), 1920, sid. 268, 2 violetta och 1 grön mässhake inköpta 1914–15; 
Vid inventering 2000 fanns två gröna mässhakar och en violett med etikett 
från firman El. Swieren-Diepenbrock i Münster. Till dessa fanns stolor och 
handlin.

130 Liciumarkivet. Kortregister; SvK (10), sid. 268, sid. 254 fig. 156; Bengt Ing-
mar Kilström Hedvig Eleonora kyrka, 1987 sid. 18; Enl. kyrkobeskrivning 
1932 senare färgade gröna.

131 Liciumarkivet. Arbetsbok ABg 1921.

pendium 1924 till sina två altaren. Till Stora Tuna skaf-
fades 1914 ett svart och 1916 ett grönt kläde att lägga 
på altarringens mitt i stället för antependier från Licium.

Gröna antependier till kyrkor restaurerade av Sigurd 
Curman gjordes fr.o.m. 1910.122 Gröna mässhakar fick 
Storkyrkan i Stockholm 1923.

 Vanligast var att röda textilier beställdes vid kyr-
korestaureringar, i några fall tillsammans med violetta 
eller vita. Flera gröna textilier tillkom i samband med 
sena restaureringar. I tabellform redovisas ytterligare 
kyrkor som fått nya textilier i samband med tillkomst 
och restaureringar/ombyggnader. (Se appendix.)

Färger till domkyrkor
I många kyrkor fanns redan flera äldre antependier och 
mässhakar, åtminstone rött och/eller svart. I domkyr-
korna fanns också en hel del textilier i olika färger från 
medeltiden och 1600–1700-talen.

Man kunde tänka sig att domkyrkorna skulle ha va-
rit ledande när det gällde införandet av flera liturgiska 
färger men så tycks inte varit fallet. Domkyrkorna i 
Växjö och Västerås skaffade svarta och röda antepen-
dier 1881–1882 och mässhakar 1898 från Ersta. Lund 
fick som nämnts ett rött antependium 1909 och och 
Strängnäs 1910. Men biskop Ullman i Strängnäs hade 
1910–1911 ställt sig bakom en insamling till ett violett 
och ett grönt antependium också.123

Licium tillverkade på 1920-talet vita, violetta och 
gröna mässhakar och antependier som komplettering till 
äldre skrudar till domkyrkorna i Uppsala 1924–1925, 
Växjö 1927 och 1930 och Lund 1923, 1929 och 1930 
samt i Linköping röda, violetta och gröna 1929–1930. 
Övriga domkyrkor har inte anskaffat särskilt mycket 
under perioden.124 Vita mässhakar inköptes från Licium 
till Strängnäs domkyrka 1921, Härnösands domkyrka 
1927 och Västerås domkyrka 1927.

Vid anskaffandet av de vita, violetta och gröna skrud-
uppsättningarna till Uppsala domkyrka 1924–1925 
tycks Nathan Söderblom varit engagerad i att skaffa 
fram medel genom anonyma givare men även från kyr-
korådet.125 Det vita antependiet till Lunds domkyrka 
ska ha beställts av den nyutnämnde domprosten Yngve 
Brilioth.126

Var låg initiativet?
Medvetenheten om liturgiska färger hos församlingar 
och prästerskap väcktes successivt och skulle komma att 
öka och bli något självklart under resten av 1900-talet. 
Göteborgs paramentverkstad och Ersta paramentfören-
ing intresserade sig tidigt för alla de liturgiska färgerna 
men i praktiken dominerade den röda färgen deras till-
verkning.

Även om intresset först slog rot bland präster med 
högkyrklig och ungkyrklig inriktning spred det sig snart 
till bredare lager i församlingarna i hela landet och bland 
välbärgade donatorer.

På ateljésidan låg initiativet beträffande de liturgiska 
färgerna främst hos Agnes Branting och Sofia Gisberg 
hos HV och trenden följde dem till Licium. Sedan Agnes 
Branting och Sofia Gisberg lämnat HV kan vi se att in-
tresset för de liturgiska färgerna avtog där. Nästan alla 
antependier därifrån är sedan röda eller svarta och inget 
är vitt.

När det gäller införandet av de liturgiska färgerna kan 
man också se ett samband med de Curmanska restaure-
ringarna. Men redan Helgo Zettervall har i sina Allmän-
na anvisningar rörande kyrkobyggnader en rekommen-
dation om användning av de fem liturgiska färgerna.127

”Högkyrkliga” beställare – vita textilier
Flera av de unga högkyrkligt engagerade prästerna bi-
drog till de vita textiliernas genomslag på 1900-talet. 
Elis Schröderheim, som tillträdde sin tjänst i Hedvig Ele-
onora kyrka 1902, skall vara den som köpte in den för-
sta vita mässhaken, troligen från Österrike, okänt när.128 
Likaså köpte han tidigt en violett och en grön uppsätt-
ning med tillhörande stola och manipel från kontinen-
ten.129 Redan 1913 anskaffades två nya vita mässhakar 
från Licium till denna kyrka.130

De vita textilier som skaffades till de nybyggda kyr-
korna Matteus och Gustaf Vasa i Stockholm kan knytas 
till kyrkoherden i Adolf Fredrik E.D. Heüman som tidi-
gare också skaffat alla färger i Falkenberg.

Den liturgiskt medvetne Albert Lysander i Malmö S:t 
Petri låg bakom inköpet av två vita mässhakar dit 1910, 
kompletterade med ett vitt antependium 1916. Han bör 
också ha varit den som såg till att det beställdes textilier 
i alla färger.

Simon Lüders var domkyrkosyssloman i Strängnäs 
då de vita mässhakarna inköptes från Licium 1921.131 
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Antependium av Oscar Brandtberg 1924, Uppsala domkyrka.

Violetta mässhakar av Agnes Branting 1924, Uppsala domkyrka.

Vit uppsättning av Sofia Widén 1924, Uppsala domkyrka. (Tyget bytt.)

Grönt antependium av Sofia Widén1925, Uppsala domkyrka. (Foto Olle Norling, Upplandsmuseet.)

Grön mässhake exakt likadan 
som Uppsala domkyrkas från 
1925, Arlövs kyrka 1926.  
(Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 
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132 Kilström, B.I. 1990, sid. 81, 217. SSB:s förste Confessor var domkyrkosyss-
lomannen i Västerås, Hugo Berggren till sin död 1944, då Simon Lüders i 
Strängnäs utsågs till hans efterträdare.

133 Liciumarkivet, Arbetsbok ABg 1911, 29/6 1911 och 1916, 30/1 1917. Ante-
pendiet märkt 1917.

134 Utom på de importerade mässhakarna från Göteborgs Paramentverkstad.
135 Lönegren 1901. Se kap Ersta historik.
136 Ev. ett i Krageholms slottskapell 1919.
137 I städerna döptes mängder av barn i kyrkorummet men såsom “fattigdop”. 

Uppgift av Göran Kåring.
138 Stolt, B. 2011, sid. 137 ff.

Hugo Berggren var domkyrkosyssloman i Västerås när 
två vita mässhakar av Sofia Widén beställdes 1927.132

År 1911 beställde Mary von Rosen materialet till det 
vita antependium hon broderade och skänkte till Helge-
sta kyrka 1917.133

I Linköpings S:t Lars såg donatorn till att alla färger 
beställdes i samråd med Agnes Branting. Han var säkert 
influerad av Sixten Dahlquist, vars skrift om de litur-
giska färgerna han bekostade.

Frekvens av färger hos ateljéerna
När det gäller genomslaget av de liturgiska färgerna kan 
man i statistiken se vissa tendenser. Den röda färgen 
överväger hos alla typer av föremål från de tre ateljéerna 
som var verksamma under 1800-talets sista decennier.134 
Bokstöd, predikstolskläden och läktarkläden tillverka-
des på 1890-talet i alla de liturgiska färgerna både på 
Ersta och vid Göteborgs paramentverkstad, men den 
röda färgen dominerade även den produktionen.

Man kan konstatera att rött är den klart domine-
rande färgen på antependier under hela den undersökta 
perioden hos alla ateljéer. En ökning av vita och gröna 
antependier ser vi inte förrän under 1920-talet och då 
främst hos Libraria och Licium.

Också bland mässhakarna är tendensen tydlig på 
1900-talet. Röda mässhakar dominerar hos Ersta, HV 
och Licium. En ökning av antalet violetta mässhakar 
kan ses under tjugotalet men så småningom blir vita 
mässhakar flest. Vita mässhakar dominerar Librarias 
produktion, som ligger något senare. Vita mässhakar 
började beställas i större utsträckning också hos Licium 
under de sista åren på 1920-talet. Gröna är fortfarande 
den minsta gruppen. Först under de första åren på tret-
tiotalet blir fördelningen ganska jämn.

I de flesta svenska kyrkor fanns/finns det ovanligt väl 
bevarade svarta mässhakar och kalkdukar från 1800-ta-
let, varför behovet av nyanskaffning av svarta sådana 
förmodligen inte var fullt så stort. Antependier som ut-
satts för hårdare slitage och blekning var i större behov 
av att ersättas.

Rött eller vitt som högtidsfärg
Om man ser till hur frekvent de olika färgerna kunde 
användas under kyrkoåret i början av 1900-talet skulle 
den röda användas på tre till fem söndagar eller helg-
dagar, vitt på c:a 16–17, violett c:a tio söndagar, svart 
upp till sex dagar och grönt högst 30 söndagar under 
kyrkoåret. Variationen beror på hur de olika stora hel-
gerna infaller och när man ansåg att violett kunde an-
vändas i stället för svart eller grönt. Detta gällde främst 
altarets textilier, mässhake användes inte varje söndag. 
I varje fall visar detta att anskaffandet av röda textilier 
inte stod i proportion till möjlig användningsfrekvens. 
Det stärker alltså hypotesen att man tänkt sig en an-
vändning vid flera tillfällen än Annandag jul, Pingst och 
reformationsdagen eller missionsdagen. Dessutom fanns 

i många kyrkor fortfarande fullt användbara äldre röda 
mässhakar och antependier.

Ända fram till 1901 betraktades rött som den kor-
rekta färgen för högtidsdagar på Ersta.135 Då förbehålls 
de vita textilierna de allra största helgdagarna. Röda 
textilier dominerar alltså produktionen hos Ersta.

Trots att HV redan 1897 lanserat alla liturgiska fär-
ger dominerar röda föremål produktionen även där. 
Man fortsatte alltså att betrakta den röda färgen som 
en högtidsfärg tills den vita börjar slå igenom i slutet av 
1920-talet.

Under 1900-talets första årtionden började alla litur-
giska färger återupptas, den vita färgen som högtidsfärg 
i flera fall i samband med att nya kyrkor byggdes. De 
första vita antependierna hade dock tillkommit redan 
1891 (Göteborg), 1897 (HV) och 1901 (Ersta).

Övriga färger sammanfattning
De första gröna antependierna kom 1886 (Ersta) och 
1896 (HV). Av sex gröna antependier från HV är högst 
fyra tillkomna sedan Agnes Branting och Sofia Gisberg 
lämnat HV.136

Under 1920-talet kan vi se en ökning i stort av före-
mål i violett, grönt och vitt. Licium gjorde redan från 
början textilier i alla liturgiska färger. Under de sista 
åren domineras produktionen hos Licium och Libraria, 
framför allt av att församlingarna kompletterade med 
vita och gröna textilier, både antependier och mässha-
kar. Sist ökar den gröna färgen.

Hos Licium och Libraria ökade beställningarna av 
vita mässhakar mest under slutet av 1920-talet. De åt-
följdes av en ökning av gröna omkring 1930. Den ateljé 
som utförde flest gröna och vita mässshakar i slutet av 
perioden var Libraria. I flera fall kan beställningarna av 
vita mässhakar och antependier i början på 1900-talet 
kopplas till engagerade och högkyrkliga präster. De fles-
ta gröna textilierna från Licium tillkom i samband med 
kyrkorestaureringar/ombyggnader.

Blått som liturgisk färg hade diskuterats redan i bör-
jan av 1920-talet, men blå mässhakar tillverkades inte 
förrän 1933. Under första delen av 1900-talet började 
man åter i större utsträckning låta döpa barn i kyrkan.137 
I samband med detta inrättades särskilda dopaltaren i en 
del kyrkor.138 Till dem skaffades blå antependier i slutet 
av 1920-talet. Några resonemang om varför man valde 
just denna färg har jag inte stött på.
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VI. Symbolvärld, motiv och texter

Korset som huvudmotiv med 
strålkrans, oliv och palm på 
mässhake från 1800-talet, Bellö 
kyrka. (Foto Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.)

Mässhake med stråtriangel fram  
på 1800-talet, Bellö kyrka. (Foto 
Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 

Bakgrund

En innehållslig rikedom utvecklas
Detta kapitel innehåller en presentation av materialet 
ur olika ikonografiska aspekter både kronologiskt och 
i olika konstellationer.

De kyrkliga textilierna är uttryck för olika företeel-
ser. Föremålens form visar på en speciell funktion, som 
kommer till uttryck i kombination av material, färg, de-
kor och infogade texter. De liturgiska plaggen är i sig 
själva en symbol för kyrkliga ämbeten.

De flesta textilierna är försedda med dekor, som 
innehåller symboliska tecken. Dessa signalerar att nå-
got skiljer de liturgiska textilierna från andra plagg och 
bonader. Symboler och monogram utförs med en stor 
variation vilket skiljer dem från de emblem man kan se 
på uniformer eller ordensdräkter, där de måste utföras 
exakt lika och placeras på samma sätt. De liturgiska fär-
gerna är också bärare av symbolik.

Efter 1700-talets och det tidiga 1800-talets begrän-
sade ikonografi utvecklades en bred värld av symboler, 
bilder och ornament. Flera symboler som kors, strålsol, 
törnekrona, segerpalm och monogram är gemensamma 
med det föregående århundradets. Men de flesta motiv 
som användes är nya eller sådana som inte använts på 
mycket länge. Många kombinerades på nya sätt. Redan 
i slutet av 1800-talet började man utöka motivvärlden 
med flera symboliska motiv, delvis med påverkan från 
Tyskland. I några fall finns det en skillnad i fråga om 
motivvalet mellan den romersk-katolska och de protes-
tantiska kyrkorna, men mycket är gemensamt och kan 
härledas till tiden före reformationen.

1700- och 1800-talets ikonografi
Under hela 1700-talet och större delen av 1800-talet 
dominerades den svenska kyrkliga textilkonstens iko-
nografi av ett begränsat antal motiv.1

På röda och svarta antependier dominerar IHS-mo-
nogram ibland i kombination med kors, lagerkvistar 
eller palmblad och olivgrenar liksom törnekransen och 
symboler för ”tro, hopp och kärlek”.

På mässhakarnas ryggsida är det nakna korset van-
ligast, ibland med strålgloria och/eller törnekrans. Vid 
korsets fot finns ibland korsade palmblad och olivgrenar 
eller ett markparti med tre spikar. Broderade krucifix 
i guld och silver fanns under 1700-talet och förekom 
fortfarande i början av 1800-talet. 1600-talets ovala el-
ler runda strålsol på bröstet med gudsnamnet Jahve med 
hebreiska tecken, övergick under 1700-talet till en strål-
triangel. IHS-monogrammet kunde under 1800-talet  
ibland placeras på denna plats. Årtal och donatorsini-
tialer är vanliga på 1700-talet men förekommer mera 
sällan på 1800-talet.

Det är mot denna bakgrund man får se den ökning 
av intresset för olika motiv och liturgiska färger, som 
tog sin början, när de tre ateljéerna, Ersta, HV och Gö-
teborgs paramentverkstad, på 1880-talet började intres-
sera sig för den kyrkliga textilkonsten.

Motiv i det undersökta materialet
Undersökning av materialet – frågor
De frågor jag har ställt till materialet beträffande de-
koren är först vilka motiv som framställdes på de nya 
textilierna? Hur kombinerade man motiv, symboler och 
texter med varandra och med liturgiska färger? Kan 
man se om motivvalen förändrades över tid? Är det nå-
gon skillnad i motivvalet mellan de olika ateljéerna och 
kan man se någon förkärlek för vissa motiv hos olika 
konstnärer?

Jag har delat in motiven i några huvudgrupper:

· Symboliska tecken och monogram
· Bilder, figurscener och gestalter
· Texter

För det mesta kombineras element från två eller flera 
av dessa grupper. Kompositionerna innehåller dessutom 
rent dekorativa element och ornament.

Det är så gott som alltid den broderade dekoren som 
innehåller olika ikonografiska element som kan vara av 

1 Estham, I. 1992, sid. 125; När det gäller de olika motivens och symboler-
nas innehåll hänvisas till olika ikonografiska uppslagsböcker t.ex. av Fritjof 
Dalby, B.I. Kilström.
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intresse. Men också handvävda antependier och mäss-
hakar kan ha invävda motiv. Mönstrade bottentyger, 
särskilt sidendamast, kan ha sakrala motiv.

Symboliska tecken och monogram
Ett kors av något slag finns på flertalet textilier i det 
undersökta materialet. Detta gäller alla ateljéer. Rikt 
utsirade ringkors finns på flera antependier från Ersta 
och Göteborg. De har ofta en text infogad på ringen. 
Ibland kombinerades korsformen med vita liljor eller 
andra blommor både på korsarmarna och i omgivande 
sidobårder. Ersta höll fast vid sådana kors ända in på 
1920-talet.2 Motiv och form kan ofta härledas direkt till 
de tyska mönsterförlagorna.3

HV:s antependier har inte korset som huvudmotiv 
före 1904.4 Sedan har de flesta antependierna kors fram 
till 1910, därefter endast några få, sammanlagt 30 av 
HV:s 145 dokumenterade antependier. Hos Licium har 
163 av 543 korset som huvudmotiv, varav minst 21 till-
sammans med IHS. Av Librarias 103 antependier har 
minst 30 en korsform av något slag.

Små symboler av olika slag såsom små kors, stjär-
nor, blommor eller ädelstenar kunde placeras på eller 
omkring korset eller runt korsmitten. I ytterst få fall 
används motivet med tre spikar vid korsets fot och död-
skallen förekommer en enda gång.5 I korsmitten place-
ras ofta en kartusch med något monogram eller något 
symboliskt motiv. Detta gäller alla ateljéerna, både på 
antependier och mässhakar.

Ädelstensornamentik
Ädelstensornamentik användes vid Licium först av Ruth 
Hallberg på det stora ringkorset med text till Vreta klos-
ters röda antependium 1917. Exempel på ädelstensmo-
tiv från 1920-talet finns också på Ruth Hallbergs gröna 
och röda textilier i Malmö S:t Petri kyrka och vita an-
tependium i Hässelbyholms slottskapell. Elin Pettersson 
infogade också ädelstensmotiv på en biskopsmitra, i en 
del bårder på antependier och mässhakar.6 Sofia Wi-
dén gjorde bl.a. ett ädelstenskors centralt placerat på 
Sophia hemmets antependium. Detta är ett tidigkristet 
motiv ”Crux gemmata”, som de belästa och beresta 
konstnärinnorna säkert var väl medvetna om. Oscar 
Brandtberg strödde små ädelstenskors över ytan på det 
violetta Uppsalaantependiet.

Agda Österberg valde också gärna att brodera stora 
ädelstenar i klara färger på sina kors redan under HV-
tiden. (De förekommer sedan i hennes produktion under 
hela livet.) Ett svart antependium från Flakeberg 1924 
har likarmat ädelstenskors broderat i enbart vitt och grå 
nyanser.7

Kristusmonogram och andra initialer
Monogrammet IHS förekommer hos alla ateljéer, i syn-
nerhet på antependier, men det utformades på helt andra 
sätt än under föregående århundraden. På HV:s antepen-

dier utgjordes ofta huvudmotivet i början av 1900-talet 
av ett stort IHS av bl.a. Carin Wästberg, Maja Anders-
son Wirde och Fredrik Falkenberg.8 På mässhakar från 
samma tid finns även kraftiga  och XP-monogram av 
Maja Sjöström m.fl.9

Det sena 1920-talets stora produktion på Licium och 
Libraria medförde att många enklare antependier endast 
utsmyckades med ett IHS-monogram omgivet av några 
ornament eller ytdekor. Antependiernas IHS gjordes då 
inte så dominerande. Hos Licium har 82 antependier 
IHS som huvudmotiv under perioden.

Mässhakar från Göteborg och Ersta har vanligen 
ett IHS-monogram som huvudmotiv på ryggkorset. På 
mässhakar placerade Liciums och Librarias konstnärer 
små nätta monogram, IHS, XP, , dels i korsmitten på 
ryggen dels på bröstet.10 Då mässhakar gjordes i par fick 
den ena ofta XP och den andra IHS.

Alfa och Omega placerades gärna på predikstols-
kläden och antependier, ofta i kombination med XP-
monogrammet, först hos Göteborgs paramentverkstad 

2 T.ex. S:ta Anna i Söderköping 1922.
3 I Erstas första beställningsbok 1879–1897 står utförliga hänvisningar till 

de tyska mönsterbladen. Ersta arkiv. DI J:2; Beck, M.E. 1868; Meurer, M. 
1867; Pugin, A.W.N. 1868.

4 Det violetta Strängnäsantependiet, visat på Stockholmsutställningen 1897, 
har ett diskret guldkors i mitten.

5 På en röd mässhake av Oscar Brandtberg från Licium 1922 i Oscarsk:an i 
Stockholm.

6 T.ex. antependier i Växjö domk:a vitt 1930, Börstil rött 1926, Farhult rött 
och Skellefteå rött 1927, mässhakar i Borgholm röd 1928, Glava rödviolett 
1930.

7 Antependium i Söderbärke 1931 och minst åtta mässhakar: Folkärna vita 
1926, Hagalund vit 30-talet, Holmsund röd 1931, Orsa vita 1932, Sandvi-
ken vita 1931, Kusmark vit 1932, Tystberga grön 1932. Två gröna mässha-
kar i Jakobs k:a, Stockholm 1932 har fastsydda syntetiska stenar.

8 T.ex. Lunds Domkyrka rött 1909, Stjärnorp rött 1914 av Maja Andersson 
Wirde, Brunnby grönt 1911 av Carin Wästberg, samt Arboga rött 1905, 
Lövånger rött 1910, Vemdalen 1918 av Fredrik Falkenberg.

9 Sofia k:a 1906 av M. Sjöström, Helsingborgs S:ta Maria k:a 1910 av Carin 
Wästberg. Ett litet nätt IHS av Maja Andersson Wirde finns på hennes sista 
mässhakar under perioden i Morjärv 1929, Stenum 1932.

10 I skissmaterialet saknas framsidorna för det mesta.

Ädelstenskors med fastsydda stenar på Ruth Hallbergs vävda antepen-
dium, Licium 1917, Hässelbyholms slottskapell. (Foto Lena Dahrén.)

Ädelstenskors av Agda Öster-
berg på antependium 1924, 
Flakebergs kyrka. 
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och Ersta men senare också hos Licium och särskilt hos 
Libraria.

De tolv apostlarnas initialer finns på Vreta klosters 
antependium 1917 och de fyra evangelisternas (SM SM 
SL SJ) på flera av Librarias antependier och mässhakar.

Framställningar av Kristus
Med förnyelsen återkom figurbroderier och broderade 
bildscener av de mest skiftande slag på ett sätt som vi 
inte sett sedan senmedeltiden. Från de tyska förlagorna 
hämtades redan på 1880-talet Kristusansiktet och olika 
Kristusgestalter. De första altardukarna från Ersta, till 
Stora Skedvi och till Sunne 1880, hade ett broderat Kris-
tusansikte i mitten.11 Femtio år senare framställde Agda 
Österberg ett liknande ansikte på ett antependium på 
Visingsö. Kristusansikten ritades på 1920-talet av Os-
car Brandtberg på Licium för en vit mässhake i Nacka 
1921 och av Sofia Widén för ett rött altarbrun i Västerås 
domkyrka 1926.

En välsignande Kristus i halvfigur finns på Agnes 
Brantings tre första antependier 1889, 1893 och 1900.

Göteborgsverkstaden har den gode herden som mo-
tiv på ett rött predikstolskläde i Göteborgs Carl Johans 
kyrka 1894–1897, på ett vitt antependium i Uddevalla 
1897 och Elisabet Bastholm ett rött 1912 i Oscar Fred-
riks kyrka. Kristus som den gode herden återkommer 
sedan inte förrän på 1920-talet hos Sofia Widén på en 
röd mässhake i Oslo 1925, en grön i Linköpings S:t 
Lars 1928 och på Lunds vita antependium 1930. Agda 
Österberg använde herdemotivet på en grön mässhake i 
Sandviken 1931.

Kristus som Smärtomannen finns på två violetta an-
tependier i Göteborgs domkyrka 1891 och i Ljung i Bo-
huslän tillverkade hos Göteborgs paramentverkstad.14

Motivet med den korsfäste tas inte upp förrän på 
1910-talet hos Licium. På Ferdinand Bobergs violetta 
mässhake ”Golgata” till Uppenbarelsekyrkan i Saltsjö-
baden 1913, framställs krucifixet med aposteln Johan-
nes och Maria stående nedanför. Här vet man att profes-
sor Nathan Söderblom var engagerad som expert när det 
gällde kyrkans ikonografiska program.15 I hela kyrkan 
finns för övrigt endast ett altarkrucifix och ett målat 
krucifix på korväggen. Oscar Brandtberg är den som 
härnäst tar upp motivet på två antependier. På Lidingö 
kyrkas vita antependium från 1919 finns en kalvariescen 
och på ett grönt antependium i Nacka 1921 finns ett 
krucifix. På båda har Kristus huvudet lutat mot vänstra 
axeln vilket är ikonografiskt ovanligt.

Även på några mässhakar från Licium finns krucifix, 
på en violett av Oskar Brandtberg i Svenska kyrkan i 
London 1920.16 Sofia Widén framställde den korsfäste 

11 Båda nu förkomna, men beställningsboken på Ersta har hänvisning till Mus-
terblatt No 4.

12 Ekshärad 1885, Lännäs 1893 och Broddetorp 1900. Herdemotivet finns på 
flera tidiga vita kalkkläden.

13 Ersta arkiv D1J:2 Beställningsbok, sid. 74, No 83. Lidköping S:t Nicolai k:a 
1894 1/12. Antependium: ”Kristus tröstaren”.

14 Förmodligen utförda av Elisabeth Bastholm.
15 Öst, K. 1988, sid. 66–69.
16 Även en röd mässhake från 1922 i Oscarsk:an har ett litet krucifix av  

Oscar Brandtberg. En grönlila mässhake i Norra Fågelås 1926 med kru-
cifixet och Maria vid korsets fot, broderat på ryggen, utformades helt av 
brodösen Gurly Hillbom.

Flera broderade Kristusbilder förekom på de tidiga 
antependierna från Ersta och Göteborg men endast ett 
fåtal gånger hos HV före 1900. I Erstas jubileumsskrift 
1901 avbildas flera antependier med framställningar av 
Kristus. Han framställdes bl.a. på de tre första antepen-
dierna till det egna kapellet. Den gode herden finns på 
det gröna 1886 och på ytterligare tre röda antependier.12 
På Erstas röda 1888 benämns Kristus ”Den uppstånd-
ne”. Det vita från 1901 har samma Kristusbild som yt-
terligare tre röda antependier i Lidköping 1894, Frän-
defors 1897 och Roma 1902, i beställningsboken kallad 
“Kristus tröstaren” (consolator).13

Agnes Brantings välsignande Kristus i halvfigur. Antependium 1893, Sol-
datkyrkan, Gävle. 

Erstaantependium med Kristus ”Tröstaren” 1902, Roma kyrka. (Foto 
Chrisine Thulin.)
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på fyra mässhakar 1930, en violett mässhake i Oscars-
kyrkan i Stockholm, en svart i Tåssjö, som en del av 
Golgatascenen på den ena svarta mässhaken i Linkö-
pings S:t Lars kyrka och som en del av treenigheten på 
den gröna mässhaken för Vreta kloster.17

Krucifix som en del av nådastolen finns på två gröna 
mässhakar av Agda Österberg i Adolf Fredriks kyrka 
i Stockholm 1930. Det är enda gången i hela materia-
let jag har funnit en framställning av Gud Fader som 
en gammal man. I Vreta symboliserades gudomen i tre-
enigheten av Guds hand, efter en ingående diskussion 
med kyrkoherden.

Den uppståndne Kristus i himmelsfärdsscenen gjorde 
Oscar Brandtberg på en mässhake till Stockholmsut-
ställningen 1930.18

Kristus som världshärskaren finns redan 1892 på  
Sofia Gisbergs antependium i Hossmo och 1893 på Lu-
leå domkyrkas antependium från Ersta. Senare finner 
vi Majestas Domini på Ruth Hallbergs ena mässhake 
i Vreta Kloster 1917 och Sofia Widéns antependium i 

17 I samband med en konservering 1930 av ett 1600-talskors på en medeltida 
mässhake i Örträsk var Kristusbilden så skadad att man beslöt täcka den 
med en nybroderad av Gurly Hillbom vid Licium. Pietas nr 1279/30.

18 Nu i Oskarsk:an i Stockholm, replik i Råda 1936.

På det gröna Erstaantependiet av Anna Schön-
meijer bär herden lammet på sina axlar, 1886, 
Ersta kyrka. 

Vitt antependium från Göteborgs Paramentverk-
stad 1897, Uddevalla kyrka. 

Här bär herden lammet på sina axlar och 
håller staven i vänster hand. Predikstols-
kläde från Göteborgs paramentverkstad 
1894–97, Göteborgs Carl Johans kyrka i 
Göteborg. 

Här bär herden lammet i famnen och 
håller staven i vänster hand. Elisabeth 
Bastholms röda antependium 1912, 
Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.

Även Erstas herde bär här 
lammet i famnen och har sta-
ven i höger hand. Antependi-
um troligen broderat av Anna 
Schönmeijer, 1900, Brodde-
torps kyrka. (Foto RAÄ.) 
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Det första krucifixet på 1900-talet. Detaljrikt 
framställs hår, mustasch och skägg i blåsvart. 
En hårt sammantvinnad törnekrona i rött och 
vitt ligger som ett band över pannan. Karnatio-
nen är gråvit med viss muskulatur och revbe-
nen markerade. Violett mässhake av Ferdinand 
Boberg 1913, Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöba-
den. 

Kalvariescen. Minimerad färgställning med benvit karnation, orangerosa klädnader och markpartier 
samt guld mot en milt grålila bakgrund. Vitt antependium av Oscar Brandtberg 1918, Lidingö kyrka. 

Krucifix. Karnationen är vit utan skugg-
ningar och ländklädet broderat i guld. 
Konturer i rött. Violett mässhake av Oscar 
Brandtberg 1920, Svenska kyrkan, Lon-
don.

Krucifix av Oscar Brandtberg. Huvudet, 
med rufsigt gulbrunt hår och skägg, här  
lutat mot vänster axel. Ländklädet har 
fladdrande ändar. Grönt antependium 
1921, Nacka kyrka.

Kalvariescen på den ena svarta mässhaken av 
Sofia Widén, broderi av Gurly Hillbom. Den 
korsfäste Kristus vänder blicken mot apos-
teln Johannes som lyfter blicken och slår ut 
med händerna. Maria har böjt huvud och hål-
ler samman händerna framför bröstet. Hela 
scenen vilar på klipphällar och den enda text-
raden. 1930, Linköping S:t Lars kyrka. 

På tre av Sofia Widéns kruci-
fix är törnekronan röd. Violett 
mässhake 1930, Oscarskyr-
kan.  

Triumfkrucifix som en del av 
treenigheten. Kristus har hu-
vudet lutat mot vänster axel. 
Grön mässhake av Sofia Wi-
dén 1930, Vreta klosters kyrka. 
(Foto Gabriel Hilde brand, RAÄ.)

Krucifix på svart mässhake 
av Sofia Widén 1930, Tåssjö 
kyrka. (Foto Mie Pålsson.)
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Alnö 1927.19 Kristus som världsdomaren på ett berg 
gjorde Sofia Widén dels på en röd mässhake i Linkö-
pings domkyrka 1929 dels som en stor bonad som visa-
des på Stockholmsutställningen 1930.20 På Libraria bro-
derade Agda Österberg en välsignande Kristus omgiven 
av evangelistsymbolerna på en röd mässhake i Helsing-
borgs S:ta Maria kyrka 1928.

Den Helige Andes duva
Hos Ersta och Göteborg finns motivet med duvan tidigt, 
framför allt på predikstolskläden. Konstigt nog fram-
ställdes den Helige Andes duva annars sällan. I hela Li-
ciums produktion förekommer den endast åtta gånger, 
bl.a. på pingstantependiet till Gustaf Vasa kyrka 1906 
samt på kronprinsessan Margaretas röda antependium 
till Engelska kyrkan 1919, ritat av Oskar Brandtberg.21 
Valet av duvan på ett grönt antependium från 1922 i 
Lysekil kan hänga samman med att Anna Stina Mur-
ray både komponerat och broderat en vit mässhake där 
1920. Hon var diakonissa och duvan var sedan länge 
symbolen för Ersta diakonissanstalt.

I Vendels kyrka 1930 är duvan placerad ovanför 
kyrkans skepp som fått en speciell utformning, som ett 
vikingaskepp med randiga segel och drakhuvud, vilket 
kan alludera på de arkeologiska utgrävningarna i sock-
nen på 1800-talet.

Endast en gång framställdes den Helige Andens duva 
på Liciummässhakar, nämligen det första röda paret till 
Falu Kristine kyrka 1906. Det är den första gången över 
huvud taget, som man ser mässhakar med uttalat pingst-
motiv. HV har duvan som motiv endast två gånger, på 
två mässhakar i Engelbrektskyrkan en röd 1914 och 
en senare vit. Erstas mässhakar till Norrköping 1926, 
Linköping 1928 och Enskede 1931 har duvan flygande 
uppåt ritad av Greta Sandberg 1926.22

Livets brunn med motställda duvor respektive hjortar 
finns på Sofia Widéns två mässhakar i Maria Magda-
lena kyrka i Stockholm. En fontän med två duvor har 
Ruth Hallberg på en mässhake i Helsingborgs S:ta Ma-
ria kyrka 1927.

19 Alnöantependiet stulet 1998. Bertil Berthelson, Guds hus till prydno. Bilder 
i färg från svenska kyrkor, Stockholm 1958, bild sid. 62 samt två skisser i 
Liciumarkivet nr 285, 286.

20 Nu i Västra Skedvi i Västmanland. Samma motiv hade hon tidigare gjort på 
ett litet fristående broderi utställt i Tomelilla 1927. Det ägs nu av Alice Lund 
Textilier, Stora Tuna.

21 Dessutom antependier rött i Irsta 1911, vitt 1918 och grönt 1922 i Lysekil, 
Hällestad 1922.

22 Ersta arkiv D1J:2. Beställningsbok 1913–1938: “Motiv ‘Duvan’ komp. av 
Greta Sandberg. Till Pingst”. (Betyder här förmodligen leveransdag.) Akva-
rellerad skiss samt uppgifter i Linköpings domkyrkoarkiv. K III aa:5, 1927–
1928.

Till v.: Nådasto-
len på en grön 
mässhake av 
Agda Österberg 
1930, Adolf 
Fredriks kyrka, 
Stockholm. (Foto 
Lena Dahrén.) 

Till h.: Duvan på 
en vit mässhake 
av Greta Sand-
berg 1928, Linkö-
pings domkyrka.

Den uppståndne Kristus på en mässhake av Oscar Brandtberg till Stock-
holmsutställningen 1930, nu i Oscarskyrkan, Stockholm. 
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Jungfru Marias återkomst
Mariabilderna är inte heller särskilt många hos någon 
av ateljéerna. I Parament-Verkstadens bref finns en bild 
av Maria och barnet redan 1883.23 Man motiverade ett 
avbildande av Maria med att Jesusbarnet var huvudper-
son och i denna form kunde man i sann luthersk anda 
framställa Maria.

Då redan tidigt Kristi moders bild målas, vare sig i en scen 
föreställande de vise männens tillbedjan eller i en grupp, der 
hon bär sitt barn på knäet, prisas hon dermed icke salig på 
annat sätt än i den evangeliska grenen av Herrens kyrka ännu 
alltid gör det. Äfven i sådana bilder är Kristus medel punkt.24

Men trots detta har jag inte stött på något föremål från 
Göteborg med Mariamotiv. Inte heller hos Ersta eller 
HV förekommer några Mariabilder.

Maria som Jesu moder ingår i ”Herdarnas tillbedjan” 
på antependiet av Sofia Gisberg till Gustaf Vasa kyrka 
i Stockholm 1906, det första större figurbroderiet med 
bibliska motiv hos Licium. På hennes antependium 
i Helgesta kyrka, broderat av Mary von Rosen 
mellan 1911 och 1917, finns Maria med barnet.25 I 
detta fall kan motivvalet lätt kopplas samman med 
donatorns engagemang i SSB och hennes namn. På en 
av Vreta klosters röda mässhakar av Ruth Hallberg 
1917, framställs klostrets sigill med Maria och 
barnet och klostrets abbedissa. Sofia Widéns två vita 
mässhakar i Linköpings S:t Lars kyrka med Maria 
och barnet respektive bebådelsen gjordes inte förrän 
1932. På Oscar Brandtbergs andra vita mässhake till 
Stockholmsutställningen 1930 finns ytterligare en Maria 
med barnet, “Maria Nikopoia” ( = den 
segerbringande).26

Hos Libraria gjorde Agda Österberg 1929 en mässha-
ke till Nyeds kyrka med madonnan sittande med barnet 
stående på knät. En madonna omgiven av tillbedjande 
änglar finns på ett vitt antependium i Ronneby visat på 
Stockholmsutställningen 1930. Maria ingår också i hen-
nes framställning av den heliga familjen på en röd mäss-
hake i Örsjö från 1930.27

Maria vid korsets fot finns på det vita Lidingöante-
pendiet och på mässhakar i Saltsjöbaden och Linkö-
pings S:t Lars kyrka.

Helgon
Till skillnad från den romersk-katolska och anglikan-
ska kyrkan avstod man till en början från att framställa 
helgon. Först efter 1925 gjorde Licium ett par gånger 
helgon, som har speciell anknytning till respektive kyr-
ka. Det är patronatshelgonet S:t Laurentius som Agnes 
Branting tog upp på två mässhakar i Lunds domkyrka 
1925 och Sofia Widén i Linköpings S:t Lars kyrka 1926. 
Där infogade Widén även scener med den heliga Birgitta 
i de två bildsviterna på de gröna mässhakarna 1928.

S:t Göran och draken finns på ett rött antependium av 
Agda Österberg i Blacksta 1929.

23 Parament-Verkstadens bref, 1883–1884, sid. 10, fig. 2 och sid. 88, fig. 16.
24 Parament-Verkstadens bref, 1883–1884, sid. 41.
25 En större skiss till Madonnan finns i Liciumarkivet.
26 Nu i Oscarsk:an i Stockholm. En replik finns i Råda kyrka utanför Göteborg.
27 Stockholmsutställningen 1930. Hall 25, Nr 256.

Duvan på mässhake av Anna Rudbeck 1906, Falu Kristine kyrka. Duvan på mässhake av Eva Jancke-Björk 1914, Engelbrektskyrkan. (Foto 
Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Mariabild på 
Oscar Brandt-
bergs andra 
vita mässhake 
till Stockholms-
utställningen 
1930, nu i 
Oscarskyrkan, 
Stockholm. 
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Bibliska bildscener och heliga gestalter
Redan på 1880–1890-talen broderades hela bildscener 
i konturbroderi på två pallor hos Göteborgsverkstaden, 
en i Örgryte nya kyrka med Jesus inför Pilatus och en i 
Hagakyrkan i Göteborg med korsbärandet.28

Sofia Gisberg gjorde Liciums första figurscen, Her-
darnas tillbedjan till Gustaf Vasa kyrka 1906.29 De 
tre konstnärer som härnäst framställde figurscener är  
Oscar Brandtberg, Sofia Widén och Agda Österberg. För 
Brandtbergs del rör det sig om ett fåtal bilder. Ett ytterst 
ovanligt ämne är Jesu gravläggning på Oscar Brandt-
bergs antependium i Morlanda 1922. Det är gjort för 
en speciell beställare, minister Harald Bildt. Det visar 
Maria och några andra kvinnor och lärjungar vid Jesu 
bår. Vid hans fötter står en man som skulle kunna tolkas 
som Josef från Arimatea som upplät gravplatsen.

På Brandtbergs vita mässhakar till Stockholmsutställ-
ningen 1930, kan man på den ena förutom Kristus se en 
apostlagrupp vid himmelsfärden och på den andra finns 
nedanför Maria de tre kvinnorna vid graven. Ruth Hall-
berg har också komponerat in fyra små bilder på brämet 
på den ekumeniska kåpan.30

Mellan 1926 och 1932 gjorde Sofia Widén de flesta 
och mest omfattande bildkompositionerna på mässha-
karna till Linköping S:t Lars kyrka. Här finns motiv som 
direkt knyter an till kyrkoåret och gudstjänstritualet,  
på de violetta inridandet i Jerusalem respektive nattvar-
den, på de svarta passionsberättelsen i en svit på sex 
bilder från Getsemane till kvinnorna vid den tomma 
graven.31

Hos Libraria utförde Agda Österberg ett antal rika 
broderier med figurer. På några mässhakar kombinera-
des olika bildscener ur bibeln. Den vita mässhaken från 
1929 i Nyed har på korsstammen Maria med barnet, 
ängeln Mikael med huggsvärd, Adam och Eva vid kun-
skapens träd och i korsarmarna blad och frukter. På 
mässhaken i Örsjö 1930 framställs den heliga familjen, 
bebådelsen och uppståndelsen samt Jesu stamträd ”Jesse 
rot” med de gammaltestamentliga kungarna David och 

Salomo samt Isai/Jesse. Norrfjärdens röda mässhake 
1932 har sju scener ur Jesu liv.32

Hos HV finns endast några små motiv, Betlehem res-
pektive den heliga staden/det himmelska Jerusalem, på 
de svarta mässhakarna till Engelbrektskyrkan 1930.  
På det gröna utställningsantependiet med ängeln antyds 
ett paradisiskt landskap med en bäck, lejon, lamm och 
fåglar.

Änglar
Olika typer av änglar, keruber och serafer finns redan i 
fornkyrkans konst. Änglar kan avbildas som mänskliga 
figurer, budbärare, med två vingar. Serafer har vanligen 
sex vingar och döljer sina ansikten. Keruber kan ha fyra 
eller sex vingar, ett eller flera ansikten. De är ofta sam-
mankopplade med bevingade hjul. ”Att förväxlingar 
mellan keruber och serafer ofta förekom var inte under-
ligt eftersom de ständigt nämndes tillsammans i litur-
gin” skriver Mabel Lundberg.33

Änglamotiv användes först av Ersta, ett par knäbö-
jande änglar i konturbroderi ytterst på var sida på ett 
svart antependium i Tierp, levererat 1884. Men detta 
verkar vara ett undantag i Erstas produktion.

28 Rosenberg, S-Å. 1979, sid. 231, not 34; Maja Kjellin, Hagakyrkan 1859–
1959, en återblick vid hundraårsjubileet, Göteborg 1959, sid. 34.

29 Två onumrerade skisser av bilden i full skala finns i Liciumarkivet.
30 Betlehem, Genesaret, Gamla Uppsala, Trönö kyrka (Nathan Söderbloms ex-

libris).
31 Getsemane, Ecce Homo, korsbärandet, krucifix med Maria och Johannes, 

sol och måne, korsnedtagningen och kvinnorna vid graven.
32 Christus consolator, Christus in gloria, Jesus går på vattnet, änkans son i 

Nain, Jesus botar en lam, “Låten barnen komma till mig” och Maria Mag-
dalena som smörjer Jesu fötter.

33 Mabel Lundberg, Studier i änglabildens utformning och funktion under den 
kristna kyrkans första årtusende, Uppsala 1981, sid. 132.

Jesu gravläggning på Oscar Brandtbergs antependium 1922, Morlanda 
kyrka. (Foto Birgitta Nordström.)

Sofia Widéns mässhakar med inridandet i Jerusalem respektive nattvar-
den 1930, Linköping S:t Lars kyrka.
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Ärkeänglarna Mikael och Gabriel på var sida om 
Kristus finns hos HV på Sofia Gisbergs Hossmoante-
pendium 1892 och hos Licium på Sofia Widéns röda 
Alnöantependium 1927 samt på det violetta för Sophia-
hemmet samma år. På det senare saknas Kristusgestal-
ten men när det gjordes var en stor Thorvaldsen-Kristus 
placerad på altaret.

Sundsvallsantependiet 1894 och HV:s vita utställ-
ningsantependium 1897, ritade av Sofia Gisberg, har 
fyra stora lovsjungande änglar. Annie Frykholms första 
röda mässhakar till S:t Johannes kyrka 1904 har änglar 
på ryggen. Kerubhuvuden och tistelblommor finns på 
ett violett antependium av Agnes Skogman från 1906 
i Sofia kyrka. Därefter gjordes inga föremål med äng-
lar hos HV förrän 1929, då på Engelbrektskyrkans två 
gröna mässhakar av Ester Hoffsten-Lindwall och på ett 
grönt utställningsantependium av Märta Alexanderson 
1930. Då var Maria Widebeck död och de nya konstnä-

rinnorna unga. Under HV-tiden hade Agda Österberg 
troligen gjort ett aldrig sålt rött antependium med fyra 
änglar stående på pelare, osäkert när.34

Hos Licium gjordes flera änglar och keruber. Överst 
på den vita mässhaken i Saltsjöbaden ser man uppstån-
delsens ängel ovanför de tre kvinnorna vid graven på 
korsstammen. Hela ytan både på den vita och på den 
violetta mässhaken är dessutom översållad med keru-
ber. Kerubhuvuden ser vi förutom hos Ferdinand Boberg 
också hos Oscar Brandtberg som på 1920-talet gjorde 
kerubhuvuden på två röda mässhakar i Oscarskyrkan 
1922 och i Klara kyrka. London-mässhaken från 1920 
har en liten kerub svävande ovanför krucifixet.

På de vita mässhakarna i Vreta kloster 1925 gjorde 
Ruth Hallberg grupper av musicerande änglar med luta, 

34 Påskrivet foto i HV-arkivet. Vare sig Alexanderssons eller Österbergs ante-
pendier såldes. De förvaras nu i HV-samlingen i Julita NM 6662 (523 3:5:8) 
resp. NM 6663 (523 3:5:6)

Knäböjande ängel på en violett mässhake av Elin Pettersson 1927, Hel-
singborgs S:ta Maria kyrka.

Sofia Widéns lovsjungande änglar på röd 
mässhake 1929, Linköpings domkyrka.

Oscar Brandtbergs keruber på mässhake 1922, Oscarskyrkan, Stockholm.

Till v.: Kerub på Oscar Brandtbergs mässhake 1920, Svenska kyrkan, 
London.

Under: Ärkeänglar på Sofia Widéns antependium 1927, Sophiahemmets 
kapell.
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Sofia Widéns sidendamast Musicerande änglar från 1931. Finns i vita 
mässhakarna i S:t Lars kyrka Linköping. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Ester Hoffsten Lindwalls mässhake Gaudium 1930, Engelbrektskyrkan. 
(Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Tre änglar med stråkinstrument på ett Libraria-antependium 1924, Torsvi 
kyrka. (Foto Magnus Green.)

Rut Hallbergs musicerande änglar på den ena vita mässhaken 1925, 
Vreta klosters kyrka. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Läktarkläde med spelande änglar av Agda Österberg 1928, Carl Jo hans 
kyrka, Göteborg.

Tre änglar på en grön mässhake av Agda Österberg 1931, Sandvikens 
kyrka. 
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fiddla, basun och tamburin, längre ner på ryggen två 
harpospelande änglar och på framsidan ytterligare två 
änglar med språkband. Hennes antependium i Hässel-
byholms slottskapell har ängeln Mikaels strid med dra-
ken tecknad av Utzan Frank.

Sofia Widén blev den som mest frekvent använde äng-
lar i sina kompositioner. På de två röda mässhakarna i 
Linköpings S:t Lars kyrka bär sex lovsjungande änglar 
språkband. Annars ingår änglar för det mesta i olika 
kompositioner med Kristus, Lammet o.s.v. Änglar med 
instrument, fiol, dubbelflöjt, harpa och basun, finns 
också på ett av Sofia Widéns första sidendamasttyger 
från 1931, använt till de vita mässhakarna i Linköpings 
S:t Lars kyrka 1932.35 På den ena ser man ärkeängeln 
Gabriel i bebådelsescenen. De röda mässhakarna i Lin-
köpings domkyrka har skaror av änglar som hyllar se-
gerlammet respektive världsdomaren.

I Helsingborgs S:ta Maria kyrka finns en knäböjande 
ängel frontalt avbildad på en violett mässhake av Elin 
Pettersson. Två motställda flygande änglar finns på 
hennes vita antependium i Solna.36 På brodösen Gurly 
Hillboms grön-violetta mässhake för Norra Fågelås 
finns också en ängel.37

På Agda Österbergs gröna mässhakar i Sandviken 
1931 har den ena en ängel som sjunger, en med trumpet 
och en med harpa. Två trumpetande änglar och en med 
harpa finns på det ena av hennes läktarkläden i Göte-
borgs Carl Johans kyrka 1928, det andra har två sjung-
ande änglar. Ett grönt antependium i Folkärna 1931 har 
en stor rödklädd ängel som huvudmotiv.

Evangelistsymbolerna
De fyra evangelistsymbolerna Matteus (människa), 
Markus (lejon), Lukas (oxe) och Johannes (örn), eller 
deras initialer förekommer inte fullt så ofta.38

Hos Ersta har de fyra evangelisterna eller deras sym-
boler endast dokumenterats en gång, på ett bokstöd  
från 1885.39 Från Göteborgs paramentverkstad har jag 
funnit evangelistmotiv två gånger, dels på ett violett an-
tependium i Göteborgs domkyrka dels på ett rött an-
tependium i Falkenberg.40 Två antependier efter sekel-
skiftet, troligen av Elisabeth Bastholm, har bårder på 
sidorna med passionsblommor och de fyra evangelist-
symbolerna.41

Evangelistsymboler finns på Agnes Brantings tre för-
sta antependier från HV på 1890-talet.42 Sofia Gisberg 
har dem på Hossmoantependiet 1892 och på fyra ante-
pendier från Liciumtiden.43 I den senare produktionen 
på HV finns de endast två gånger omkring 1920 på röda 
antependier av Maja Andersson Wirde.44 Människan,  
lejonet, oxen och örnen, finns på Oskar Brandtbergs 
gröna Liciumantependium från 1924 i Nacka, där 
konstnären också komponerat in namnen. Sofia Widén 
har dem på Pastor primarius kåpa i Storkyrkan i Stock-
holm 1925 och på en av de gröna mässhakarna i Lin-
köpings S:t Lars.

På Libraria använde Agda Österberg symbolerna, 
hela namnet och själva gestalterna tillsammans på ante-
pendiet i Alingsås 1931 och endast symbolerna omkring 
Kristusansiktet på antependiet 1930–1931 i Brahekyr-
kan på Visingsö. Den röda mässhaken i S:ta Maria kyrka 
i Helsingborg 1928 har evangelistsymbolerna broderade 
runt den uppståndne Kristus.45

Lamm och liljor, pelikaner och passions-
blommor
Lammet med segerfanan, Guds lamm, segerlammet, stå-
ende eller liggande på boken med de sju inseglen, var ett 
av de mest omtyckta motiven vid Paramentverkstaden i 
Neuendettelsau.46 Hos Ersta och i Göte borg valde man  

35 Ridderstedt, M. 2008, sid. 68–75. De skulle komma att öka i hennes senare 
produktion inte minst på sidendamastmönster.

36 1927 resp. 1928. Även en kerub på en av de vita mässhakarna i Gävle Staf-
fans k:a 1932.

37 1926. Tidigare nämnd med krucifix.
38 Lundberg, M. 1981. Symbolerna härrör enligt Lundberg från antropomorfa 

keruber med fyra olika ansikten.
39 Malexander 1885.
40 Elis Daniel Heüman, Falkenbergs nya kyrka. En beskrifning på invignings-

dagen. Falkenberg 1892. “Jesusnamnet omgivet av Andens eldstungor. Fyra 
evangelistbilder, väpplingblad och rosor”.

41 Lysekil och Främmestad.
42 Chicago/Gävle 1893, Skövde 1889 och Vittskövle 1900.
43 Västervik 1905, Gustavsberg 1907, Ösmo 1911 och Hökhuvud 1912.
44 Mogata kyrka 1919 och Gunnilbo 1920. HV-samlingen i Julita, Prov NM 

5114 a-c.
45 Svenska textilier: 1890–1990, Jan Brunius (red.), Lund 1994, bild sid. 118.
46 Rosslar, H. 2004, sid. 47. I Neuendettelsau broderade syster Jenny Müller 

sitt hundrade ”Lämmchen” 1877 vilket firades med stort kaffekalas och en 
nykomponerad “Lämmermarsch” för orgel.

Evangelistsymboler på Sofia Gisbergs antependium 1911, Ösmo kyrka. 
(Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)
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Exempel där den vänstra framfoten 
står på en öppen bok med  och 
med bladknippen på marken finns på 
antependier från Göteborgsverkstaden. 
An tependium 1897, Uddevalla kyrka.

Förlaga med något enklare konturteckning ur 
”Atelier u. Werkstätten für Kirchenbau u. Kirche-
nausstattung.” Theodor Prüfer, Architekt, Berlin 
SW, Frankfurt a/M, St Petersburg, 1899. Para-
mente, Bl. VI No 42.” (GMA:12575:95, Ämnes-
arkivet, Göteborgs stadsmuseum.) 

En variant med något enklare kontur teckning. 
Paramente, Bl. VI No 43. (GMA: 12575:95, 
Ämnesarkivet, Göteborgs stadsmuseum.)

En variant där den vänstra framfoten står på en öppen bok 
med  och med bladknippen på marken. Paramente, Bl. 
VI. No 1. (GMA:12575:92, Ämnes arkivet, Göteborgs stads-
museum.)

Ett segerlamm från HV, i vitt med några få konturer och korsgloria guld.  
Antependium (Samma som i Tysslinge och Ununge.) Carin Wästberg 
1899, Ramundeboda kyrka. (Foto Carina Rosengren.)

Flera antependier av Sofia Gisberg har i mitten ett liggande vitt 
lamm med korsstav mot en cirkelrund guldgrund, omgiven av 
en strålkrans i guld. Antependium 1894, Sundsvalls Gustav 
Adolfs kyrka. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 

Lammet liggande på boken med sju insegel troligen broderat av Visby-
konstnärinnan Helena Anschütz. Antependium 1915, Endre kyrka. (Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.)
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gärna det stående lammet med seger-
fanan pla  cerat i mitten av ett ring - 
kors, som huvudmotiv på antepen-
dier och på röda predikstolskläden. 
På 1920-talet förekommer lammet 
som huvuddekor på en av Erstas 
mässhakar.47 Små liggande lamm 
placerades på bröstet på de tidiga 
Göteborgsmässhakarna och sedan 
på Erstas mässhakar.

På ett dussintal antependier 
från HV finns segerlamm utförda 
före 1904, därefter har inga fler 
därifrån påträffats. På HV:s första 
antependium i Tyska kyrkan 1887 
visar Hanna Winge segerlammet 
stående på boken med de sju inseg-

47 Norrköping S:t Olai 1926. Samma teckning användes sedan till Ersta kyrkas 
första mässhake 1936.

48 Tysslinge 1892, Överluleå 1894, Ununge 1897.
49 HV: Liggande i Sundsvall Gustav Adolf k:a 1894, Växjö 1898 och det för-

svunna vita antependiet från Stockholmsutställningen 1897. Stående i Bo-
darne k:a i Laxå 1899, Jokkmokk 1904. Licium: Svenstorp 1905, Västervik 
1905, Hökhuvud 1912.

50 RKM 65–56. Annie Frykholm. Arbetsteckningar och skisser. Antecknings-
bok nr 16.

len som mittenmotiv omgivet av en pelikan och en örn. 
Carin Wästberg valde det stående lammet med segerfa-
nan som motiv till tre röda antependier på 1890-talet.48 
Hon kombinerade det med slingor av passionsblommor, 
som ramar in hela antependiet. Som mittmotiv på Sofia 
Gisbergs antependier både från HV-tiden och på Lici-
um förekommer liggande och stående segerlamm åtta  
gånger.49 Offerlammet omgivet av tistlar, använde Gis-
berg endast en gång, på ett svart antependium i Borås 
1906.

I anteckningar gjorda av Annie Frykholm, troligen 
från någon föreläsning, står det uttryckligen, att man 
inte ville framställa korsfästelsen utan hellre det symbo-
liska lammet.

Mycket givande symbol är lammet från Ravenna mycket 
ofta använd som hufvudfigur. När lammet betyder Kris-
tus har det gloria. Lammet liggande på boken med insegel.  
Stående på berget. Lammet – korsfanan, segrande lammet, 
lidandet blodet forsar ur sidan och fötterna.50

Något föremål med lamm av hennes hand finns inte do-
kumenterat.

Till v.: ”Fröken Hedvalls passionsblomma” på kalkdukar 1906, Gustaf 
Vasa, Stockholm och Hannäs kyrka. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Till v. underst: Violett mässhake av Eivor Hedvall 1912, Jakobs kyrka, 
Stockholm.

Till v.: Sidobård på Sofia Gisbergs antepen-
dium 1894, Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka. 
(Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 

Till h.: Passionsblommor, sidobård på svart 
antependium 1894, Ersta kyrka.
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Sofia Widén ritade på 1920-talet lammet med seger-
fanan på flera antependier, bl.a. till Storkyrkan i Stock-
holm och två vävda 1930 och 1931.51 Bården på ante-
pendiet i Västerplana 1924 fick lammet som mittmotiv. 
Hos Licium gjordes på 1920-talet ett antal mässhakar i 
par, där den ena som motiv har segerlammet placerat i 
korsmitten.52

Den vita liljan finns med redan på Hanna Winges an-
tependium till Tyska kyrkan 1887. Likaså använde Sofia 
Gisberg liljor som sidobårder på sitt stora Sundsvalls-
antependium 1894 och senare på några av de stora vita 
Liciumantependierna.53 Agnes Branting kombinerade 
liljor med texter på gröna antependier på 1910-talet.54

Hos Ersta ingår liljan i bårder, ofta i rött konturbro-
deri, på altardukar och kalkdukar och tillsammans med 

51 Västerplana 1924, Västerlövsta 1925, Röda korsets sjukhem 1926, Trelle-
borg 1928, Lungsund 1928, Stork:an i Stockholm 1929, vävda till Stånga 
och Ornö 1930/1931.

52 Ruth Hallberg röd i Leksand 1920. Britta Åqvist violett i Lunds domk:a 
1923. Sofia Widén röd i S:t Lars k:a i Linköping 1924 och i Linköpings 
domk:a 1929, violett i Oscarsk:an 1930.

53 Gustaf Vasa k:a 1906, Klara k:a 1909/14, Helgesta 1911.
54 Nysund 1913 och Danviken 1915.

Hanna Winges skiss till antependium 1887, Tyska kyrkan, Stockholm. 
(Nordiska museets arkiv.)

Ryggsköld på biskopskåpa broderad av Elisabeth Bastholm 1906, Luleå 
stift. (Foto Helena Nilsson, Piteå museum.)

Akvarellerad skiss med påskrivna färgangivelser av Sofia Gisberg. (Nord-
iska museets arkiv.)

Pelikan troligen broderad av Alma Schröder, antependium 1887, Tyska 
kyrkan, Stockholm.



 209VI. SYMBOLVÄRLD, MOTIV OCH TEXTER

segerlammet och IHS-monogram. Den komponerades 
in i ringkors och liljekors både under 1800-talet och i 
början av 1900-talet. Sidobårder med liljestänglar finns 
på ett rött antependium med predikstolskläde i Grebo 
från 1914.

Pelikanen som föder sina ungar med sitt eget blod är 
ett av de symbolmotiv som man fortsatte att använda 
efter reformationen.55 I en artikel 1893 i den romersk-
katolska “Zeitschrift für Christliche Kunst“, utgiven av 
Alexander Schnütgen i Köln, förklaras att pelikanmoti-
vet bygger på en antik fabel (Physiologus).56 Det är högst 
troligt att Agnes Branting efter sitt besök i Tyskland 
1892 prenumererade på denna tidskrift. Artikelförfatta-
ren poängterar att vad man tagit fasta på ur den mycket 
mer omfattande fabeln är endast att pelikanen offrar sitt 
blod för de törstade ungarna och därmed kan symboli-
sera Kristi offer och blod, nattvardens vin. Denna del 
av legenden skall ha använts av Thomas ab Aquino i 
en mycket omtyckt hymn. Den katolske författaren som 
annars är tämligen skeptisk mot de gamla fabelmotiven 
skriver: “Da das symbol des Pelikan so weit verbreitet 
und sehr beliebt ist wird man fortfahren dürfen, es bei 
Kreutzen und Tabernakeln anzubringen.”57 Detta motiv 
finns med på Becks mönsterblad och på tyska mönster-
blad i Göteborg, utgivna av arkitekten Theodor Prüfer.58

Pelikanmotivet och passionsblomman som symboler 
för Kristi självutgivande kärlek finns som nämnts med 
redan på Hanna Winges första stora antependium 1887. 
Både Sofia Gisberg och Agnes Branting använde det på 
antependier redan på HV-tiden och senare.59 Pelikaner 
finns på Annie Frykholms första mässhakar 1904.60 
Ruth Hallberg har några gånger pelikanen som pendang 
till fågel Fenix eller örnen på vita mässhakar.61 En stor 
pelikan med utbredda vingar placerades på antependier 
först av Oscar Brandtberg i Uppsala domkyrka 1924 
och senare av Sofia Widén i S:t Lars kyrka i Linköping 
1930. Inga pelikaner finns på antependier eller mässha-
kar från Ersta eller Göteborgsverkstaden,62 inte heller 
från HV efter 1904.

Passionsblomman symboliserar Jesu lidande genom 
de tre spikarna, de fem såren och törnekronan. I Trosa 
landsförsamling finns ett rikt broderat vitt antependi-
um med passionsblommor daterat redan 1853 vilket är 
ovanligt för att inte säga förbryllande. Detta skall re-
dan Agnes Geijer ha påpekat. Om det inköpts i Bayern, 
vilket mycket tyder på, kan det stämma med de första 
“moderna” tendenserna där.63

Passionsblomman användes av Hanna Winge, 1882 
på bokdynorna och altarspetsen i Uppsala domkyrka, 
de första kyrkliga föremålen från HV. Sofia Danielsson, 
som i sin avhandling utgår från Handarbetets Vänners 
provsamling, skriver att det första växtmotivet är från 
1891. Men Hanna Winge använde liljor och passions-
blommor i Tyska kyrkan 1887. Flera breda sydda altar-
brun i filet-arbete eller vitbroderi har passionsblommor 
eller stiliserade 8-bladsrosor. Ett vackert exempel finns 
i Löts kyrka i Uppland, ritat på HV men utfört i sock-

nen.64 För Katolska kyrkan i Stockholm ritade Agnes 
Branting redan 1886 breda spetsbroderier med Lammet 
och passionsblommor.65 Stora praktfulla passionsblom-
mor finns på mässhakar i Sofia kyrka, ritade av Maria 
Adelborg på HV 1905, och i Jakobs kyrka i Stockholm 
av Eivor Hedvall på Licium. Hedvall har också använt 
motivet på ett par kalkdukar under 1900-talets första 
årtionde.66 Passionsblommor förekom också i bårder på 
kalkdukar och altardukar från Ersta.

Fågel Fenix finns på Sofia Gisbergs antependium i 
Klara kyrka och på en av Ruth Hallbergs mässhakar  
i Strängnäs domkyrka.67 Två av HV:s sena mässhakar i 
Engelbrektskyrkan har Fågel Fenixmotivet.

Annie Frykholm skriver både om pelikanen i öknen 
och om Fågel Fenix:

Fågel Fenix Kristi uppoffrande kärlek. Pelikan hackande hål 
på sig sielf och födde ungarna med sitt blod.
Fenix bygger sitt bo på Libanon vart 100 år återuppstår räd-
dar sig genom eld o rök o vatten, betyder också uppstån-
delsen.68

Andra blommor och växtmotiv
Med jugendblomstren kommer omkring 1900 den sto-
ra överdådiga glädjen in i antependiernas dekor. I sin 
profana produktion använde HV och Licium en mängd 
olika växtmotiv som rönnbär, maskrosor, vallmoblom-
mor, kaprifol m.m. Kravet på symbolinnehåll innebar 
en begränsning i sakrala sammmanhang. Den traditio-
nella kyrkliga symboliken omfattar förutom liljor och 
passionsblommor endast ett begränsat antal växter som 
vinträd och druvor, veteax, tistlar, törnen och rosor. Två 
undantag är Agnes Brantings solrosor på utställningsan-
tependiet 1900 och Sofia Gisbergs tallkvistar och kottar 

55 Estham, I. 1974, sid. 91–104.
56 Steph. Beifsel, ”Zur Reform der Ikonographie des Mittelalters” i Zeitschrift 

für Christliche Kunst, 1893 nr 5, spalt 149; Årgångarna 7–10 har funnits hos 
HV. Det exemplar som finns i Nordiska museets bibliotek skänktes anonymt 
1938. Det innehåller inga handskrivna kommentarer som kan visa vem som 
ägt det.

57 “Eftersom Pelikansymbolen är så vitt spridd och mycket omtyckt kan man 
få fortsätta att använda den vid kors och tabernakel.”

58 Musterblatt 2, fig. 1; Theodor Prüfer, Atelier u. Werkstätten für Kirchenbau 
u. Kirchenausstattung, Berlin SW, Frankfurt a/M, St Petersburg, 1899. Para-
mente, Bl. I No 3, Bl. IV No 46.

59 Agnes Brantings utställningsantependium Paris 1900. Sofia Gisberg HV:  
Hedesunda 1902. Licium: Axberg 1904, Gunnarskog 1905, Huddinge 1906. 

60 S:t Johannes kyrka i Stockholm 1904.
61 Strängnäs 1921 och i Vreta Kloster 1925.
62 Exempel från Gust. Barthels ateljé finns.
63 Ivar Schnell, Trosa Lands församlings kyrka, Sörmländska kyrkor, 6. Ny-

köping 1977. Antependium daterat 1853, helt översållat med naturalistiskt 
utformade passionsblommor broderade på vitt siden, något som var helt 
främmande för den kyrkliga svenska textilkonsten vid denna tid. Brodöserna 
Eva Oxenstierna (f. Brahe) och Sofia Oxenstierna, som donerat det, hade 
nära kontakt med hovet och därigenom förmodligen Tyskland, vilket kan 
förklara dess förekomst; Pietas nr 7101/99.

64 Broderat av Maria Thamm. Årtalet 1895 och HV-signaturen finns inbrode-
rat.

65 HV-arkivet Årsberättelse, skissförteckning, bevarad skiss. Okänt till vilken 
av S:t Eriks eller S:ta Eugenia kapell.

66 Hannäs och Gustaf Vasa k:a 1907.
67 Antependiet avbildat i Bendix C. Folcker E. 1910, sid. 113. Skiss i skala 1:1 

i Liciumarkivet; Ett antependium avsett för ett gravkapell på Ersta hade det 
mycket ovanliga motivet med fågel Fenix, men det finns inte kvar.

68 RKM 65–56. Annie Frykholm. Arbetsteckningar och skisser. Antecknings-
bok nr 16.
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i Hörnefors 1908. Tillsammans med stora stjärnor an-
spelar de senare på skogskoncernen Mo & Domsjö vars 
ägare Frans Kempe bekostat hela kyrkbygget.69 Solrosen 
var något av Arts- and Crafts-rörelsens symbol men kan 
på Brantings antependium kopplas samman med texten 
om rättfärdighetens sol (se nedan).

Hanna Winge komponerade redan 1887 även in ro-
sor och tistlar, som dekorativa och symboliska element. 
Både hon och Agnes Branting har skrivit ner vad de an-
såg att olika blommor skulle symbolisera. 1889 skrev 
Winge i samband med arbetet med kormattan för S:t 
Johannes kyrka i Stockholm om vissa motiv och de sym-
boliska värden hon lade in i några av dem:

Med fästat afseende på compositionsmotivens Liturgiska 
betydelse. ... Tistelblomma och blad = Jordelivets nöd och 
bekymmer; Granatäpple = Kärlek, godhet, barmhertighet.70

Och Agnes Branting skriver i föredraget 1892/93:

Växtmotiv finnas många; vi nämna blott axet och druf-
van, symboliserande brödet och vinet, liljan som betyder 
oskuld och själsrenhet, rosen kärlek och tystlåtenhet, den 
fem bladiga rosen såsom symbol af Christi fem sår, törnet af 
lidandet genom synden, tisteln har samma betydelse.

I Annie Frykholms minnesanteckningar, kan man vi-
dare läsa: ”Rosen – kärleken, Liljan – renhetens, tistel 
– törne rankan syndens [symbol].”71

Jag kan konstatera att varken liljan eller rosen tolkas 
specifikt som Mariablommor även om renhet och kärlek 
finns bland hennes dygder. Kransen av blodröda dubbla 
rosor utan törnen som omger madonnan på Mary von 
Rosens antependium får väl närmast tolkas som Maria-
rosor men alluderar också på donatorns namn.

En grupp av fem rosor symboliserar Kristi fem sår, 
den fembladiga törnrosen likaså. Det främsta exemplet 
är Engelbrektskyrkans röda mässhake. Annie Fryk-
holms törnekrans med fem rosor är också ett exempel 
på detta.72

Flera av Elin Petterssons mässhakar har fem rosor 
placerade på eller omkring korset.73

Agnes Branting strör in små fembladiga vita rosor 
mellan de stora solrosorna på Parisantependiet 1900. 

Hon blandar också mängder av vita och gula rosor och 
liljor på det röda antependiet till Arjeplog 1899. På Lici-
ums första mässhakar i Falu Kristine kyrka 1906 och de 
tillhörande bokdynorna finns guldgula rosor. Liknande 
rosor har många av Sofia Gisbergs Liciumantependier 
och bokdynor.74

Den fembladiga törnrosen är vanlig också i Erstas 
produktion. Längre fram ritade Greta Sandberg på Er-
sta en mässhake till Lyrestad 1929, där hela korset är 
uppbyggt av en mängd små rosor och framsidans bård 
likaså.75 Den vita Lutherrosen, med ett rött hjärta och 
ett svart kors i mitten, använde hon på två mässhakar 
från Ersta till Linköping 1928 och Enskede 1931.76

Den blomstrande törnekransen finns som tidigare 
nämnts både på HV:s och på Erstas tidigaste arbeten. 
Kombination av törnen, passionsblommor och utslagna 
rosor, samma motiv som på Uppsaladynorna från 1882, 
finns på det violetta antependiet i Tyska kyrkan 1888 
och på ytterligare några antependier, en kalkduk och ett 
bokstöd.77

Stora bågar av vassa törnen komponerade Sofia Gis-
berg in på svarta antependier 1906.78 På Annie Fryk-
holms violetta mässhakar i S:t Johannes kyrka i Stock-
holm kombinerades sådana med vita rosor. Bårder av 
törnen finns på flera svarta bokdynor av Branting och 
Gisberg och som kantbårder på röda antependier. Breda 
kedjor av törnen tillsammans med stora tistelblommor 
använde Sofia Gisberg under HV-tiden på svarta altar-
brun.79 Carin Wästberg har liknande törnen kombinera-
de med rosor.80 Tistlar finns också på Boråsantependiet 
med offerlammet 1906.

Stora korsade ljusgröna palmblad som omger korset 
finns på några svarta antependier av Sofia Gisberg.81 
Hon avbildade hela dadelpalmer på två svarta mäss-
hakar 1909 och på tre antependier, ett rött 1907 och två 

69 Frans Kempe, skogsindustri Mo & Domsjö lät bygga Hörnefors kyrka 
1906–1908. Hela kyrkan har dekor av rosor och tallkvistar med kottar både 
utvändigt och invändigt.

70 HV Årsberättelse 1890 sid. 5. “Bland större arbeten förtjäna nämnas en 
altarduk och en altarringsduk för S:t Johannes kyrka komponerade av fru 
Winge i Götisk stil, samt en af professor Julius Kronberg komponerad flossa-
matta till hela koret i samma kyrka. Mattans storlek var 70 qvadratmeter.” 
Skiss i HV-arkivet till en icke utförd kormatta 1889.

71 RKM 65–56. Annie Frykholm. Arbetsteckningar och skisser. Antecknings-
bok nr 16.

72 Kila 1902, Ifvetofta1902, Särna 1903, Drev Hornaryd 1904, Älvdalen 1905, 
Kumla 1912, Vassunda, Värsås och Sunnersberg. Skiss i HV-arkivet daterad 
1902.

73 T.ex. Skönberga 1923, Spånga 1930.
74 T.ex. Axberg 1904, Huddinge 1906, Glanshammar 1911.
75 Lyrestad 1929. Skissen bevarad på Ersta.
76 “Das Christen Herz auf Rosen Geht, wenn´s mitten unterm Kreutze steht” 

står det i en liten vers som bygger på Martin Luthers egna ord, bl.a. använt 
i ett målat fönster i Tyska k:an 1909. Gösta Sandell, Glas, ljus och bly. Glas, 
Licht und Blei, Stockholm 2011, sid. 50–51.

77 Ersta: Djurö kapell 1881, Tyska kyrkan 1887, Ås på Öland 1900, Roslags-
kulla o. 1900, (skall enligt uppgift i församlingen ha broderats på Ersta redan 
1880), HV: Nederluleå 1892, Löt 1895, Helgesta 1900, bokstöd i Järfälla 
1887 och ev. kalkduk i Kungsängen (1881?).

78 Västervik svart 1905 och “Långfredagsantependiet” utställt 1909/14; Dag-
ny 1912. Häfte nr 42. ”Passionsantependium”. ”Mönstret med tistel- och 
törnemotiv och som mittelgrupp en pelikan, matande sina ungar med eget 
blod.”

79 Sundsvall 1894 och Uppsala domkyrka år 1900.
80 Hedvig Eleonora k:a 1894, Stensele 1917, Nora 1894.
81 Gustaf Vasa k:a svart 1906, Hörnefors violett 1908, Söderbärke violett 1911 

och Ulrika Eleonora k:a, Söderhamn svart.

Skiss till antependier av Annie Frykholm 1902. En grupp av fem rosor 
symboliserar Kristi fem sår, den fembladiga törnrosen likaså. (Nordiska 
museets arkiv.) 
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gröna 1911 och 1915.82 Stora palmblad använde endast 
Sofia Gisberg.

Ett annat centralt och ofta använt motiv främst på 
antependier är vinträdet med grenar, vinlöv och druv-
klasar. Annie Frykholm skriver.

Lifsens träd har i alla tider gått igenom konstnärlig utsmyck-
ning – ur detta lifsens träd har sednare korsets stam fram-
vuxit.83

På HV:s första gröna antependier 1895 och 1901, kom-
ponerade av Agnes Branting, domineras ytan av livets 
träd med druvklasar.84 Det gör också hennes gröna Li-
ciumantependium i Mora 1912. Sofia Gisbergs livsträd 
på ett grönt antependium i Lovö kyrka 1907 har gula 
druvor, likaså Gustavsbergs röda mässhake 1907 och 
två vita mässhakar i Malmö S:t Petri 1909/1910.85

Livsträden har flera gånger ett Kristusmonogram i 
mitten. De fyra paradisfloderna tillsammans med livs-
trädet som ett litet mittmotiv finns endast på Sofia Gis-
bergs antependium i Hörnefors.

Ofta kombinerades druvor med veteax, symbol för 
nattvardens bröd och vin, i olika bårder hos Ersta. Som 
sidobård använde Sofia Gisberg vindruvor och veteax.86 
Hos HV sammanfogades axen till kors av Sofia Gisberg 
och Annie Frykholm.87 Ett motiv med druvor och stora 
vinlöv är komponerat av Lizzie Hallberg på Ersta och 
använt på tre mässhakar och två antependier.88

Denna motivvärld gynnades naturligtvis av den be-
gynnande jugendstilen och utvecklades i många former. 

Det är särskilt på HV omkring sekelskiftet och sedan på 
Licium som denna blomstersymbolik frodas.

Först i slutet av perioden förde Agda Österberg in 
den svenska sommarängens vilda blommor i buketter 
på mässhakskorsen.89

82 Svarta mässhakar i Mariakyrkan i Ystad, antependier i Gustavsberg 1907, 
Ösmo 1911 och Skäfthammar 1915.

83 RKM 65–56. Annie Frykholm. Arbetsteckningar och skisser. Antecknings-
bok nr 16.

84 Skärkind 1895 och S:t Peters metodistk:a, Stockholm 1901.
85 En likadan vit i Tjolöholms slottskapell från 1916. Det förekom att man i 

England firade nattvard med vitt vin. Uppgift av Bengt Ingmar Kilström m.fl.
86 Växjö 1898, Västervik 1905 och Hökhuvud 1912.
87 Grythyttan 1904 och Lovö 1907 resp. Svabensverk 1905 och Stengårdshult 

1907.
88 Av någon anledning kallat Limhamnsmönstret. Jakobs k:a vit 1912 och Fors-

haga vit 1926, Torsby, Bo. resp. Grästorp vitt 1915 och Trässberg rött 1924.
89 Falu Kristine k:a 1929, Torshälla 1930, Norrfjärden 1931.

Palmgrenar på 
antependium 
av Sofia Gisberg 
1906, Gustaf 
Vasa kyrka.

De fyra paradisfloderna tillsammans 
och livsträdet som ett litet mittmotiv 
finns endast på Sofia Gisbergs ante-
pendium 1908 i Hörnefors.

Agda Österbergs svenska sommarblommor 1928–29, Falu Kristine kyrka. 

Till v.: Livsträd på antependium av 
Sofia Gisberg 1908, Lovö kyrka. 
(Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)
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Speciella motiv
På det vävda antependiet i Storkyrkan i Stockholm har 
Maja Sjöström ett ovanligt motiv. Huvudmotivet är ett 
krönt kors mot en rödskiftande bakgrund, där man med 
viss svårighet kan urskilja flygande fåglar med långa hal-
sar, sedda rakt från sidan.

Engelbrektskyrkans speciella ikonografi skiljer sig 
från alla andra motiv hos HV, t.ex. Jerusalem och fjärilar 
på de svarta mässhakarna. Musslan och den brinnande 
oljelampan är motiv som förekommer några gånger på 
1920-talet. De ingår i 20-talets klassiserande dekorvärld 
och kan vara bärare av en viss symbolik i begravnings-
sammanhang. De finns på några gröna och svarta ante-
pendier av Sofia Widén och Elin Pettersson från Licium, 
ett av dem i Jakobs kyrka i Stockholm. Helt unik är den 
genomstungna draken på Osloantependiet 1925.

Triangeln med det allseende Gudsögat är en symbol 
som bara finns hos Libraria, vanligen placerad på mäss-
hakarnas bröst (19 ggr).90 Just denna symbol tar Göte-
borgsparamentikerna avstånd ifrån som oförståelig.91

Kombinerade symboler
Flera av de ovan beskrivna motiven och en del andra 
kombinerades ibland av de olika konstnärerna. Man-
dorlaformen gjordes flera gånger på HV, för att omsluta 
ett kors med något monogram i mitten, eller kombinerad 
med fem rosor, strålar med mera på antependier av Fer-
dinand Boberg 1906, Maja Sjöström 1907 och 1913.92

Ett mönster, som i Erstas beställningsböcker kall-
las “Fröken Hallbergs”, visar korset med de fem sår-
märkena. På några svarta mässhakar använder Agnes 
Branting samma symbolik, dels med fem röda punkter 
på birgittinskt manér dels med fem små röda kors runt 
korsmitten. Röda blodsdroppar i olika antal på svart 
botten finner vi hos Oscar Brandtberg och Agda Öster-
berg, ibland i kombination med en törnekrona.

På 1920-talet var Agda Österberg den som kombi-
nerade flest olika symboler på ett och samma föremål, 
till exempel , ankare, kors och hjärta, sol och måne, 
kalk med rött vin under en oblat, dopfunt, triangeln med 
eller utan ”Gudsöga” samt lagens tavlor.93 På antepen-
diet i Alingsås från 1930 finns dessutom evangelisterna 
med både symboler och initialer. Ovanför kalken har 
hon ibland placerat Guds välsignande hand i en moln-
formation. På gröna mässhakar i Falun 1930 ingår han-
den tillsammans med fisken och eldsflamman i symboli-
ken Fader, Son och Ande, dessutom finns en kalk och en 
vinranka på korsets stam och triangeln upprepad över 
tygets yta.

90 En enda gång användes motivet hos HV på en svart mässhake 1917 i Hulter-
stad, möjligen komponerad av Maja Andersson/Wirde.

91 Parament-Verkstadens bref, 1883–1884, sid. 15.
92 Ferdinand Boberg Sofia k:a i Stockholm 1906, Maja Sjöström Stork:an i 

Stockholm 1907, Skärkind 1907, Göteborgs Carl Johans k:a 1913.
93 Bl.a. Angarskapellet på Björkö 1930.

Åtta flygande fåglar i gryningen illustrerar texten på det röda antependiet av Maja Sjöström 1907, Storkyrkan, Stockholm.

Draken på Rut Hallbergs röda antependium i Margaretakyrkan i Oslo.

Gudsögat placerat fram på en mässhake Agda Österberg 1930, Adolf 
Fredriks kyrka, Stockholm. (Foto Lena Dahrén.) 
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Ett mindre antal av de ovan nämnda motiven före-
kommer också kombinerade på en hel del av ”standard-
produktionen” hos både Licium och Libraria. Eftersom 
Sofia Widén var den som gjorde mängder av skisser tog 
hon upp många nya motiv. Elin Pettersson följde hennes 
exempel och de använde i sin omfattande produktion så 
gott som alla symbolmotiv som förekommer.

Kombination av färger och motiv
De flesta av Erstas tidiga röda antependier har som mo-
tiv olika slags kors med monogram och texter. Rosor, 
liljor, veteax och vinrankor är vanliga i de dekorativa 
partierna. Någon enstaka gång görs passionsblommor 
på röd botten både på Ersta och i Göteborg. Symboler 
för fem sår och segerlammet placerades också på röda 
antependier.94

Även hos HV är IHS-monogram och kors de vanli-
gaste motiven på röda antependier och mässhakar efter 
år 1900. 65 av Liciums röda antependier har IHS i kom-
bination med något annat motiv. Men Annie Frykholms 
törnekrans med fem rosor runt IHS finns både på röda 
och svarta antependier.95 Libraria har kombinationen  

XP  och andra vanliga symboler på antependier i 
alla färger.

På tre av HV:s första röda antependier finns fram-
ställningar av Kristus och evangelistsymbolerna. Erstas 
Kristusbilder finns på flera röda antependier, på ett vitt 
och ett grönt. I Göteborg framställdes den gode herden 
på vitt siden och på rött kläde, Kristus som smärtoman 
på ett svart och två violetta antependier.96 Licium fram-
ställde den gode herden på ett vitt antependium och på 
en röd och en grön mässhake.97 Libraria har motivet på 
en grön mässhake.

Licium placerade krucifix på två svarta och tre vio-
letta mässhakar.98 På tre gröna är de en del av treenighe-
ten, liksom Librarias nådastol på två gröna mässhakar.99 
Märkligt nog har två av Oscar Brandtbergs krucifix pla-
cerats på ett vitt och ett grönt antependium.

Bland de av Liciums 175 röda antependier, vars mo-
tiv är dokumenterade, har endast fem duvan, på två 
tillsammans med eldsflammor.100 Ytterligare åtta röda 
har flammor, något som syftar på pingsten, men i kom-
bination med andra motiv. Duvan finns också på ett 
vitt och ett grönt antependium från Licium och på flera  
predikstolskläden i olika färger från Göteborg och Er-
sta.

Den Helige Andens duva fanns på fem röda mäss-
hakar från Ersta, HV och Licium.101 Duvor är också pla-
cerade på vita mässhakar från HV, Licium och Libraria.

Av Göteborgs paramentverkstads röda antependier 
skall ett ha haft “Jesus, eldstungor, evangelistbilder”.102 
Flammor som motiv finns på en mässhake från HV och 
fyra röda Liciummässhakar/par.103

I Linköpings S:t Lars kyrka kan vi se hur beställa-
ren ändrade uppfattning om högtidsfärgen vid slutet av 
1920-talet. De första festmässhakarna med lovsjung-
ande änglar var röda och först det sista paret i sviten är 

vita med Mariamotiv, vilket stämmer med traditionen 
att Mariadagar hade vit skrud.

Uppenbarelsebokens segerlamm med lovsjungande 
änglar och Kristus med basunblåsande änglar är moti-
ven på två röda Liciummässhakar i Linköpings dom-
kyrka gjorda så sent som 1929.104

Jag drar alltså slutsatsen att man under hela perioden 
inte betraktade de flesta röda textilierna som specifikt 
avsedda för pingst, utan fortfarande som de högtidli-
gaste.

Kalkar finns på röda, violetta och svarta antependier, 
de flesta på röda, möjligen med syftning på konfirman-
dernas första nattvardsgång som vanligen ägde rum på 
pingstdagen.

Segerlammet finns på röda antependier, från Ersta, 
Göteborgs paramentverkstad och ett violett, på några av 
HV:s tidiga röda och på röda och två vita från Licium.

På Erstas svarta och violetta antependier omges kors 
och IHS-monogram av passionsblommor eller vita liljor. 
Några violetta har törnekrans med rosor eller symboler 
för fem sår. Tistlar och törnen finns på HV:s och Lici-
ums svarta och violetta antependier och altarbrun och 
mässhakar.

Offerlammet, Kristi gravläggning, en oljelampa, tre 
spikar i törnekrona och kors med tre spikar finns på 
svarta antependier från Licium. Förkortningen INRI 
i olika konstellationer med stjärnor och kors, är van-
lig på svarta antependier och en del violetta. Korsade 
palmblad förekommer på svarta och violetta textilier. 
Törnekrona, blodsdroppar och/eller tre spikar finns på 
två violetta antependier från Libraria och på så gott som 
alla deras svarta.

Sofia Gisbergs små pelikanmotiv är alla placerade på 
röda antependier, endast ett större på Luleås biskops-
kåpa.105 Liciums stora pelikaner finns på ett violett och 
ett svart antependium.

HV:s två tidigaste gröna antependier har livsträd med 
druvor, flera av Liciums gröna antependier likaså.106 
Men vinträdet kunde även broderas på röda antepen-

94 Endast på en mindre del av antependierna efter 1900 har motiven kunnat 
dokumenteras.

95 Antependiet i Vassunda är mycket mörkt grönt.
96 Göteborgs domk:a 1891 violett, Ljung, Bo, 1896(?) violett, Falkenberg 1891 

svart. Heüman, E.D. 1892, sid. 27.
97 Lund 1929 resp. Oslo 1925 och Vreta kloster 1926. Herdetexten läses på 

andra söndagen efter påsk (nuv. tredje söndagen i påsktiden).
98 Linköpings S:t Lars 1930 och Tåssjö 1930 resp. Saltsjöbaden 1913, London 

1920, Oskarsk:an, Stockholm 1929.
99 Linköpings S:t Lars 1926, Vreta kloster 1930 samt Adolf Fredriks k:a, Stock-

holm.
100 Röda antependier i Gustaf Vasa kyrka 1906, Irsta 1911, Engelska k:an 1919, 

Hällestad 1922, i Vendel 1930 placerad över kyrkans skepp, vitt 1918 och 
grönt 1922 i Lysekil.

101 Falu Kristine urspr. två.
102 Heüman, E.D. 1892, sid. 28; Endast 8 av 41 dokumenterade antependier 

saknar färgangivelse.
103 Refsund 1926, Gåsinge 1927, Borgsjö 1929, Seglora 1930.
104 I församlingen har de på senare år betraktats som violetta vilket motsägs av 

uppgifter i arbetsboken och av att Licium samma år levererade två mörkt 
violetta mässhakar till domkyrkan.

105 Broderat av Elisabet Bastholm.
106 Texten med vinträdet och grenarna (Joh. 15:1–9) hör hemma på Heliga tre-

faldighets dag.
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dier, av Maria Widebeck och Ruth Hallberg 1910 res-
pektive 1917.107

Vita antependier från Ersta och Göteborg har Kristus-
bilder, olika växtmotiv, monogram och kors. De första 
figurscenerna från Licium finns på vita antependier.

På mässhakar från Göteborgs paramentverkstad, de 
flesta violetta, utgörs dekoren, där den är känd, av ett 
kors med IHS-monogram och dekorativa växtornament 
på ryggen. På såväl röda som violetta, svarta och några 
vita mässhakar från Ersta är kors med IHS, ax, vinlöv 
och druvor på korsstammen vanligast.

HV:s mässhakar och antependier med monogram och 
kors är i de allra flesta fallen röda. Ett par röda mäss-
hakar från HV 1904 har speciella motiv med änglar och 
rosor, ett annat par har passionsblommor.108

De allra första violetta mässhakarna från HV 1903 
har törnen och pelikaner, nästa violetta par Johannes-
örn och duva 1906.109 Svarta mässhakar från Licium har 
törnekrans eller fem sårsymboler.

Hos Libraria har de omfattande och unika figurmo-
tiven placerats på gröna, vita och röda mässhakar, ädel-
stensbroderier på gröna och vita. Ängsblommor finns på 
fyra vita mässhakar och en grön.110

Alla andra motiv kombineras med alla färger utom 
svart.

Sofia Gisbergs komposition med evangelistsymbo-
ler, palmer och rosor utfördes både i rött och i grönt.111  
Övriga motiv finns i stort sett i kombination med alla de 
liturgiska färgerna på Liciums antependier.

De tyska förlagornas ikonografi
De tidiga ateljéerna ägde och använde under 
1880–1890-talen tyska förlagor och mönsterblad och 
man hämtade inspiration från tysk litteratur. Även om 
man på HV inte direkt använt förlagorna i sina kom-
positioner, kan motivvalet ha påverkats av dem. HV:s 
och Liciums konstnärer kan också ha hämtat inspiration 
hos A.W.N. Pugins Glossary of ecclesiastical ornament 
and costume eftersom ett exemplar ägdes av Svenska 
slöjdföreningen (nu i KB). Till Altarschmuck kan Mo-
ritz Meurer ha inspirerats av Pugin. Ur Meurers Altar-
schmuck kan man exempelvis ta ut följande katalog 
över vad som kallas “de mest gångbara och sköna sym-
bolerna” med den hänvisning till bibelord som Meurer 
gör. Här kan man finna i stort sett alla motiv som använ-
des i den tidiga svenska produktionen. Följande motiv 
ur Meurers Altarschmuck finns åtminstone en gång i det 
svenska materialet.

107 Strängnäs 1910, Vreta kloster 1917.
108 S:t Johannes resp. Sofia k:a i Stockholm.
109 S:t Johannes resp. Sofia k:a i Stockholm.
110 Kila i Västmanland 1927, Falu Kristine k:a 1928/29 (en stulen), Norrfjärden 

1931 och Ronneby 1932. Detta motiv användes senare flera gånger både av 
Libraria och ateljé Tre bäckar.

111 Gustavsberg 1907, Ösmo 1911, Skäfthammar 1915. Endast tekniken skiljer 
dem åt.

Motiv ur Meurers Altarschmuck
Symboliska gestalter (personer, djur)

Lammet med korsfana och korsgloria (Jes.53:7, Joh.1:29, 1 
Kor. 5:7, Upp. 5:6)

Lammet med sår och blod > kalk

Triumferande Lamm som blickar tillbaka på den övervunna 
fienden. (Upp. 5:12–13)

Den gode herden, lammen de kristna, 12 st = apostlarna 
(deras motsats är bockar) (Matt 25:32)

Den gode herden (Joh.10:12, Luk. 15:4–5)

Andens duva (Luk. 3:22)

Pelikan

Phönix112

Örnen som föryngras, uppståndelsesymbol (Ps. 103:5, Jes. 
40:31)

Vinstocken och revorna/rankorna (Joh. 15)

Vinlöv med druvor och ax = nattvarden

Hjorten vid källan. (Ps. 42:2)

Nådastolen, Fadern som en åldring, den korsfäste sonen och 
duvan. “Bör hållas tillbaka.”

Oxe och åsna

Treenighet

Triangel med öga omgiven av en strålkrans

Guds hand ur molnen

Välsignande hand

Livets frukt

Cherubim – de fyra väsendena, (Hezekiel och Uppenbarelse-
boken)

Evangelisterna, människa (ej ängel), lejon, tjur/oxe och örn, 
skriftrullar med namnen och som de fyra paradisfloderna

Regnbågen Hoppet (1 Mos. 9)

Regnbågen Kristi tron (Hez. 1:26, Upp. 4:3)

Pinoredskapen, Passionsblomma

Törnen och tistlar, Kristi lidande och människans död (1 Mos. 
3:18)

5-bladiga rosen, biktens tystnad och de fem såren.

Liljan, renhet i handen på ängeln Kristi oskuld.

Bland palmblad står Kristus som lammet och apostlarna, seger-
symbol, martyrer

Krona och krans113

112 Det står inget om Libanon!
113 Motiv som jag inte har funnit i det svenska materialet:
 Lejonet, sällan som Kristussymbol (Upp. 5:5, 1 Mos. 49:9–10)
 Vädur = Kristus (1 Mos. 22:13)
 Lejonet, vanligen symbol för det onda (1 Petr. 5:8)
 Noas duva med olivbladet, bild av frid och hopp
 Duvor som pickar på bär och frukter = livets träd, rättfärdigheten och det 

eviga
 Granatäpple, fruktbarhetssymbol hos hedningarna
 Granatäpple, kyrkan i vilken anden samlar alla folk
 Fåglar som finner sitt bo (Ps. 84:4)
 Stork, turturduva, trana och svala, flyttfåglar (Ps. 84:4)
 Höna och kycklingar
 Tuppen – Petrus, vaksamhet, manar till bot
 Det onda – lejon, orm, drake, varg, räv, hund, svin
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Skillnader mellan de olika ateljéernas motiv-
val
Många motiv användes av alla. Men man kan också ur-
skilja en viss skillnad i motivvalet mellan de olika ateljé-
erna och konstnärerna.

Valet av motiv hos Ersta och Göteborgsverkstaden 
visar under den första tiden en kristocentrisk linje, 
främst de många Kristusbilderna, smärtomannen, den 
gode herden, consolator och världshärskaren. Men nå-
gon framställning av den korsfäste har jag inte kunnat 
finna där. Lidandet uttrycktes istället med symboler 
som exempelvis passionsblomman, ofta betecknad som 
”Kristi-kors-blomma” och ibland utformad med ett klö-
verbladskors som pistill.

Krucifix kommer först hos Licium och finns på ett 
fåtal mässhakar och antependier därifrån efter 1913 och 
endast en gång hos Libraria. Några få gånger framställs 
den gode herden också där.

Pelikanen finns främst hos HV och Licium. Efter 1904 
framställdes inga pelikaner eller segerlamm på HV. Inga 
pelikaner finns på mässhakar och antependier från Ersta 
eller Göteborgs paramentverkstad.

Segerlammet med korsfanan var ett av de viktigaste 
motiven hos alla utom Libraria. De små liggande lam-
men på mässhakarnas framsida finns enbart hos Ersta 
och Göteborg.

Hos HV blev stora ornamentalt utformade monogram 
tillsammans med korset de viktigaste motiven både 
på antependier och mässhakar efter 1904. IHS-
monogrammet är ibland kombinerat med XP och . 
Korset inskrivet i en mandelformad mandorla finns bara 
hos HV.

Liljor, passionsblommor, rosor och törnen förekom-
mer både hos HV-konstnärinnorna och hos arkitekterna 
Ferdinand Boberg, L.I. Wahlman och Agi Lindegren.  
I sin profana produktion använde både Licium och HV 
under jugendtiden långt fler växtmotiv från den nordis-
ka floran än i den kyrkliga. Licium fortsatte den frodigt 
blomstrande linjen med främst stora liljor och rosor till 
mitten av 1910-talet. Sofia Gisberg fortsatte att använda 
samma motivvärld som hon tidigare gjort på HV, ett 
centralt motiv omgivet av olika blommor och växter, 
ibland grupperade i korsform eller i sidobårder. Agda 
Österberg är den enda som i slutet av perioden börjar 
använda svenska ängsblommor.

Större bildscener kom först hos Licium. Ett tiotal 
större bildbroderier med bibliska motiv gjordes också 
på Libraria. Framställningar av Maria finns bara hos Li-
cium och Libraria, de två första av Sofia Gisberg. Figur-
broderier med människor och änglar utvecklades vidare 
av Ruth Hallberg, Oscar Brandtberg och Sofia Widén 
respektive Agda Österberg.

Sedan Agnes Branting och Sofia Gisberg lämnat HV 
broderades inte några gestalter där förrän de allra sista 
åren. Först efter Maja Widebecks död 1929 kom äng-
lar in i några av HV:s kompositioner inspirerade av L.I. 
Wahlman.

114 Inger Estham, Figurbroderade mässhakar från reformationstidens och 
1600-talets Sverige, Uppsala 1974.

115 Lindblad, J. 2009. Exempel i Arrie, Råneå och Marsvinsholm.

Licium hade den klart största produktionen på 
1900-talet vilket också medförde en större motivmässig 
mångfald. Elin Pettersson och Sofia Widén fick genom 
sin stora produktion tillfälle att använda i stort sett alla 
motiv som förekommer under perioden. Elin Pettersson 
står för de flesta enklare motiven, kors, rosor och mono-
gram, men gjorde änglar ett par gånger. Agnes Branting 
kom i slutet av sitt liv fram till enklare kompositioner 
med få symboler. Libraria kan ibland ha en stor mängd 
olika symboler inkomponerade på samma föremål.

Endast hos Licium och Libraria användes ädelstens-
ornamentik, främst av Ruth Hallberg och Sofia Widén 
respektive Agda Österberg Triangeln med Gudsögat fö-
rekommer bara hos Libraria, vanligen placerad på mäss-
hakarnas framsida. (Endast en gång hos HV.)

Man kan konstatera att de olika ateljéerna på 
1900-talet skiljer sig något åt då det gäller ikonografin. 
Den största variationen på HV fanns innan Agnes Bran-
ting och Sofia Gisberg slutade. Efter 1904 använde HV 
mest symbolmotiv, främst monogram. Min slutsats är 
att de olika konstnärerna favoriserade vissa motiv och 
färger.

Ikonografi sammanfattning
Kors och Kristusmonogram är vanliga motiv på så gott 
som alla typer av föremål hos samtliga ateljéer. Dessa 
symboler var vanliga även under tidigare århundraden. 
På mässhakar finns så gott som alltid en korsform av nå-
got slag. Det hade varit den allenarådande dekoren under 
större delen av 1800-talet med få variationer i utföran-
det. På antependier var IHS-monogrammet en frekvent 
symbol. Dessa motiv levde vidare in på 1900-talet men 
fick en helt ny gestaltning, kombinerades med andra 
motiv och infogades i större kompositioner. Mässhakar 
från Göteborg och Ersta har nästan alltid IHS centralt 
placerat på ryggkorsen.

Inte sedan medeltiden/reformationen har man i Sve-
rige broderat några andra gestalter än den korsfäste 
och Maria och Johannes i ett par kalvariescener på 
mässhakar och inga figurer alls på antependier.114 Un-
der 1880- och 1890-talen, broderades Kristusbilder hos 
Ersta och i Göteborg, motiv som hämtats direkt från 
tyska mönstersamlingar. Men i en del kyrkor där det 
redan stod en Thorvaldsenskulptur på altaret, kan det 
ha känts överflödigt med en Kristusbild på antependiet 
också.115 Inga mässhakar från Göteborg eller Ersta har 
figurframställningar.

Det är anmärkningsvärt att den korsfäste endast 
framställs på åtta mässhakar i det undersökta materia-
let. Krucifixet var under medeltiden det vanligaste mo-
tivet på mässhakar och det enda som förekom vid sidan 
av det tomma korset under 1700-talet och det tidiga 
1800-talet. Det intressanta är att det överhuvud taget 
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116 Estham, I. 1974.
117 I min text skrivs alla citerade texter med versaler oavsett hur de broderats. 

Ibland ingår texthänvisningen i citatet ibland inte.
118 HV:s årsberättelse 1882.
119 I Branting–Lindblom finns så gott som alla kända svenska medeltida textilier 

dokumenterade. Ytterligare en handfull finns i Pietaskatalogen.

återkom i början av 1900-talet. Det första krucifixet 
broderades på Licium 1913. Placeringen på en svart och 
tre violetta mässhakar är förståelig. På fem gröna in-
går det i framställningar av treenigheten, lämpligt under 
trefaldighetstiden. Märkligt är dock att en kalvariescen 
av Oscar Brandtberg placerats på ett vitt antependium.

Pelikanen användes som metafor för den utgivande 
Kristuskärleken. Detta motiv förekommer på en grupp 
svensktillverkade mässhakar från senare delen av 
1600-talet.116 Passionsblomman har en liknande bety-
delse. Segerlammet och någon gång Fågel Fenix, symbo-
liserar uppståndelsen.

Förvånande är att den Helige Andes duva endast 
framställdes ett dussin gånger på alla de röda antependi-
er och mässhakar som tillverkades. Något mer frekvent 
är den på predikstolskläden i olika färger från Göteborg 
och Ersta.

En större breddning av motivvärlden finner vi fram-
för allt hos Licium. I början av 1900-talet började också 
scener och personer ur den bibliska historien åter att 
framställas. Detta har i stort sett inte förekommit på 
svenska kyrkotextilier sedan medeltiden. Herdarnas 
tillbedjan 1906 hos Licium är det första i sitt slag. På 
1920-talet gjorde Sofia Widén och Agda Österberg bild-
scener och figurbroderier både på mässhakar och ante-
pendier.

Från 1910-talet respektive det sena 1920-talet fram-
ställs åter Maria några få gånger i motiv som madonnan 
med barnet och bebådelsen. Änglar som en bild för den 
ständiga lovsången blir snart ett omtyckt motiv på an-
tependier och mässhakar hos Licium och hos Libraria, 
och på några orgelläktarkläden. Hos HV broderades 
aldrig någon Maria eller något krucifix. Mellan 1905 
och 1929 broderades inte heller några änglar.

Vid 1800-talets slut fanns en väsentlig skillnad i fråga 
om motivvalet mellan den romersk-katolska och den 
protestantiska världen. Den romersk-katolska kyrkan 
hade hela helgonskaran och berättelserna om dem att 
tillgå. Helgonbilder förekommer också frekvent i den 
anglikanska kyrkan under The Gothic Revival. Det drö-
jer till omkring 1925 innan Licium vågar sig på att bro-
dera enstaka små helgon på några mässhakar, de första 
är respektive kyrkas skyddshelgon, S:t Lars. Rika figur-
broderier utöver Kristus tedde sig kontroversiella inom 
de lutherska kyrkorna men accepterades av de högkyrk-
liga prästerna, som fått sina impulser från England.

I övrigt hämtar både de evangeliska och de romersk-
katolska tillverkarna inspiration i fråga om textilierna 
från samma tidigkristna förebilder och aktuell litteratur.

Motivvalen inspirerades också på 1900-talet av äldre 
tiders kyrkliga konst t.ex. den medeltida ädelstenssym-
boliken.

Efter sekelskiftet syns en tydlig skillnad mellan de 
olika ateljéerna. Licium, som har den överlägset största 
produktionen, är den ateljé där också flest nya idéer rea-
liseras. Men med en större produktion följde en minsk-
ning vad det gäller mer speciella motiv. Hos Libraria 

används flest symboler i kombination på ett och samma 
föremål.

Av det dokumenterade materialet drar jag slutsatsen 
att valet av motiv ofta gjordes av konstnärerna själva 
eller av ateljéledaren. Man kan se en tydlig skillnad då 
Agnes Branting och Sofia Gisberg lämnat HV 1904. I 
några speciella fall har jag kunnat påvisa att beställaren 
haft bestämda åsikter om motivvalet, t.ex. i Vreta klos-
ter och till den ekumeniska kåpan. Men då diskussioner 
mellan ateljé och beställare ofta förts per telefon eller 
vid besök i ateljén kan man inte helt säkert avgöra var 
initiativet låg.

Mässhakar i par har efter 1914 vanligen någon skill-
nad sinsemellan i fråga om motiv eller färgsättning. Det 
gäller alla ateljéer. Något uttalat skäl till detta har jag 
inte funnit, bara ett konstaterande av Sofia Widén att så 
var fallet, vilket visar på ett medvetet val.

Det framgår tydligt att antalet motiv och symboler 
som används blir allt större under den behandlade perio-
den och de skiljer sig tydligt från det närmast föregående 
århundradet. Man kan konstatera att mängder av motiv 
som inte använts under närmast föregående århundra-
den åter kommer in i produktionen.

Infogade texter
Inspiration från äldre och nyare sakrala  
textilier
Under hela den aktuella perioden placerades texter på 
textilierna, för det mesta i kombination med någon bild, 
symbol eller annan dekor.117 Det kunde vara språkband i 
en bildscen eller bårder infogade i kompositionen. Han-
na Winge var den som först uttryckligen kommenterade 
detta redan 1882. Hon ansåg att nästan alla medeltida 
kyrkliga textilier var försedda med texter.118 Detta stäm-
mer inte med de flesta kända bevarade svenska medel-
tida kyrkotextilier.119 I Sverige är det endast birgittinska 
textilier, tre altarbrun, en relikask och en korkåpesköld 
samt ytterligare en handfull textilier, som har inskrifter. 

Detalj av Carin Wästbergs broderade altarbrun beställt 1891, färdigt 
1894, Skara domkyrka.
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120 Birgittinska altarbrun i Vadstena, Skara och SHM och två relikaskar, SHM 
349:1, SHM 349:2 (utst. i Vadstena) (tre st. inkomna 1703). I SHM finns 
Biskopskullarundlarna från 1100-talet (inköpta 1871), Fogdöbonaden från 
1400-talet (skänkt 1847), Skokloster gravtäcke sent 1400-tal (inkommet 
1703). Ett altarbrun från Ödeby, senare rekonstruerat till ett gravtäcke, nu i 
Örebro museum ej utställt 1880.

121 Upmark, G., Looström, L. 1880, I. Kyrkliga föremål.

Flera av dessa tillhörde redan före 1880 Historiska 
museet.120 På de medeltida textilier som ställdes ut hos 
Slöjdföreningen 1880 fanns inga med texter.121 Det är 
naturligtvis möjligt att Hanna Winge ute i Europa sett 
texter på föremål, som kanske inte längre är bevarade.

Att infoga textbårder på textilierna var alltså något 
som lanserades av Hanna Winge på HV 1882 och unge-
fär samtidigt hos Ersta. Ringkors med inkomponerade 
texter blev tidigt vanliga hos Ersta. Även på antependier 
och predikstolskläden från Göteborgs paramentverk-
stad finns texter på 1890-talet. 

Licium använde sedan hela tiden texter både på an-
tependier och mässhakar. Däremot är det ovanligt på 

HV:s mässhakar och hos Libraria. Texterna är ofta lov-
sångstexter eller har anknytning till nattvarden på an-
tependier och till Guds ord på predikstolskläden. Vid 
denna tid var det vanligt att målade bibelspråk ingick i 
arkitekturen både i svenska kyrkor och i frikyrkor.

Alla motiv 

Alfa Omega

A O

Andreaskors (fram)

Apostlar

Ax

Ax och vin

Birgittakors med 5 röda prickar/
kors

Blommor

Den gode herden med lammet

Den heliga staden/Betlehem

Drake 

Druvklasar och vinblad

Druvor

Druvor och ax

Duva

Eldslågor/flammor

Evangelister

Evangelistsymboler

Fem rosor

Fem sårmärken

Fjärilar

Fyra paradisfloder

Fåglar

Fågel Fenix

Granatäpplen

Guds hand

Gudsöga

Gudsöga (fram)

Hakkors

Halls märke

Heliga Birgitta i sin böne-
kammare 

Herdarnas tillbedjan, liljor 

IIHS

IHS i törnekrans med 5 rosor

INRI

Inridandet i Jerusalem

Jerusalem

Jerusalemskors

Jesse rot

Kalk

Kalvariescen

Keruber

Kerubhuvud

Klematisblommor

Klöverkors

Kors 

Kors grekiskt 

Kors latinskt

Kristi himmelsfärd

Kristus ”Den uppståndne”

Kristus pantokrator

Kristus smärtomannen

Kristus välsignande

Kristusansikte

Krucifix

Krucifix, Maria och Johannes

Kvinnorna vid graven

Kyrkans skepp

Lamm

Lamm med korsstav/baner

Lamm på boken  
med 7 insegel

Lamm/Offerlammet

Lamm/Segerlammet,  
liggande/stående

Liljor

Liljekors

Liljekrans

Livsträd

Lyra

Majestas Domini

Mandorla

Maria med Jesusbarnet

Marie bebådelse

Moln

Monogram

Mussla 

Måne och sol

Nattvarden

Nyckel och svärd

Nycklar, två korslagda

Oljelampa

Palm med kottar

Palm- och olivkvist

Palmblad

Palmetter

Passionsberättelsen

Passionsblomma/Kristikors-
blomma

Pelikan med ungar

Ringkors

Ros/Rosor

Skepp med Kristus och 
lärjungar

Små fåglar

Soluppgång 

Spikar

Stjärna

Stjärna, femuddig

Stjärnor

Strålar

Strålsol

Stråltriangel

Timglas

Tistlar

Treenighet

Tre ringar

Tro Hopp Kärlek (an-
kare, kors, hjärta)

Tulpanformade sköldar

Tulpaner

Törnekrans

Törnekrona

Vapensköld

Vindruvor

Vinranka

Vinträd

XP

XP (fram)

Ädelstenskors

Ädelstensornamentik

Ängel/Änglar

Änglar knäfallande

Änglar musicerande

Änglar med språkband

Ärkeängeln Mikael med 
drake

Ärkeänglarna Mikael och 
Gabriel

Ängsblommor

Örn
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122 Bl.a. i Uppsala 1882, Håbo Tibble 1884, Hudiksvall 1885, Skara 1892–1894.
123 Falu Kristine k:a 1906, Dalarö 1914, Nyköping S:t Nicolai k:a 1924.
124 Joh. 6:35. Broderad i 8 cm bred filet-spets.
125 Se Guds lamm som bär världens synder.
126 Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar (Ps 84:2); Straffet ligger 

på honom på det att vi skola hava frid och genom hans sår bliva vi helade. 
(Jes.53:5); Godhet och barmhärtighet skola följa mig i alla mina livsdagar. (Ps 
23:6). Jag har valt att genomgående använda 1917 års bibelöversättning.

127 Lindblad, J. 2009, sid. 66, cit. ur Ullman 1863, sid. 47.
128 Antependium i Arjeplog 1899, i Axberg 1904.
129 Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig som var och som är och som 

komma skall.
130 Lundberg, M. 1981, sid. 34–35. Hon hänvisar till en skrift av Wulff, O. Che-

rubim, Throne und Serafim, utgiven 1894 i Altenburg.
131 Åt Gud allena äran.

Tidiga texter, Herrens namn och sakrament
De tyska mönsterbladen har inkomponerade bårder och 
textförslag på tyska. Hos Erstas paramentavdelning och 
Göteborgs paramentverkstad har ringkorsen på ante-
pendier försetts med broderade texter. Inga mässhakar 
från Göteborgsverkstaden har texter. Även i England 
var det vanligt med inbroderade texter i överkanten på 
antependier eller altarbrun tidigt på 1800-talet.

På HV:s textilier finner vi texter först på breda al-
tarduksbårder i filet-teknik och broderi, den första till 
Uppsala domkyrka 1882.122 På sådana arbeten användes 
texterna SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS 
DEUS SEBAOTH PLENI SUNT COELI ET TERRA 
GLORIA TUA BENEDICTUS QUI VENIT IN NO-
MINE DOMINI HOSANNA IN EXCELSIS (Joh. Upp. 
4:8) och ÄRA VARE GUD I HÖJDEN. Senare gjordes 
liknande altarduksbårder med samma texter även på Li-
cium.123

Den längsta texten med en klar syftning på natt-
vardsfirandet finns på Skara domkyrkas altarringsduk 
från 1894, drygt 13 meter lång med 8 cm bred filet-
bård, JAG HAR KOMMIT ATT DE MÅ HAFVA LIF 
OCH ÖFVER NOG. DEN SOM TÖRSTAR KOMME. 
KOMMEN TY ALLT ÄR NU REDO, JAG ÄR LIF-
VETS BRÖD DEN SOM KOMMER TILL MIG HAN 
SKALL ICKE HUNGRA.124

Hanna Winges antependium till Tyska kyrkan 1887 
har texter på tyska som överensstämmer med de tre 
motiven. SIEHE DAS IST GOTTES LAMM WEL-
CHES DER WELT SUENDE TRAGET är broderad 
längs överkanten.125 I bården runt örnen finns texten 
MEINE SEELE VERLANGET UND SEHNET SICH 
NACH DIE VORHOEFEN DES HERRN, runt lam-
met DIE STRAFE LIEGET AUF IHM AUF DASS WIR 
FRIEDEN HATTEN (HÄTTEN) UND DURCH SEINE 
WUNDEN SIND WIR GEHEILET (Jes.53:5) och runt 
pelikanen GUTES UND BARMHERZIGKEIT WER-
DEN MIR FOLGEN MEIN LEBEN LANG.126

Några texter talar om vördnad för Herrens namn. 
Agnes Brantings antependium med solrosorna 1900 har 
texten EDER SOM MITT NAMN FRUKTEN SKALL 
UPPGÅ RÄTTFÄRDIGHETENS SOL och Maja Sjö-
ströms röda till Stockholms Storkyrka 1907 har RÄTT-
FÄRDIGHETENS SOL SKALL UPPGÅ MED SA-
LIGHET UNDER SINA VINGAR. Båda texterna är 
hämtade från profeten Malaki 4:2, Gamla Testamentets 
sista bok. Brantingantependiet gjordes till en utställning 
och konstnärinnan kan själv ha valt både text och motiv. 
Dessa texter kan ha föresvävat biskop U.L. Ullman då 
han skriver om kyrkobyggnader och betonar långkyr-
kans riktning mot koret.

Och sjelfva detta kor, belyst af det östliga morgonljuset, er-
inrar det icke om rättfärdighetens sol, som med sina strålar 
gjutit ny dager öfver en förr nattomtöcknad jord? 127

De två antependierna har helt olika ikonografiskt ut-
tryck. Agnes Branting har tagit fasta på ordet sol och 

fyllt ytan med broderade gula solrosor. Maja Sjöström 
har tagit fasta på “solen skall uppgå“ och illustrerar 
detta som en morgonrodnad med invävda violetta och 
röda färgtoner. Orden “under sina vingar” illustrerar 
hon med flygande fåglar.

Andra texter talar om Gudsfolket. SALIGT ÄR DET 
FOLK VARS GUD HERREN ÄR användes redan på 
Carin Wästbergs broderade altarbrun i Skara domkyrka 
beställt 1891 (färdigt 1894), vilket är för tidigt för att 
direkt kunna knytas till ungkyrkorörelsen, samt på ante-
pendier av Branting 1899 och Gisberg 1904.128

Lovsångstexter
Agnes Brantings tre första antependier (utförda efter 
samma skiss) har något olika texter. Det första i Skövde 
1889, har i mitten texten IESUS CHRISTUS och JOH. 
UPP 4:8129 samt evangelisternas namn intill respektive 
symbol. På de två andra antependierna med samma 
komposition, Chicago/Gävle 1893 och Vittskövle 1900, 
kan vi läsa HERRE DU ÄR VÄRDIG ATT MOTTAGA 
PRIS OCH ÄRA OCH KRAFT. HELIG, HELIG, HELIG 
ÄR HERREN GUD ALLSMÄKTIG SOM VAR OCH 
SOM ÄR OCH SOM KOMMA SKALL, alltså den text 
som hänvisas till på det första. Redan i fornkyrkan har 
motivet med de fyra väsendena och de fyra keruberna 
med olika ansikten sammankopplats med denna text ur 
Johannes Uppenbarelse i alexandrinsk liturgi.130

Flera gånger broderades texter som ÄRA VARE GUD 
I HÖJDEN och HONOM VARE ÄRA I EVIGHET både 
på antependier hos Ersta och Göteborgsverkstaden och 
på mässhakar hos Licium. De vita mässhakarna i Vreta 
kloster, med spelande änglar, har Gloria-texten och fågel 
Fenix på den ena och på den andra med örnarna GUD 
VARE TACK SOM GIVER OSS SEGERN GENOM 
VÅR HERRE JESUS KRISTUS. Och Hallbergs stora 
röda antependium i Vreta kloster med ädelstensorna-
mentiken har texten SOLI DEO GLORIA.131

Änglarna på de röda mässhakarna i Linköpings S:t 
Lars kyrka bär språkband med texter hämtade ur Johan-
nes Uppenbarelse LOVET OCH PRISET OCH VISHE-
TEN, TACKSÄGELSEN OCH ÄRAN OCH STARK-
HETEN TILLHÖRA VÅR GUD EVINNERLIGEN 
respektive FRÄLSNINGEN TILLHÖR VÅR GUD HO-
NOM SOM SITTER PÅ TRONEN OCH LAMMET, 
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132 (Upp 7:12) resp. (Upp 7:10).
133 Pietas nr 6507/1990.
134 Joh. 6:48.
135 Matt. 5:8.
136 Meddelat vid besök på Amalienborg 9/10 1995.
137 Nathan Söderblom, ”Hjärtats renhet” i Tal och skrifter utg. av Åhlén & 

Åkerlund 1933, sid. 313–316; För uppgiften om konfirmationsdatum tackar 
jag Hovförsamlingens pastorsexpedition.

138 Saliga de som äro fattiga i anden. Matt 5:3.
139 Matt 11:28
140 Joh. 15:5. S:t Peters k:a i Stockholm 1901, Mora 1912.

den senare med segerlammet som motiv.132 Detta tyder 
på att de inte varit avsedda specifikt för pingst och mar-
tyrdagar utan som högtidsskrudar. Agnes Branting hade 
ju i detta fall föreslagit vita mässhakar men böjt sig för 
donatorns önskemål.

De två mörkgröna mässhakarna med änglar i Sand-
vikens kyrka 1932 är de enda kända, som Libraria har 
försett med texter ÄRA VARE GUD I HÖJDEN OCH 
FRID PÅ JORDEN, TILL MÄNNISKORNA EN GOD 
VILJA på den ena och HELIG, HELIG, HELIG HERRE 
GUD ALLSMÄKTIG, HELA JORDEN ÄR FULL AV 
DIN HÄRLIGHET på den andra. Den senare texten 
broderade de också på ett antependium i Karlshamn 
1932.

Nattvardstexter
Texter på antependier syftar ofta på nattvardsfirandet. 
FÖR EDER, FÖR EDER UTGJUTET eller KOMMEN 
TY ALLT ÄR NU REDO, Luk. 14:17 är mycket frek-
venta. I kombination med de många framställningarna 
av segerlammet finns givetvis texten SE GUDS LAMM 
(Joh. 1:29) men också ofta KOMMEN TY NU ÄR ALLT 
REDO. Det är den vanligaste texten på Erstaantependi-
er. Någon enstaka gång förekommer texterna KRISTUS 
ÄR DÖD FÖR VÅRA SYNDER och GENOM HANS 
SÅR ÄRO VI HELADE. Texten SALIGE ÄRO THE 
SOM KALLADE ÄRO TILL LAMBSENS NATTVARD 
UPPENB. 19 Cap. Vers 9. broderades på ett rött an-
tependium i Söderbärke troligen efter ett antependium 
från 1727 med samma text i den närbelägna Västanfors 
kyrka.133 JAG ÄR DET BRÖDET SOM NEDERKOM-
MER AF HIMMELEN PÅ DET DEN DERAF ÄTER 
SKALL ICKE DÖ är broderat på Erstakapellets röda 
antependium med den uppståndne Kristus omgiven av 
veteax och vinrankor.

Ett rikt broderat altarbrun i Vadstena klosterkyrka 
1922 har en lång text med anknytning till nattvarden, 
JAG ÄR DET LEVANDE BRÖDET SOM HAR KOM-
MIT NED FRÅN HIMMELEN – OM NÅGON ÄTER 
AV DET BRÖDET SÅ SKALL HAN LEFVA TILL EVIG 
TID – OCH DET BRÖDET SOM JAG SKALL GIFVA 
ÄR MITT KÖTT – OCH JAG GIFVER DET FÖR ATT 
VÄRLDEN SKALL LEFVA.134 Denna text användes en-
dast vid detta tillfälle och kan mycket väl vara vald av 
Mary von Rosen som själv utförde brunet.

Bergspredikan och andra bibeltexter
Citat ur bergspredikans texter, exempelvis saligprisning-
arna har man också valt. Texten till kronprinsessan Mar-
garetas vita mässhake i Helsingborg 1920 hämtades ur 
saligprisningarna, BEATI MUNDO CORDE QUONI-
AM IPSI DEUM VIDEBUNT.135 Drottning Ingrid trod-
de att hennes mor hade valt texten, men att ärkebiskop 
Nathan Söderblom mycket väl kunde ha varit med vid 
valet.136 Söderblom valde i varje fall denna text, ”Saliga 
äro de renhjärtade ty de skola se Gud”, som tema för sitt 

tal vid prinsessan Ingrids konfirmation i Slottskyrkan  
1 april 1926.137 Bergspredikan hade vid den tiden blivit 
grunden både för kristendomsundervisningen i skolan 
och i konfirmationsläsningen i Sverige i stället för Luth-
ers Katekes. Agnes Brantings mässhake i violett siden i 
Gamla Uppsala har texten BEATI PAUPERES SPIRITU 
som enda broderade dekor.138

Kristocentriska texter
På antependier från Ersta med avbildningar av Kristus 
finns texter som appellerar till motivet. JAG ÄR DEN 
GODE HERDEN står på det gröna Erstaantependiet. 
Runt den välsignande Kristusbilden på de röda antepen-
dierna i Lidköping och Roma har broderats KOMMEN 
TILL MIG I ALLE SOM ARBETEN OCH ÄREN BE-
TUNGADE.139 På det violetta Tierps antependiet med 
änglar och på ytterligare två röda antependier utan fi-
gurbroderi står JESUS KRISTUS IGÅR OCH IDAG 
OCH HAN DESSLIKES I EVIGHET.

Smärtomannen på det violetta antependiet i Ljung 
beledsagas av texten KRISTUS ÄR DÖD FÖR VÅRA 
SYNDER medan samma motiv i Göteborgs domkyrka 
har texten TÄNK PÅ JESUM CHRISTUM. 2.Tim.2.

Många texter som syftar på Kristus är sådana som 
inleds med JAG ÄR... På Agnes Brantings gröna ante-
pendier med vinträdsmotiv finns texten JAG ÄR VIN-
TRÄDET I ÄREN GRENARNA, en text som skulle bli 
vanlig på gröna antependier.140

På ett grönt antependium i Nacka av Oskar Brandt-
berg 1924 bär de fyra evangelistsymbolerna språkband 
med ytterst små broderade hänvisningar till centrala 
Kristustexter MATT 11:28, (Kommen till mig alla som 
arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.) 
MARK 10:45 (Människosonen har ju kommit inte för 
att låta tjäna sig utan för att tjäna och giva sitt liv till 
lösen för många), LUK. 19:10 (Ty Människosonen har 
kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat), 
JOH. 14:6 (Jesus svarade honom: jag är vägen sanningen 
och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig). 
Betraktaren måste antingen vara mycket bibelkunnig  
eller slå upp bibelställena för att förstå hänvisningarna.

På två vita mässhakar i Lunds domkyrka av Agnes 
Branting 1923 kan vi läsa texter ur Apostlagärningar-
na: HAN ÄR DEN STENEN SOM AV BYGGNINGS-
MÄNNEN – AV EDER SJÄLVA – AKTADES FÖR IN-
TET MEN SOM HAR BLIVIT EN HÖRNSTEN; OCH 
I INGEN ANNAN FINNES FRÄLSNING; EJ HEL-
LER FINNES VNDER HIMMELEN NÅGOT ANNAT 
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141 Den inbördes ordningen mellan de olika textavsnitten har varit svår att fast-
ställa.

142 Jag är livets bröd.
143 En god herde giver sitt liv för fåren.
144 Jag är det sanna vinträdet.
145 Människosonen måste lida mycket.
146 Se, vi gå upp till Jerusalem.
147 Donatorn antyds med det Bildtska släktvapnet.
148 ATA, Sigurd Curmans arkiv, brev 23/7 1917 från Erik Fant: “Har nu av 

prästen fått ett bibelspråk som han ansåg lämpligt för altaret, nämligen Joh. 
4:24. ‘Gud är ande, och de som tillbedja honom/ måste tillbedja i ande och 
sanning.’ Det borde ju passa med resp. 31 och 29 bokstäver” (vilket inte 
stämmer).

149 Horla, Siene, Hol i Bohuslän.
150 Matt 10:16.
151 Göteborgs Oscar Fredrik.
152 Malmö S:t Petri k:a, violett antependium 1918.
153 Kom Helge Ande.

NAMN BLAND MÄNNISKOR GIVET GENOM VIL-
KET VI KUNNA BLIVA FRÄLSTA.141

Ofta broderades texter som har direkt anknytning till 
bildframställningen. På Lunds vita Lundantependium av 
Sofia Widén med den gode herden och vinträdet som 
motiv, finns text på grekiska ur Johannesevangeliet

Joh.6:35,142 

Joh.10:11143 och
Joh.15:1.144

På några av Agnes Brantings sena mässhakar utgörs 
dekoren av ett böjt gaffelkors av band med broderad 
bibeltext, ibland på latin. På två fastemässhakar av slätt 
mörkviolett ylle i Linköpings domkyrka står OPORTET 
FILIUM HOMINES MULTA PATI145 respektive ECCE 
ASCENDIMUS IEROSOLYMAM.146

Speciella texter
Många texter förekommer endast en gång. På Morlan-
das antependium med Kristi gravläggning finns texten 
JESUS SADE JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET 
DEN SOM TROR PÅ MIG SKALL LEVA OM HAN 
ÄN DÖR.147

De svarta och violetta mässhakarna i Linköpings S:t 
Lars kyrka har längre texter som understryker motiven 
inkomponerade på olika sätt. Till den ekumeniska kå-
pan föreskrev ärkebiskop Söderblom förutom bilderna 
vilka texter som skulle infogas i broderiet. Texterna är 
centralt kristna och sådana som knyter an till den eku-
meniska tanken.

I Vreta Kloster vet man att prästen föreslagit ett bibel-
språk lämpligt att broderas på det gyllene predellaklä-
det, nämligen GUD ÄR ANDE OCH SANNING OCH 
DE SOM TILLBEDJA HONOM MÅSTE TILLBEDJA 
I ANDE OCH SANNING, Joh. 4:24.148 Denna text är 
inte kombinerad med något motiv eller liturgisk färg.

Texter på predikstols- och läktarkläden
Till predikstolskläden valdes texter om predikotexten 
och uppmaningar till åhörarna som HÖREN SÅ FÅR 
EDER SJÄL LEVA; VÅR GUDS ORD BLIFVER EVIN-
NERLIGEN; SALIGA ÄRO DE SOM HÖRA GUDS 
ORD OCH GÖMMA DET. Tre olika bibeltexter VÅR 
GUDS ORD BLIFVER EVINNERLIGEN: SÄDEN ÄR 
GUDS ORD och SOMT FÖLL I GOD JORD valdes till 
tre församlingar i samma pastorat vid en beställning hos 
Ersta 1921.149

På en bonad avsedd för pelaren bakom predikstolen i 
S:t Johannes kyrka i Stockholm 1915 ger Agnes Branting 
predikanten råg i ryggen med den invävda texten GÅN 
OCH PREDIKEN OCH SÄGEN HIMMELRIKET ÄR 
NÄRA. SE JAG SÄNDER EDER SOM FÅR IBLAND 
ULFVAR: VAREN DÄRFÖR KLOKA SÅSOM OR-
MARNA OCH MENLÖSA SÅSOM DUVORNA.150

På orgelläktarkläden från Göteborgs paramentverk-
stad finns ett flertal lovsångstexter på 1890-talet.151 

ETT TREFALT HELIG SJUNGES DÄR eller TACKOM 
OCH LOFVOM HERREN ALLT VAD ANDA HAR 
LOVE HERREN HALLELUJA. Den senare texten står 
också på Librarias gröna läktarkläde från 1927 i Göte-
borgs Carl Johans kyrka och på det röda står GUD SKE 
ÄRA.

Högmässoritualet och psalmer
Flera texter ingår i det svenska högmässoritualet. Sanc-
tus-texten HELIG, HELIG, HELIG HERRE GUD 
ALLSMÄKTIG, HELA JORDEN ÄR FULL AV DIN 
HÄRLIGHET finns på altarduksbårder och antepen-
dier från HV och Licium och på ett antependium och 
på en mässhake från Libraria. Gloriatexten ÄRA VARE 
GUD I HÖJDEN OCH FRID PÅ JORDEN användes 
flera gånger av Ersta, HV och Licium samt en gång av 
Libraria.

SE GUDS LAMM SOM BORTTAGER VÄRLDENS 
SYNDER ur nattvardsritualet finner vi hos Ersta, Gö-
teborg, HV och Licium. Texter som börjar med KOM-
MEN.... är de vanligaste texterna på röda antependier 
från Ersta. De finns hos alla firmorna utom Libraria, hos 
Ersta minst elva gånger. FÖR EDER och FÖR EDER 
UTGJUTET har Licium flera gånger både på antepen-
dier och mässhakar. JESUS SADE DETTA ÄR MIN 
LEKAMEN, GÖREN DETTA TILL MIN ÅMINNEL-
SE.152 Prästens avslutande uppmaning TACKOM OCH 
LOVOM HERREN finns broderad i Göteborg.

Några texter har hämtats från psalmer och introi-
tus. Texten ETT TREFALT HELIG SJUNGES DÄR är 
hämtad från psalmen ”I himmelen, i himmelen...”. Tex-
ten SE JAG BÅDAR EDER STOR GLÄDJE användes i 
Moréns koralintroitus på juldagen. En text återfinns i 
den medeltida pingsthymnen VENI SANCTE SPIRITUS 
som alltid sjungs vid prästvigning.153

Vid några få tillfällen broderades texter synligt som 
syftar på en donator. Ett exempel är texten på Helgestas 
vita antependium. MARY VON ROSEN TILL ROCK-
ELSTAD SYDDE ALTARKLÄDNADEN I STOR 
TACKSAMHET EMOT GUD OCH SKÄNKTE DEN 
TILL HELGESTA KYRKA PÅ MARIE BEBÅDELSE-
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154 På de övriga sidorna har kalkklädet texten: 
 

(Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min 
kärlek. Joh. 15:9) och  
(Och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig. Gal: 2:20.)

155 Det ena är Gunnilbos antependium från HV där texten broderats på den del 
som går runt på altarets högra sida FÖRÄRADT AF ADÉLE V HERMANS-
SON ÅR 1920. På Oskar Douglas predellakläde i Vreta Kloster 1917 står 
FÄDERNAS KYRKA TILL PRYDNAD och donatorns namn. På Björnlun-
das röda antependiums vänstra sidostycke står: BJÖRNLUNDA KYRKA. 
GÅFVA FRÅN MADELEINE D’OTRANTE, 19 FÖDD DOUGLAS 15.

156 Långt ifrån alla har kunnat dokumenteras i detalj.
157 Även efter 1952 hos SWAB i Stora Tuna.
158 Texten VAREST JAG ÄR DÄR SKOLEN I OCK VARA en gång, i Mast-

huggsk:an 1914.

DAGEN 1917 är broderat längs nedre kanten. På ett 
kalkkläde till Uppsala domkyrka står TILL VPPSALA 
DOMKYRKA FRÅN AVGUSTANA-SYNODENS ÄLD-
STE TJÄNSTGÖRANDE PRÄST 1925 samt grekisk 
text.154

Det vanliga är annars att sådan text placeras på fod-
ret eller diskret på sidan vid nederkanten. Ett par un-
dantag finns.155

Tendenser
Långt ifrån alla liturgiska textilier försågs med texter, 
men det är tillräckligt många för att man skall kunna 
tala om en ny tendens.156 Framför allt märks detta hos 
Licium där Sofia Widén fortsatte att infoga texter i sina 
kompositioner så länge hon arbetade där.157 Alla firmor 
använde texter, framför allt på antependier. Före år 1900 
har 20 antependier från Ersta text och efter år 1900 har 
tio stycken antecknats. På HV har 24 antependier för-
setts med texter. Sedan Agnes Branting och Sofia Gis-
berg lämnat HV användes texter på antependier endast 
ett par gånger där, 1907 och 1930. På Licium försågs 
åtminstone 52 antependier med text. Från Libraria har 
endast tre antependier med text antecknats.158

På mässhakar broderade varken Ersta eller Göteborgs 
paramentverkstad några texter. En enda gång har jag 
funnit hänvisning till ett bibelord ”Joh. Upp. 6:5” bro-
derat på en av Erstas mässhakar. HV har enstaka ord 
broderade på Engelbrektskyrkans sena mässhakar. Li-
braria har endast två mässhakar med text. Licium där-
emot har text på minst 30 mässhakar.

Texter användes tidigt på antependier och predik-
stolskläden hos Ersta och Göteborgsverkstaden.

Bibeltexterna är mestadels hämtade ur evangelierna, 
flera ur bergspredikan, apostlarnas brev, Johannes Up-
penbarelse, Psaltaren och ett par profettexter från Gam-
la testamentet. Några få gånger broderades texter på 
tyska, på latin, på grekiska och en gång på hebreiska.

Flera texter ingår i den svenska mässordningen, i 
psalmer och introitus. Högmässans inledningsord ”He-
lig, helig, helig” och lovsången ”Ära vare Gud...” före-
kommer flera gånger och hos alla ateljéer.

En slutsats man kan dra är att bruket att placera in 
texter först inspirerades av de tyska och engelska skrifter 
man hade tillgång till på Ersta och i Göteborg. Hanna 
Winge och hennes efterföljare på HV ansåg också att 
det var ett medeltida bruk. Både Agnes Branting och Ca-
rin Wästberg kan ha sett nya textilier med texter under 
sina studieresor i Tyskland och England. De kom båda i 
kontakt med den västsvenska paramentrörelsen i början 
av 1890-talet vid beställningen till Skara domkyrka där 
texter infogades på altarbrun, altarduk, altarringsduk 
och kalkduk. Agnes Branting och Sofia Gisberg förde 
sedan denna tradition vidare till Licium där den levde vi-
dare främst genom Sofia Widén. Av Widéns skisser kan 
man dra slutsatsen att texterna diskuterades med bestäl-
larna eftersom de på skisserna endast markerats med al-
fabetet. Denna typ av markering har jag även funnit på 
en skiss av Carin Wästberg. På 1900-talet infogar HV 
och Libraria ytterst sällan texter i sina kompositioner.

Texterna på altartextilierna poängterar altaret som 
fokus för det heliga. De framhäver lovsång, glädje och 
högtidlighet samt en inriktning mot nattvarden och fo-
kusering på Kristus som herden och offerlammet. Redan 
på 1890-talet talar de om ett Guds folk.
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VII. En religiös tankevärld i textilt utförande

 
Idé, form och gestaltning
En ny sakral kvinnokonst
I två följande kapitel, VII och VIII, kommer jag att skild-
ra de textila artefakternas utförande, utseende, form och 
gestaltning. Till mer än 90 % präglas bilden av kvin-
nors insatser, om man räknar dem som gav före målen 
deras form och det konkreta textila hantverket. De fem 
djupstudierna visade, att ju mer idébaserat och presti-
gefyllt, desto fler män och arkitekter samarbetade med 
ateljéledarna.

I materialet kan tre nivåer av skapande urskiljas: först 
religiöst tema och föremålets sakrala funktion, därefter 
gestaltningsidé och konstnärliga val (symboler, orna-
ment, figurer, text, färg, plan för utförandet) och till sist 
tolkningen av konstnärernas skisser, det hantverksmäs-
siga utförandet. Jag behandlar hela detta sammanhang, 
hela processen av konstnärlig plan och utförandet av 
planen.

Först behandlas textiliernas estetiska uttryck ur olika 
aspekter genom att lyfta fram olika exempel, som vi-
sar föremålens yttre form, material och färg, gestaltning 
av dekorens olika delar. Jag gör jämförelser mellan hur 
vissa motiv utformats och jämför uttrycket mellan en-
skilda konstnärer och olika ateljéer. Jag skildrar också 
förändringar över tid i Sverige och gör vissa jämförelser 
med andra länder i Europa. Sist kommer ett avsnitt som 
belyser brodösernas tolkning av konstnärernas skisser. 
Genomgången av olika motiv följer i stort ordningen i 
föregående kapitel.

Jag vill belysa ateljéernas och de enskilda textilkonst-
närinnornas betydelse genom den mångfald och de ny-
heter de förde in i den liturgiska textilkonsten.

Estetiska tendenser
Nytillverkning i Sverige
Nytillverkningen av kyrkotextilier i Sverige, som tar 
sin början 1880, bryter fullständigt med den närmast 
föregående periodens estetiska tradition. Både Hanna 
Winges och Agnes Brantings syn på 1700-talets och det 
tidiga 1800-talets kyrkotextilier var klart negativ.

Även om en del motiv och symboler är de samma, 
som användes tidigare på 1800-talet, skiljer sig både ut-
formning och färgsättning markant åt.1 Motiven är inte 
längre så stereotypt tecknade och placerade som tidi-
gare.

En viss konstnärlig styrning från de konstnärliga le-
darna på HV, Licium och Libraria och krav på hög kva-
litet, höjde produktionen över amatörnivå, men tillät 
också en konstnärlig frihet att utvecklas.

Efter 1904 kan man tydligt se att HV och Licium går 
åt olika håll både i val av motiv och liturgiska färger 
och i den estetiska utformningen. Hos Licium kan till-
verkningen delas in dels i en mer konstnärligt arbetad 
och unik del dels i en billigare produktion, med enklare, 
ibland medvetet minimalistisk dekor. Hela tiden fanns 
kravet på hög materialkvalitet även i denna tillverkning. 
Libraria hade också en enklare grundproduktion vid si-
dan av mer kvalificerade arbeten omkring 1930. Någon 
sådan enklare tillverkning har jag inte sett hos HV.

Textilkonstverk kontra annan konst
Vad skiljer ett textilt konstverk från annan konst? En 
textil yta kan vara mer eller mindre mjuk eller stel, helt 
slät eller med ytstruktur, glänsande eller matt. Tygernas 
struktur, textur, åstadkoms genom olika vävtekniker. 
Ibland tillfogas broderier i olika material, grovlek och 
stygntyper. Karaktäristiskt för många textilier av silke är 
den skimrande ytan, som återkastar ljus på ett annat sätt 
än målningar på papper, duk eller murytor. Kontraster 
kan åstadkommas genom att glänsande material, siden, 
silke eller metalltrådar, kombineras med ljusabsorberan-
de, matta klädes- eller sammets ytor.

Då ett textilt konstverk kommer till, genomgår det en 
förvandling från ett material till ett annat, från en målad 
eller tecknad tvådimensionell förlaga, från en skiss på 
papper till ett mer eller mindre uttalat tredimensionellt 
verk i ett mjukt, rörligt material. En tecknad skiss kan 
i bästa fall bli bättre som konstverk, om den bearbetas, 
tolkas av en skicklig och erfaren väverska eller brodös.  
I varje fall ges den en annan dimension, ett annat ut-
tryck, en lyster eller ett djup. Om detta upplevs positivt 
eller ej, beror på betraktarens inställning och kan inte 
bedömas objektivt. Vad man däremot kan göra är att 
iaktta och analysera vad som händer mellan konstnä-
rens förlaga och det färdiga textila konstverket. Vissa 
effekter kan framkallas genom exempelvis ett fall, som 
kan framträda i rörelse, då liturgiska plagg förs genom 
rummet och reflekterar ljus på olika sätt. Textilier, som 
har sin fasta placering i rummet och utgör släta ytor, 
upplevs då de redan sitter på plats. De kan bytas ut från 
tid till annan och samspelar med arkitekturen genom sin 
färg och dekor och skiftar i ljuset vid olika tidpunkter.

Broderitekniken ger utrymme för rent dekorativa ut-
tryck, men den ger också möjlighet att framställa sym-
boler och texter, personer och skeenden i fria figurbrode-
rier och bildscener. Bildbroderier kan betraktas som ren 

1 Ytterst få pastischer tillverkades och då som komplettering till en befintlig 
mässhake. Till Vadsbro k:a kopierade Licium en renässansmässhake 1922 
men uteslöt krucifixet på ryggkorset.
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bildkonst, om de placeras inom glas och ram i stället för 
på mässhakar eller antependier, då de ibland rubriceras 
som nyttokonst. Bildvävnader kan ha en sådan funktion 
när de används som väggbonader eller antependier. I an-
dra typer av vävnader kan symboler och motiv framstäl-
las som upprepningsmönster över ytorna.

En vävnad kan göras många gånger större än förla-
gan. Tråd för tråd kan färger blandas på ett annat sätt 
än i ytor och linjer på ett papper. Hela ytan måste fyl-
las. Vävda linjer kan göras absolut raka, vilket kanske 
gör dem mer livlösa än en fritt dragen linje, men också 
ge mer distinkta övergångar.2 Man kan också välja att 
lägga garnet i mjuka slingor om det passar bättre.3 Man 
kan också göra flytande, diffusa övergångar om man 
önskar en sådan effekt.4

Broderier kan också få andra dimensioner än skisser-
na. Stygnen kan ge ytorna olika struktur och bakgrun-
der kan fyllas ut med olika täta stygn. Man kan också 
lämna underlaget, bottentyget, fritt i partier.

I valet av stygntyper och material avgörs hur slut-
resultatet kommer att bli. Detta var ofta brodösens val, 
även om diskussioner med konstnären säkert förekom. 
Ofta gjordes provbroderier innan man började med själ-
va föremålet. Både i vävning och broderi kan man mar-
kera konturer med trådar och stygn i avvikande färg.

Skillnaden mellan att slaviskt följa en anonym förlaga 
och att arbeta i nära samarbete med en konstnär kan 
vi särskilt se hos HV och Licium. I samspelet mellan 
en skicklig uttolkare och en konstnär kan den senare 
med tiden göra mer schematiska skisser och hantverka-
ren kan ändå tolka dem. Skisserna är medvetet avsedda 
att utföras textilt och inte tänkta som egna konstverk 
även om en del akvareller utan vidare skulle stå sig som 
sådana.

Yttre form och placering av dekor

Antependiernas form och motivens placering

De första tjugo åren koncentrerades, som vi sett, till-
verkning av textilier runt altaret och kyrkorummet. Då 
altaren ofta är breda och bredden på tyger så gott som 
aldrig överstiger 130 cm, behövde man ofta skarva ty-
gerna.5 Mitten utgörs vanligen av en odelad tygvåd och 
sidovåderna av smalare eller bredare stycken skurna 
till den bredd som krävs, ibland hela våder om tyget är 
smalt och altaret brett. En del antependier täcker även 
altarets kortsidor. Skarvarna döljs ofta med ett smalt 
band. Smalare eller bredare broderade bårder kunde 
också fogas in mellan de vertikala sömmarna. Detta sätt 
att foga samman har också varit vanligt under tidigare 
århundraden.

Ett annat sätt att sammanfoga har varit vanligt se-
dan 1600-talet. Längs överkanten placerades en smal 
horisontell remsa av tyget, som ett altarbrun, vanligen 
avgränsat med applicerade band eller fransar. På denna 
kunde också en broderad dekor placeras. Lösa altar-

brun med broderier kombineras vanligen med ett slätt 
odekorerat antependium. I några fall täcker antependiet 
endast mitten av altaret.6

Moritz Meurer menade att det inte var nödvändigt, 
ja rent av olämpligt, att fylla hela ytan på antependier 
med utsmyckning så att bottenfärgen skymdes. Detta 
följer Ersta och Göteborg vid tillverkningen av de för-
sta antependierna. Ett koncentrerat motiv, ofta ett kors, 
placerades i mitten omgivet av sidobårder, om altaret 
var stort nog. Man behövde inte ytterligare en altartavla 
nedanför altarskivan ansåg Meurer.7 Men snart fram-
ställdes stora Kristusbilder på flera antependier hos HV, 
Ersta och i Göteborg.

2 Röllakansteknik.
3 Gobelängteknik.
4 HV-teknik.
5 Ytterst sällan monteras tyget på tvären, varpen ”bär” tyget.
6 T.ex. i Gustaf Vasa k:a i Stockholm.
7 Meurer, M. 1867, sid. 62–63.

Några vanliga grundformer 
för antependier.  
(Ritning Eva Riise.)

Antependium från HV med bård likt ett altarbrun vid överkanten. Carin 
Wästberg 1894, Nora kyrka. (Foto Bengt Strömberg.)

Antependium från HV med kraftiga broderier över ytan av Sofia Gisberg 
1905, Grythyttans kyrka. 
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Flera av HV:s 1880- och 1890-talsantependier har 
stora kraftfulla broderier över hela ytan. Men vanligast 
hos alla ateljéer är ett mittmotiv och sidobårder av varie-
rande bredd och ibland en bård eller ett brun vid över-
kanten. Även om en del tidiga 1900-talsantependier från 
HV och Licium har dekor över en stor del av ytan kan 
bottenfärgen utan svårighet urskiljas.

På HV:s första antependium fyllde Hanna Winge hela 
framsidan med heltäckande broderier uppdelade i tre 
kvadratiska fält.8 Ett par av Sofia Gisbergs första ante-
pendier för HV och flera av hennes Liciumantependier 
upptas av stora broderier över hela ytan.9 Även Agnes 
Brantings tre första antependier och Parisantependiet 
1900, har motiv över hela altarets framsida.10 Hennes 
gröna antependier med stora vinträd från 1895 och 
1901 och ett par med liljor och text från 1910-talet, som 
upptar en stor del av ytan, har så glest broderi att bot-
tenfärgen klart dominerar.11 Detsamma är fallet hos So-
fia Gisbergs vita med liljeskog från 1909.12 På liknande 
sätt komponerade Ruth Hallberg sitt första röda ante-
pendium med ett ädelstenskors omgivet av vingrenar.13 
Hos Maja Sjöström, Maja Andersson Wirde och Ma-
ria Widebeck dominerar grundfärgen på de stora, rikt 
broderade röda antependierna i början av 1900-talet.14 
I de fall Sofia Widén gör figurbroderier, som dominerar 
ytan, rör det sig om små antependier och bottenfärgen 
framgår tydligt.15

På bildvävda antependier fyller motiven hela ytan 
men har en klar grundfärg.16

Korsformer på antependier i slutet av 1800-talet
Hos Ersta och i Göteborg är huvudmotivet på antepen-
dier ofta kors med stor variation. Några är latinska kors, 

men de flesta är likarmade kors eller ringkors. Många 
korsarmar avslutas med trifolie/klöverblads- eller lilje-
form, andra i spets eller rakt. Korsen är smyckade med 
dekorativa ornament på och omkring korsarmarna. De 
kan vara omgivna av strålar eller konturbroderade or-
namentslingor. Korsmitten försågs ofta med ett applice-
rat, gärna cirkelrunt motiv med avvikande bottenfärg, 
omramat av en eller flera kantbårder. Ringkorsen har 
vanligen text placerad på ringen. Några av Erstas kors 
påminner i sin uppbyggnad om kors på två vita antepen-
dier i Neuen dettelsau.17

8 Tyska k:an i Stockholm 1887.
9 På HV Hossmo 1892, Grythyttehed 1905; på Licium Lovö 1908, Gustavs-

berg 1907, Ösmo 1911.
10 Skövde 1889, Chicago/Gävle 1893, Vittskövle 1900.
11 Skärkind 1895, Peterskyrkan i Stockholm 1901, Nysund 1912 och Danviken 

1915.
12 Klara k:a i Stockholm, visat på Stockholmsutställningen 1909.
13 Vreta kloster 1917.
14 Storkyrkan i Stockholm 1907, Lunds domk:a 1909 och Strängnäs domk:a 

1910.
15 T.ex. Stefansk:an 1925 och Sophiahemmets k:a 1927 i Stockholm, Alnö 

1927.
16 Storkyrkan i Stockholm 1907, Gustavsberg 1907.
17 Ersta k:a vitt 1901, Lidköping rött 1896, Frändefors svart.1897.
18 Provkartor på sådana finns bevarade i Paramentverkstadens samling i Göte-

borgs historiska museums arkiv.

Ornamentiken på sena 1800-talskors skiljer sig från 
det tidigare 1800-talets enkla och massiva former. Bro-
derierna blir lättare och sirligare, inte längre broderade 
i hög relief. Kors och dekorativa bårder innehåller både 
romanska och gotiska formelement. Slående är den bro-
derade dekorens begynnande färgrikedom. Svarta och 
röda textilier från föregående perioder hade kors och 
bårder av breda, ofta släta, randiga eller geometriskt 
mönstrade silver- eller guldgaloner och motsvarande 
metallfransar. Nu ornerar man med smalare småmönst-
rade bårder och band med minst en färg mot metallen. 
Banden kan ha små invävda kors, blommor eller olika 
symboler.18 Även de svarta textiliernas broderier inne-
håller detaljer i någon eller några färger.

Klöverbladskors på antependium från Ersta 1888, Alsike kyrka. (Foto 
Magnus Green.)

Ringkors på antependium från Ersta 1922, S:ta Anna kyrka, Söderköping.
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Korsformer på senare antependier
Då HV efter sekelskiftet började använda kors som hu-
vudmotiv på antependier utformades de individuellt av 
olika textilkonstnärinnor. Maja Sjöström fyllde ytorna 
på de latinska korsen med olika abstrakta mönster-
former i starka färgnyanser, ibland med en cirkel runt 
korsmitten.19 Ett par av dem är krönta. Maria Widebeck 
gjorde några kors uppbyggda av cirklar inneslutande 
bokstäver.20 Korsarmarnas avslutningar växlar från 
slanka liljeformer till breda kantiga former. Ferdinand 
Boberg och Maja Sjöström omger ett par latinska kors 
med mandorlor i naturlig mandelform.21

Licium gör gärna likarmade kors men variationen är 
stor och kombinationer med olika motiv och ornament 
växlar. Sofia Gisbergs typiska antependiekors bildas av 
fyra fembladrosor omgivna av applicerade band med 
renässansartade rullverksornament och en molnkrans, 
eller av fyra gånger tre fembladsrosor med omgivande 
barocka molnformationer.22 Båda typerna omges av 
strålar. Strålarna utformades ibland som på 1800-talet 

med omväxlande raka och vågiga strålar. Sådana finns 
på ett par av Gisbergs antependier med rundlar i mit-
ten.23 Hon gjorde ett par latinska antependiekors med 
kvadratiska ändplattor där evangelistsymboler placera-
des in som på medeltida triumfkrucifix.24

I svicklarna på korsen fogade både Elin Pettersson 
och Sofia Widén ofta in mindre kors, särskilt på de 
lik armade korsen. Sofia Widén satte gärna in en liten 
tulpanform medan Oskar Brandtberg använde bokstä-
verna INRI på denna plats.

Då Elin Pettersson och Sofia Widén står för den 
största delen av Liciums antependier visar de också den 
största variationen allt ifrån kors av smala band med 
vävd eller broderad dekor till kraftiga applicerade eller 
broderade kors.

Mässhakarnas skärning 
Under de senaste 700 åren hade mässhakens modell för-
ändrats från en vid ”klockform”, som gradvis minskats 

19 Storkyrkan i Stockholm 1907, Skärkind 1907, Stjärnsund 1908.
20 Strängnäs domk:a 1910, Bjuv 1905, Åhl 1910.
21 Sofia k:a i Stockholm 1906, Göteborg Carl Johans k:a 1913.
22 Axberg 1904, Gunnarskog 1905/09, Huddinge 1906, Hörnefors 1908, 

Överselö 1913 resp. Färlöv 1905, Västerhaninge 1908, Glanshammar 1911.
23 Växjö domk:a 1898, Ramundeboda 1899, Hedesunda 1902.
24 Västervik 1905, Hökhuvud 1912.

Maria Widebäcks kors med texten IHESUS och IHS på grönt antepen-
dium, HV, 1910, Strängnäs domkyrka. 

Ett av Sofia Gisbergs dominerande antependiekors bildat av fyra fem-
bladrosor, molnformationer och applicerade band på antependium från 
Licium 1905, Färlövs kyrka. (Foto Britt- Marie Mattson.) 

Sofia Gisbergs kors med 4x3 rosor, på antependium Licium 1904,  
Axbergs kyrka.
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i bredd och omformats, till den smala raka skärning 
vi känner från 1800-talet.25 Mässhakar tillverkade på 
1700-talet och det tidiga 1800-talet har en rak rygg och 
insvängt framstycke. Det gällde i stort sett hela Europa 
både i romersk-katolska och de evangeliska kyrkor där 
mässhakar förekom.26 Det ”fiolsvängda” framstycket 
ersätts senare på 1800-talet av ett rakt och vanligen 
något smalare och kortare stycke än ryggstycket. Det 
är den formen de svenska ateljéerna först tog fasta på, 
men den började snart varieras och få små personliga 
detaljer.27

Till HV:s första mässhakar 1903–1904 och 1906 an-
vändes den då gängse raka formen.32 HV började se-
dan variera den med olika avfasningar nedtill. I en del 
fall påminner modellen om en del 1600-talsmässhakars 
med en svag breddning vid axlarna. Karaktäristiskt för 
HV är att man utgår från en mittvåd, cirka 60 cm bred, 
som skarvas på med smala sidostycken. De längsgående  
sömmarna täcktes med smala band eller en dekorativ 
söm. HV:s mässhakar är alltid raka men blev snart nå-
got bredare än de raka från Ersta och Licium.

25 Fornkyrkans cirkelrunda mantel som många refererar till tycks ingen själv ha 
sett eller avbildat. De äldsta bevarade mässhakarna i Sverige och Tyskland 
består av en halvcirkel hopfogad mitt fram.

26 T.ex. Brandenburg i Tyskland och de nordiska länderna.
27 T.ex. Gustavsberg 1907, Engelbrektskyrkan 1914.
28 Västerås domkyrka 1890, Laholm 1896.
29 T.ex. i Pietaskatalogen av Agnes Geijer, Inger Estham m.fl.
30 Exempelvis Oscarsk:an i Stockholm 1903, Grebbestad 1919.
31 Norrköping S:t Olai k:a 1926.
32 Johannes k:a i Stockholm 1903, 1904 och Sofia k:a i Stockholm 1906.
33 Falu Kristine 1906, Gustavsberg 1907, Malmö S:t Petri k:a 1909 och Dalarö 

1914.
34 Hos Pugin, Bock och Braun. Två medeltida klockmässhakar från 1200-talet 

finns bevarade i Sverige i domkyrkorna i Strängnäs och Skara. I mittsömmen 
på sådana mässhakar kunde man fälla in ett 8–10 cm brett band. Den raka 
modellen kallas ”Roman”. Troligen menade man romersk dvs. den form som 
användes i den romersk-katolska kyrkan.

Raka importerade mässhakar från slutet av 1800-ta-
let är av två slag. Den ena typen är gjord av två i stort 
sett helt raka stycken sammanfogade med söm på axeln, 
det främre något mindre. Dessa mässhakar är ibland 
mycket smala, endast ca 70 cm breda.28 Nederkantens 
hörn är mjukt rundade. Den andra typen kallas ibland 
den kontinentala modellen.29 Den har ett något breda-
re rakt ryggstycke med rundade hörn. Ryggstycket är 
upptill skuret i två flikar som vikts framåt över axlarna 
och fogats samman med framstycket i brösthöjd. Fram-
stycket är smalare och kortare, svängt i en S-form som 
på de sena 1700-talsmässhakarna. Franska mässhakar 
har vanligen en stor korsform på ryggen medan tyska 
ofta har en bred bård. De göteborgska mässhakarna har 
den franska utformningen.

Då Ersta år 1900 började tillverka mässhakar gjordes 
de vanligen i samma modell som de importerade smala 
raka mässhakarna.30 Först 1926 gjordes där den för-
sta mässhaken i den moderna större modellen.31 Men  
man behöll länge den raka modellen parallellt med den 
vida.

Även Liciums första mässhakar 1906, 1907 och 1909 
är sydda i rak modell.33 Licium tog fasta på den smala 
raka, nedtill något avfasade formen. Mässhakarna är 
inte bredare än tygets vådbredd, ca 75 cm.

I och med att man började intressera sig för den medel-
tida skruden fanns både i Tyskland, Frankrike och Eng-
land tankar på att gå tillbaka till medeltidens klockform, 
som man kallade ”gotisk”.34 Snart började man också i 
Sverige experimentera med andra större modeller.

Skärningar från Ersta. (Ritning Eva Riise.)

Skärningar från HV. (Ritning Eva Riise.)

Några skärningar från Licium. Modell A och B från omkring 1910. Modell 
C 1917–1920. Modell D och E kan ha olika framsida, ibland några cen-
timeter kortare. Modell E kallas ”Upp salamodellen”. (Ritning Eva Riise.)

Modell A Modell B Modell C

Modell D Modell E

 
Exempel på skärningar till äldre mässhakar från olika århundraden.  
(Ritning Eva Riise.) 

1100-tal 1400-tal 1600-tal

1700-tal 1700–1800-tal 1800-tal ”Kontinental”
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1912–13 tog Agnes Branting fram en medeltida mäss-
haksmodell till Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden, di-
rekt efter en 1400-talsmässhake i Uppsala domkyrka.35 
Den senmedeltida Uppsalamässhaken är skuren utan 
axelsömmar och sammanfogad mitt fram och med fram-
stycket genom en söm tvärs över bröstet. Axlarna bildar 
en rät vinkel och halsöppningen ligger helt på fram-
sidan. De två mässhakarna i Saltsjöbaden har däremot 
både axelsömmar och mittsöm på rygg- och framsida, 
de senare täckta av ca 8 cm breda broderade bårder.36

1900-talet.42 De svarta Ystadsmässhakarna, utställda 
1914, har t.ex. en vidare form.

Den rundade modell som hos Licium kallas ”den sto-
ra formen” varierades till en början något i bredd och 
axelvinkel men fick i slutet av 1920-talet den form som 
allmänt kom att användas av samtliga svenska ateljéer 
ända in på 1980-talet. På flera skisser från början av 
1920-talet betecknas den ”Uppsalamodellen”.43

Mässhakarna är i allmänhet mellan 105 och 120 cm 
breda. Framsidan gjordes vanligen kortare än ryggsidan. 
Den sidendamast Licium började beställa i Venedig på 
1920-talet har en tygbredd på 110 cm. Mässhaksbred-
den kunde varieras något genom att tyget delades och 
en smalare eller bredare dekorativ bård fälldes in i mitt-
sömmen.44

Några av Ruth Hallbergs första skisser visar att kun-
den omkring 1920 ibland fick förslag både på rak och på 
vid mässhake med samma dekor. Elin Petterssons dekor 
för den raka gröna mässhaken i Malmö S:t Petri använ-
des också till vida mässhakar.45

35 Geijer, A. 1929, sid. 52; Pietas nr 2403/46; Branting, A. 1920 sid. 94, fig. 
87; Geijer, A. 1964, sid. 32, pl. 25. Mässhake nr 14 av italiensk brokad från 
början av 1400-talet; Estham m.fl. 2010, sid. 258, fig. 141 A.

36 Det kan mycket väl ha varit praktiska skäl som gjorde att man skar till på 
detta sätt. Eftersom det var bråttom med beställningen broderades de fyra 
styckena till varje mässhake vart för sig samtidigt av olika brodöser. (Se 
avsnitt Uppenbarelsekyrkan.)

37 Genom LKAB som bekostade bygget av kyrkan kan det ha funnits en kopp-
ling till K.A. Wallenberg och Saltsjöbaden. 

38 Vreta kloster 1917, Gudmundrå 1918, Balingsta 1918/19 och Leksand 
1920.

39 I Leksand och Balingsta lät man senare skarva i kilar på axlarna. Samma fe-
nomen har kunnat konstateras på en tidig 1900-talsmässhake i La Basilique 
Nôtre Dame de Fourvière i Lyon i Frankrike.

40 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, NIII 15/4 1925. Brev till Agnes Branting, 
Licium, från kyrkoherde Sixten Dahlquist. Han upplevde den som obekväm 
och illasittande. Dahlquist hade flera års erfarenhet av att använda Vreta 
klosters röda klockmässhakar och visste vad han talade om. (Se avsnitt Vreta 
kloster.)

41 Sådana finns på flera mässhakar på 1600- och 1700-talen. Agnes Branting 
hade redan försett Kirunamässhaken med ett litet spänne med en månsten.

42 VALA, Vreta Klosters kyrkoarkiv, NIII. Brev från Agnes Branting 17/4 1925 
till kyrkoherde Sixten Dahlquist, Licium. (2 små skisser i brevet.) Licium 
hade då ”under senare år” tagit fram ”en annan friare form”.

43 Liciumarkivet D IV:1. Skissnr 30–35 enligt skissförteckning ritade av Elin 
Petterson.

44 Hos Licium används då vanligen stadkanten som sömsmån mot mittpartiet.
45 Skissnummer mässhakar 172, 173 och 498. Exempel i Grästorp 1926 och 

Gustavsk:an i Köpenhamn 1930.

Kiruna kyrkas första mässhake hade 1912 fått sam-
ma form.37 Ytterligare några mässhakar fick samma ut-
formning.38 Men formen upplevdes obekväm.39 De vita 
mässhakarna i Vreta kloster 1925 gjordes inte i samma 
modell som de röda. På kyrkoherde Sixten Dahlquists 
uppmaning modifierades formen kring halsen och ax-
elvinkeln.40 Dahlquist undrade om man med hjälp av 
hake och hyska skulle kunna förminska öppningen.41 
Den vida mässhaksmodellen hade då redan börjat mo-
difieras och med små variationer närmade man sig den 
skärning som skulle bli den vanligaste under resten av 

Förslag till rak och vid mässhake med samma motiv. Ruth Hallberg  
Licium skiss nr 13. (Nordiska museets arkiv.) 

Skiss av Ruth Hallberg 
till mässhake i Leksand. 
(Nordiska museets arkiv.)

Ruth Hallberg, Licium 
skiss Nr 16. (Nordiska 
museets arkiv.) 
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Bland Librarias mässhakar efter 1923 finns några 
smala mässhakar med en extrem form, där axelpartiet  
är mycket smalare än det nedre partiet.46 Men snart 
övergår även Libraria till den breda mjukt rundade mo-
dellen.47

Placering av dekor på mässhakar
Mässhakens huvuddekor, för det mesta ett latinskt kors, 
placeras alltid på ryggsidan. Ibland förekommer i stäl-
let på rygg- och framsida olika breda band och bårder, 
som övergår i en okform över axelpartiet och bildar ett 
gaffelkors. Enbart raka bårder av olika bredd från hals-
ringning till nederkant förekommer också.

Mycket vanligt är att ett litet motiv, ett kors, någon 
form av monogram, en rund eller oktogonal kartusch 
med någon symbol, placeras på bröstet. Små dekorativa 
motiv, kors eller stjärnor kunde strös över ytorna.

I det undersökta materialet finns ingen antydan om 
ett ”versus-populum”-tänkande, d.v.s. med prästen pla-
cerad bakom ett fristående altare, hela tiden vänd mot 
församlingen, något som efter det andra Vatikankonci-
liet 1965 blivit vanligt även i lutherska kyrkor. Denna 
tanke började uppträda i en del högkyrkliga kretsar re-
dan på 1920-talet men syns ingenstans i det undersökta 
materialet.50

Korsformer på mässhakar
Ersta och Göteborg förser vanligen sina mässhakar med 
breda raka latinska kors som går från halsringningen 
till nederkanten på ryggen och en bård lika bred som 
korsstammen på framsidan, allt avgränsat med drygt 
centimeterbreda band.

46 Mariak:an Helsingborg 1928, Nyed 1929, Silvberg 1929.
47 Vid några få tillfällen gjorde Libraria vändbara, dubbelsidiga mässhakar i 

grönt och vitt respektive rött och vitt, i Norrtälje 1933, Tierp 2 st 1932.
48 Endast en gång, till en utställning 1925/30, gjorde HV en vid rundad modell. 

Liljevalchs Katalog, 1929, sid. 258 nr 597.
49 Geijer, A. 1929 sid. 52.
50 Lars Ridderstedt, Adversus Populum (diss), Uppsala 1998; UUB NSS. Brev 

från L.I. Wahlman 15/5 1926.

När mässhakar började tillverkas på 1900-talet höll 
man hos Ersta fast vid den raka smala mässhaksmo-
dellen. Hos HV gjordes mässhakar i rak modell under 
hela perioden efter 1903.48 Endast HV har iskarvade 
sidostycken på sina raka mässhakar. Även hos Licium 
gjordes först raka mässhakar men efter 1912 utveckla-
des den vida rundade skärningen ur den senmedeltida 
mässhakens form. Endast Licium använde denna första 
modell där axelvinkeln snart kom att ändras. Intressant 
är Agnes Geijers uppgift om att Agnes Branting var den 
som introducerade den medeltida formen och att hon 
hämtat den direkt från en medeltida mässhake i Sve-
rige.49 Formen användes både i nybyggda kyrkor och  
i en restaurerad cistercienserkyrka. På kontinenten och i 
England hade man varit medveten om klockmässhakens 
form redan på Pugins tid men den hade ännu inte slagit 
igenom stort. Libraria var den enda ateljén som gjorde 
smala mässhakar som är bredare nertill än vid axlarna. 
Man kan se en tydlig skillnad mellan ateljéerna. I slutet 
av 1920-talet har alla ateljéer utom HV tagit till sig den 
rundade halvvida modell som blev standard under de 
kommande årtiondena.

De vanligaste korsformerna på HV:s mässhakar är 
breda latinska kors placerade på ryggsidan och ett min-
dre likarmat kors på bröstet. Gaffelkors som bildar ett 
ok över axlarna används också. På bröst sidan kan kors-
armarna mötas med något mindre motiv i mötespunk-

Skärningar från Libraria. (Ritning Eva Riise.)

Mässhake från Licium 1928, Eskelhems kyrka.

Breda raka latinska kors finns på mässhakar från Ersta och Göteborg. 
Mässhakar 1894–97, Oscar Fredriks kyrka, Göteborg.
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ten, ibland kombinerat med en vertikal bård mitt fram. 
På HV gjordes flera sådana breda bandok med rika bro-
derier. På Sofia kyrkas violetta mässhake ville donatorn 
och kyrkoherden, ”få gaffelkorset utbytt mot den mera 
kända latinska formen”, den senare ”af religiösa skäl”.51 
Vilka dessa skäl är framgår dock inte. Detta beklagades 
av konstutskottet som ansåg att kompositionen måste 
förlora på förändringen. Några av HV:s stora kors är 
fyllda med blommor.52

Hos Licium är både latinska kors och gaffelkors van-
liga, de senare ofta böjda så att de bildar ett ok, särskilt 
i slutet av perioden. I Liciums beställningar kallas dessa 
ibland Palliumkors eller Palliekors. Licium, som har den 
största produktionen, visar också störst variation av 
korsformer, från breda latinska kors till smala gaffel-
kors av vävda band. Senmedeltidens ryggkors byggdes 
ibland upp av kvadratiska bildbroderier, vanligen sju, 
med avgränsande konturer. På samma sätt gjorde Sofia 
Widén på ett par av Liciums mässhakar.53

Agda Österberg infogade däremot sina broderade bil-
der utan skarpa avgränsningar fritt över korsets yta på 
några av Librarias mässhakar. Även detta sätt att pla-
cera broderier förekom under medeltiden. Libraria före-
drog vanligen något mindre latinska kors både breda 
och smala, litet breddade mot korsändarna, som inte når 
ut till mässhakens kanter. Mässhakar i par har ibland 
olika färg på de applicerade korsens bottentyger eller 
broderier.54

Generellt om kompositionens uppbyggnad
Gemensamt för alla kompositioner är att det alltid finns 
en symmetri i grunden. Antependier har alltid en mitt-
punkt med ett huvudmotiv, ofta med omgivande sido-
bårder. Mässhakar har en korsform eller en mittbård 
på ryggsidan och ett centralt placerat motiv på brös-
tet. HV:s nonfigurativa kompositioner med stora mo-
nogram är strikt symmetriskt uppbyggda. Undantaget 
är L.I. Wahlmans röda och den ena violetta mässhaken 
i Engelbrektskyrkan, där det visserligen finns en mitt-
linje, men de omgivande partierna är klart asymmetriskt 
komponerade. I Saltsjöbaden leker Ferdinand Boberg 
med symmetrin genom att motstående dekorelement är 
likartade men olika utformade. Ingen av dem fick några 
efterföljare.

De flesta figurbroderierna har en viss asymmetri i 
själva gestalterna men figurerna och scenerna har grup-
perats symmetriskt mot mitten inom föremålets grund-
symmetri.

Från 1914 och framåt utformades i regel två mäss-
hakar som hör ihop något olika när det gäller val av 
motiv och färgval i broderierna. Detta gäller i stort sett 
alla ateljéer.

Gestaltning av vissa motiv

Tidiga IHS och andra monogram
Som huvudmotiv både på mässhakar och antependier 
användes olika Kristusmonogram, IHS XP och A .55 

Tidiga monogram, hämtade från tyska mönsterblad, 
har både nygotiska stilelement och barockens groteska 
bläckfiskmönster.56 Om det monogram, innefattat i en 
törnekrans, som användes på Tyska kyrkans violetta 
antependium 1887, står det i Erstas beställningsbok: 
”Korsets midtdel Kirchenschmuck sid. 21 och 54.”57 
Det finns på HV:s första bokdynor i Uppsala 1882 och 
på minst sex antependier, ett bokstöd och en kalkduk 
från Ersta och HV.58

Ett annat IHS-monogram, enligt uppgift hos Ersta 
hämtat från ”Kirchenschmuck sid. 17”, har utförts på 
tre antependier mellan 1884 och 1919.59 Sömsätten och 
färgsättningen, guld med detaljer i rött, gult och blått, 
liksom omramningen med blomsterslingor, akantus eller 
textbårder skiljer sig åt i de tre monogrammen.

På en del av de importerade mässhakarna från Frank-
rike kan man se ett ihs i gotisk stil i korsmitten. Lik-
nande monogram med små utsmyckningar gjordes på 
Erstas mässhakar i början av 1900-talet.

Signaturen W&W gjorde en variant på ihs i gotisk stil 
i Tysslinge 1892. Genom att tillfoga en tvärbjälke över 
H-ets stapel bildas ett asymmetriskt kors. På samma sätt 
använde Annie Frykholm ett ihs-monogram med geme-
ner i frakturstil på skissen till ett rött antependium 1902 
med en korsande tvärbjälke.60

Elisabet Bastholm använde ett liknande ihs-mono-
gram. Annie Frykholms röda mässhakar 1904 har IHS-
monogram med ett silverkors i mitten.

Monogram hos HV efter 1904
Störst variation finns hos monogram. I några fall då 
monogrammen utgör huvuddekoren har främst HV:s 
konstnärinnor utvecklat en speciell formgivning. Stora 
strama monogram uppträder ungefär samtidigt hos fle-
ra konstnärinnor. 1907–1909 ritades sådana av Maria 
Widebeck, Carin Wästberg, Maja Sjöström och Maja 

51 HV-arkivet. A II:6 Konstutskottet, Ia sektionen, 1905–1916. 18 maj 1905  
§ 3 b. Grosshandlare Funch och doktor Axel Landquist.

52 Johannes och Sofia k:a i Stockholm 1904 och 1906.
53 Linköping S:t Lars kyrka 1928.
54 Söderbärke 1930, Adolf Fredrik k:a i Stockholm 1924.
55 Ordet Monogram används av Ersta i företeckningen över mönsterblad, Er-

sta arkiv D1 J:2. Beställningsbok 1880–1897. Även Hanna Winge använder 
ordet i detta sammanhang.

56 Pugins typ av hopflätade bokstäver i IHS-monogrammet har jag däremot inte 
funnit någonstans i det svenska materialet.

57 Ersta arkiv D1J:2, Beställningsbok 1880–1897, sid. 48, No 39 1887. Violett 
antependium. ”Fastlagsantependium.”

58 Roslagskulla (1880?), Djurö 1881, Tyska k:an i Stockholm 1887, Ås 1900 
(Ersta) och Nederluleå 1892, Löt 1895 (HV), Helgesta 1900, Järfälla 1887 
(HV) och Kungsängen (1881?).

59 Tierp, Grebbestad (Göteborgs Parament 1896?) och Laholm (Bastholm 
1905). Snarlikt också på Walter Cranes antependium i Vårdnäs.

60 Utfört till kyrkorna i Kila 1902, Drev-Hornaryd 1904, Ifvetofta 1902, Särna 
1903, Bona kapell 1905, Älvdalen 1905, Kumla 1912, Marie kapell i Sun-
nersberg, Vassunda och Värsås.
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Skiss efter tysk förlaga av Hanna Winge till Uppsala-
dynorna 1882. Detta monogram utfördes i gult på röd 
eller violett botten och i många färger på rött och svart. 
(Nordiska museets arkiv.)

Hos Ersta har en tysk förlaga använts till ett lik-
armat kors i mitten kombinerat med IHS, där bok-
stävernas staplar är trädda igenom horisontella skåror  
i korsarmarna. Korsets och bokstävernas ändar avslutas 
med akantus ordnade som liljeformer. Antependium 
från Ersta 1919, Grebbestads kyrka.

Annie Frykholm. Efter antependieskiss till Ivetofta 1902. 
Antependium o. 1910, Vassunda kyrka. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.)

Fredrik Falkenberg, Antependium 1905, Arboga kyrka.Fredrik Falkenbergs IHS-monogram är infogat i en kva-
drat med tre oregelbundna ytor som bildar ett ihs till-
sammans med tre fyrbladiga blommor. Antependium 
1910, Lövångers kyrka. (Nordiska museets arkiv.)

Maja Andersson Wirde. IHS på en svart 
mässhake 1932 i Stenums kyrka. (Samma 
skiss hade använts i Morjärv 1929 men i 
en helt annan färgställning.)

Maja Andersson Wirde. Helt 
an norlunda är monogrammet 
1919 i Hagakyrkan i Göteborg.

(Se även sid. 285.)
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Andersson Wirde. Vem som initierade dem framgår inte. 
Man kan i varje fall konstatera att när Carin Wästberg 
tar över den konstnärliga ledningen och Maria Wide-
beck den kyrkliga avdelningen på HV 1904 respektive 
1906, förändras formgivningen mot en geometrisk, 
tung, stram och färgstark estetik. Carin Wästbergs och 
Maria Widebecks stora monogram är kraftigt tecknade 
och skiljer sig endast åt i en del detaljer.

På röda antependier gjorde Maja Andersson Wirde 
stora IHS-monogram, som ger intryck av applicerade 
breda band men helt broderade.61

Maja Sjöströms IHS på Storkyrkans antependium 
är hopflätat av tunna slingor där bokstäverna H och S 
binds samman och bildar en kvadrat med varannan lin-
je över och under. Liknande utformning finns på gamla 
bohuslänska dubbelvävar. Just denna typ nämner Carin 
Wästberg i anteckningar, troligen från 1897 i samband 
med insamling av allmogevävnader till Stockholmsut-
ställningen. ”Av 8 täcken hade 6 samma mönster i yt-
terbården” skriver hon, beledsagat av en liten teckning 
av monogrammet och kommentaren: ”IHS med en liten 
bård omkring”.62 I någon mån liknar det ett monogram 
hos Pugin, vilket tyder på ett gemensamt medeltida 
mönsterursprung.

Även om monogrammen är snarlika kan man alltså 
se att de olika konstnärinnorna på HV flätade samman 
bokstäverna på något olika sätt. De placerade gärna de 
tre bokstäverna IHS ihop med I-et i mitten.63

Det mest originella jugendmonogrammet ritade Fred-
rik Falkenberg för HV till Lövångers kyrka 1910. Han 
har en annan mjukhet i formerna än HV-konstnärinnor-
na och tecknar nästan slappa linjer. På ett antependium 
i Arboga har han sammanfogat A–  på ett sätt så att 
de båda tecknen går i en enda linje endast med ett li-
tet kors som tvärbjälke.64 Samma teckning finns på en 
skiss till ett korfönster i Umeå landsförsamlings kyrka 
1908–1910.65

Latinska versaler A och O användes vanligen av HV. 
De symboliska bokstäverna Alfa och Omega förekom-
mer ibland på bröstsidan på mässhakar i kombination 
med XP.

Några monogram har säkert inspirerats av tidigkrist-
na monogram. På sarkofager i t.ex. Ravenna kan man se 
XP omgivet av A  inskrivet i en cirkel. På samma sätt 
och med samma utformning av öglan på P, har Maja 
Andersson Wirde tecknat monogrammet på Ivetoftas 
mässhake 1919, Hagakyrkans och Gunnilbos antepen-
dier 1919 och 1920, nästan kamouflerat av blomster.

Monogram hos Licium och Libraria
Mängder av monogram pryder mässhakar och antepen-
dier från Licium och Libraria. De flesta är små och enkla 
i en traditionell form. De symboliska Alfa och Omega 
utformas ofta med grekiska bokstäver A  eller latinska 
AO, hos Libraria också A . Agda Österbergs XP-
monogram är ofta kombinerade med A  i en cirkel, på 
ett sätt som antyder ett samband med den fornkristna 

konsten.
Det sena 1920-talets IHS-monogram på Libraria och 

Licium utgörs ofta av mycket enkla raka bokstäver med 
reliefbroderi i guld eller silver, en del mer utsirade med 
utgångspunkt i senrenässansornamentik mer eller min-
dre personligt bearbetad. Bokstäverna kan ha kluvna el-
ler liljeformade seriffer eller volutformade. Klara kyrkas 
antependium av Oskar Brandtberg har de mest snirkliga 
bokstäverna sammanfogade av olika akantus- och blo-
mornament. IHS-monogrammen hos Licium har ofta ett 
kors på tvärbalken i bokstaven H både då de utformas 
i sirlig senrenässans och med mycket enkla linjer, hos 
Ersta och Licium gärna med ett mycket litet kors.

Några av Sofia Widéns och Elin Petterssons IHS är 
breda med ornament i mitten av staplarna. Bokstaven 
S kan ha en något slapp, komprimerad form som gör 
att det inte tar mycket större plats på bredden än I. På 
de IHS-monogram som placeras i ovala kartuscher eller 
snedställda kvadrater på såväl antependier som mässha-
kar, anpassas bokstävernas höjd ibland till ramen. När 
utförandet är i reliefbroderi i guld eller silver kan vissa 
detaljer och bakgrunder göras i en eller flera färger, vil-
ket inte varit vanligt under det tidiga 1800-talet.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att det främst 
är HV:s konstnärinnor, som gör de stora och särpräg-
lade monogrammen i början av 1900-talet. Karaktäris-
tiskt är sättet att placera bokstaven I i mitten och sedan 
låta de två andra bokstäverna H och S på olika sätt flä-
tas samman.

Även om motivet med ett dominerande IHS-mono-
gram känns igen från det tidiga 1800-talets textilier 
utformas de under 1900-talets tre första decennier helt 
annorlunda. Monogrammen uppvisar en stor variation 
och präglas av de olika periodernas dekorativa smak.

Bokstäverna INRI kunde utformas enkelt och stramt 
eller som hos Oskar Brandtberg med versaler i skrivstil, 
ibland grupperade runt mitten av ett enkelt kors.

Några olika Kristusbilder
Kristusgestalter framställs av alla ateljéer men utformas 
på olika sätt av de olika konstnärerna. De tryckta tyska 
förlagornas framställningar av mänskliga gestalter går 
tillbaka på 1400-talets bildkonst, t.ex. grafiska blad av 
Martin Schongauer och Albrecht Dürer.66 Teckningen 

61 Lunds domk:a och Vallkärra 1907, Stjärnorp, möjligen också Mönsterås 
1914.

62 Nordiska museets arkiv. Carin Wästbergs arkiv.
63 Två sammetsmässhakar i Ljusne och Carl Johans k:a i Göteborg, där konst-

nären inte är identifierad, har likadana monogram inskrivna i en cirkelram 
och med ett silverkors i mitten.

64 Arboga Nikolai k:a 1905.
65 Sonja Eriksson, Fredrik Falkenberg 1895–1924. Valda kyrkoresteureringar 

och kyrkobyggnader med den dekorativa utsmyckningen i fokus. Uppsats vid 
Konstvetenskapliga inst. Stockholms univ. VT 1996.

66 Ersta arkiv D1J:2. Beställningsbok 1880–1897, Kristushuvud på altarduk. 
St. Skedvi, Sunne. Musterblatt No 7; Herden och Lammet antependium. 
Ekshärad rött och Ersta grönt. Bearbetning. Sid. 23; Herden med lammet. 
Kalkdukar, Dettelsauermönster, No 1 samt Kirchenschmuck, sid. 42. I Slöjd-
föreningens exemplar, Konstfacks bibliotek, finns alla kvar, på HV finns Blad 
3, 5, 7, 9 och 10 kvar. Ersta arkiv, D1J:2. I den första beställningsboken finns 
en förteckning över de mönster man förfogat över på Ersta men de finns inte 
kvar.
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Sofia Gisberg. Mittmono-
gram på antependium 
1911, Glanshammars 
kyr ka.

Eivor Hedvall. A  fram på 
mässhake 1912, Jakobs 
kyrka.

Ruth Hallberg. Jugendmono-
gram på antependium 1915, 
Tierps kyrka.

Ruth Hallberg. IHS på ryggen 
av en mässhake 1916,  
Häggeby kyrka.

Elin Pettersson. IHS i  
kartusch i korsmitten på 
ryggen av mässhake 1926, 
Grästorps kyrka.

Elin Pettersson. IHS med  
litet kors på tvärbjälken.  
Fram på en mässhake 1925,  
Landeryds kyrka. (Foto  
Magnus Green.)

Oscar Brandtberg INRI på 
svart antependium 1922, 
Ösmo kyrka. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.)

Sofia Widén IHS på violett 
antependium 1926, Svenska 
Sofiakyrkan i Paris och på rött 
antependium 1928, Hosjö 
kyrka.
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Stora Kristusfigurer broderade Anna 
Schönmeijer ensam. Kristus ”Den upp-
ståndne” på det röda antependiet 1888, 
Ersta kyrka. 

Kristus ”Tröstaren” på rött antependium 1902, 
Roma kyrka. (Foto Christine Thulin.)

Kristus ”Tröstaren” på det vita antependiet 
1901, Ersta kyrka.

Kristus ”Tröstaren” har här samma förlaga som röda antependier i  
Frändefors 1897, i Roma och på Ersta. Antependium 1894, Lidköpings  
S:t Nicolai kyrka. (Foto Ulla Engqvist.) 

Vitt antependium i Neuendettelsau. (Foto Foto-Studio 
Schmied, Heilsbronn.)

Kopia av Thorvaldsens Kristus. 
Altar prydnad 1918, Allhelgonakyr-
kan, Stockholm.

Alfred Nyströms stora vita skulptur stod 
vid denna tid uppställd på altaret i Lin-
köpings domkyrka (ATA, RAÄ). 

Kristus ”Världsdomaren” har en röd mantel med guldbård 
och blått foder, hopfäst med ett spänne på bröstet, över 
en vit tunika. Antependium från Ersta 1893, Luleå dom-
kyrka. (Foto Agneta Rehnberg, Länsstyrelsen Norrbotten.) 
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bär det sena 1800-talets något sentimentala nazarenska 
prägel.67 Hos Ersta och Göteborgsverkstaden utfördes 
gestalterna med konturbroderi mot vit botten. Detta ger 
ett grafiskt intryck, något man inte ser hos några beva-
rade senmedeltida kyrkliga figurbroderier i Sverige.

Kristusgestalter på antependier och predikstolskläden 
från Ersta och Göteborg i slutet av 1800-talet ansluter 
till den gängse stiluppfattningen på kontinenten. Vi 
känner igen den från olika kända framställningar, ex-
empelvis Johan Tobias Sergels i Adolf Fredriks kyrka i 
Stockholm (1785) och Thorvaldsens populära Kristus-
bild (1821–1824) samt Mårten Eskil Winges, Fredrik 
Westins och Carl Blochs altartavlor. Gemensamt för 
dem är att ett stort vitt tygstycke (svepeduken) går upp 
över den ena axeln och draperas över en bar överkropp. 
Thorvaldsens Kristusbild har inte varit direkt förebild 
till någon av de mönsterförlagor som använts, men flera 
applicerade vita figurbroderier ger ett likartat intryck. 
Den var aktuell 1880 både genom en debattskrift av 
Lorenz Dietrichson och genom att den gavs ut som en 
xylograferad plansch i tidskriften ”Hemåt”.68 Kopior av 
skulpturen i olika storlek spreds också i stora upplagor 
till kyrkor och kapell. På en bild från ateljén i Neuendet-
telsau cirka 1888 kan man se en liten Thorvaldsenkopia 
på ett bord bakom de två broderande systrarna.69 Så-
dana skall också ha funnits på Ersta.

På alla svenska broderade framställningar av denna 
typ, som jag funnit, har Kristus en fotsid livklädnad/
tunika under manteln. Det har också Alfred Nyströms 
stora vita skulptur som vid denna tid stod uppställd på 
altaret i Linköpings domkyrka. På påskantependiet i 
Neuendettelsau, från omkring 1890, har den uppstånd-
ne Kristus däremot endast en vit mantel, draperad över 
en bar överkropp men på ett annorlunda sätt än Thor-
valdsens, och hopfäst vid halsen med ett spänne.

Antependier från Ersta och Göteborgs Paramentför-
ening har olika applicerade Kristusgestalter, utförda 
med svarta konturer mot vit botten.70 I några fall före-
kommer det hos Ersta att figurerna har karnation i ljust 
brunrosa och mantlar i klara färger. Just Kristusbilden 
på Erstakapellets vita antependium har starka drag av 
Thorvaldsens Kristusbild, men tyngdpunkten vilar på 
den andra foten, händerna lyfts något högre och huvu-
det är böjt på ett annat sätt. Mantelns drapering är inte 
den samma som på någon av de skulpturer och altartav-
lor jag sett. Åtminstone tre gånger har Erstas brodöser 
gjort Kristusbilder efter en och samma förlaga, två helt 
i vitt med svarta konturer, den tredje med blåfodrad röd 
mantel.71 Alla dessa framställningar är minutiöst utför-
da efter respektive förlaga men insatta i olika komposi-
tioner och omgivande brode rier. En viss tolkning ligger i 
valet av material och färger.

På två Göteborgsantependier har smärtomannen i 
halv figur utförts i svart konturbroderi på vit botten i 
exakt samma utförande.72

Man kan se en skillnad i utförandet mellan Göte-
borgsbrodösen (troligen Elisabet Bastholm) och brodös-

erna på Ersta. Smärtomannen har slät gyllene gloria 
medan alla andra har korsgloria.

Det vita antependiet på Ersta har en klar likhet med 
påskantependiet i Neuendettelsau. Korsets form är 
snarlik, men på det tyska antependiet är det omgivet av 
blommor. Dessutom har korset där en ring med text.73 

Kristus är där framställd som den uppståndne med se-
gerfanan, medan Erstas Kristus liksom Thorvaldsens 
gör en inbjudande gest. Denna gest användes av en del 
präster när välsignelsen lästes, innan korstecknet åter 
började bli vanligt efter 1950.

På HV gjordes inte samma typ av Kristusbilder 
som på Ersta. Såväl Alida Heimburger som Sofia Gis-
berg och Agnes Branting kan ha sett Neuendettelsau- 
antependierna med figurbroderier, men endast Ersta tar 
upp samma typ av komposition och figurframställning.

Den kände och populäre kultur- och konsthistori-
kern Lorenz Dietrichson behandlade vid två tillfällen 
Thorvaldsens Kristusbild, 1862 och 1880, och ansåg att 
verket inte håller som kristet konstverk.74 Dietrichson 
undervisade både på Konstakademien och på Slöjdför-
eningens skola.75 Både Molly Rohtlieb och Hanna Winge 
gick på hans föreläsningar.76 Detta kanske kan förklara 
att man på HV inte tog upp samma typ av Kristusbilder 
som på Ersta. Sofia Gisbergs och Agnes Brantings tidiga 
Kristusframställningar följde helt andra förlagor. Efter 
1925 tecknade Sofia Widén och Agda Österberg en helt 
ny typ av Kristusgestalter.

Den gode herden
Tidskriften Kirchenschmuck började utges på 1860- 
talet. Med varje nummer följde några lösa blad i stor-
format med ritade ornament och bilder. Denna förlage-
samling, med ett okänt antal blad, skall ha funnits på 
Ersta men är nu tyvärr förkommen. Genom noggranna 
anteckningar i Erstas beställningsbok kan man sluta sig 
till hur några av dessa förebilder sett ut. Den gode her-
den på Erstakapellets gröna antependium, 1886, och på 

67 Schrader, A. 1999, sid. 6. Hon anser att M.E. Beck var påverkad av Nazare-
nerna.

68 Hedvig Brander Jonson, Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige (diss), 
Uppsala 1994, sid. 51.

69 Raschzok, K. 2004, sid. 24.
70 Den gode herden på Broddetorps röda, Erstakapellets gröna samt Den upp-

ståndne på röda antependier i Lidköping, Frändefors, Roma och Ersta, Den 
gode herden från Göteborg och Bastholms ateljé i Uddevalla och Oscar Fred-
riks k:a i Göteborg, samt på ett predikstolskläde i Carl Johans k:a i Göte-
borg, Smärtomannen i Göteborgs domk:a och Ljungs k:a i Bohuslän.

71 Erstas eget vita 1901 och Roma 1902 (endast karnation och hår) resp. Lid-
köping 1894 röda; Beställningsbok D1J:2 sid. 74 Lidköping 1894 1/12. Nr 
83 Kristus Tröstaren.

72 I Göteborgs domk:a och Ljungs k:a i Bohuslän; M.E. Becks mönsterblad No 
6 fig. 1 och No 112 fig. 6 från 1868 och upplagan tryckt i Dresden 1906; 
Beringer, K.-G. m.fl. 2004, sid. 47.

73 Sidostyckena på antependiet i Neuendettelsau har dessutom sex broderade 
figurer, Israels heliga konungar, präster och profeter.

74 Brander Jonsson, H. 1994, sid. 50–51.
75 Danielson, S. 1991, sid. 41.
76 Dagny 1896. Häfte 4–5, sid. 109–118. Lorenz Dietrichson, ”Nekrolog över 

Hanna Winge”. Han skrev en lång och personlig dödsruna, där han mindes 
henne som en intresserad ung åhörare vid en av hans föreläsningar i slutet av 
1860-talet.



236  VII. EN RELIGIÖS TANKEVÄRLD I TEXTILT UTFÖRANDE

ett antependium i Ekshärad är, enligt beställningsboken, 
hämtad ur ”Kirchenschmuck, sid. 19”.

En annan förlaga till herden med lammet har hos 
Ersta beteckningen ”Dettelsauermönster No 1” samt 
”Kirchenschmuck S. 42.” Det är den bröstbild som 
broderades i svart kontursöm på flera kalkdukar av vitt 
linne.77 På ett antependium och ett predikstolskläde från 
Göte borgsverkstaden, identiskt ritade och broderade, 
har man utgått från en annan variant på herdemotivet 
efter en okänd förlaga.78

Det är stor skillnad mellan de tidiga herdebilderna 
och dem som utfördes efter 1925. Sofia Widén tecknade 
den gode herden helt i tidens stil på två mässhakar 1925 
och 1928 samt på ett antependium 1930.79 Alla tre är 
framställda som unga skägglösa, kortklippta herdegos-
sar med en kort klassisk antik klädnad (dorisk chiton) 
draperad över ena axeln och sandaler med remmar runt 
vaden. På Oslomässhaken är kläderna i guld, på de två 
övriga i rött. Figurteckningen är karaktäristisk i ett för 
tiden modernt uttryckssätt, litet kantig åt det kubistiska 
hållet, stramt klassiserande och något stiliserad.

Ett lika modernt men helt annorlunda uttryck har 
Agda Österbergs mer naivistiskt utförda herde på en 
mässhake från 1930.80 Hon har själv broderat figuren 
och kroppen modelleras fram med friare, oregelbundna 
snabba stygn. Av skolplanschernas gamla ”söte Jesus” 
finns här inte ett spår. 

77 En liten kalkduk från Ersta i Djurgårdskyrkan har rött konturbroderi.
78 Uddevalla, vitt antependium märkt 1897, Predikstolskläde Carl Johans k:a i 

Göteborg. Oscar Fredriks k:a, Göteborg rött antependium 1912 efter samma 
skiss som Erstas antependium i Broddetorp 1900.

79 Linköpings S:t Lars k:as gröna mässhake 1928, Oslo Margaretak:ans röda 
1925 och Lunds domk:as vita antependium 1930.

80 Sandviken, grön 1931.

Den gode herden på en röd mässhake 
av Sofia Widén 1925, Margareta kyrkan 
i Oslo. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Den gode herden är centralmotivet på den 
ena gröna mässhaken av Sofia Widén 1928, 
Linköping S:t Lars kyrka. (Foto Gabriel Hilde-
brand, RAÄ.)

Den gode herden av Agda Österberg. Grön mässhake 1931, Sand-
vikens kyrka.

Den gode herden av Sofia Widén. Vitt antependium 
1930, Lunds domkyrka. (Foto Olle Hammar.) 
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Antependium av Sofia 
Gisberg, broderiet utfört av 
Glosemeijer 1892, Hossmo 
kyrka. (Foto Karin Rosen-
gren.)

Ängeln Mikael. Brode-
rade partier i ullgarn 
och silke har färger i 
milda nyanser, applice-
rade akantusslingor och 
molnformer i ljusgrönt 
kläde med konturer 
av bruna och förgyllda 
skinnremsor.

Ängeln Gabriel.

Änglabonaden från 1170 i domen i Halberstadt. (Foto 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sach-
sen-Anhalt, Juraj Lipták.)
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Krucifix
På Ferdinand Bobergs violetta mässhake i Saltsjöbaden 
är den korsfäste framställd rakt framifrån och med hu-
vudet svagt lutat åt höger. Det stiliserade ländklädet är 
grått med silverstrimmor som markerar draperingar, 
nedtill antyds en röd bård och ett silverband går runt 
midjan. Såret i sidan är rött med tre små blodsdroppar 
bredvid varandra, händerna har en blodsdroppe var. 
Detta första krucifix liknar inget annat i materialet. 
Också kombinationen med Maria och Johannes infoga-
de på korsstammen nedanför med sin speciella utform-
ning är unik och påminner om Gustaf Klimts måleri. (Se 
avsnitt Uppenbarelsekyrkan.)

Oscar Brandtberg är nästa konstnär som ritar kruci-
fix. Det första på det vita Lidingöantependiet 1918 ingår 
i en kalvariescen. Kristusgestalten är lätt böjd och mager 
med något böjda armar och knän.

På Brandtbergs violetta mässhake i London 1920 är 
Kristus något stramare tecknad med raka ben, parallellt 
ställda, armarna rakt utsträckta och huvudet böjt mot 
höger axel. Här liksom på det föregående är konturerna 
utförda med rött silke vilket kan tyda på ett bysantinskt 
inflytande.

På Brandtbergs tredje krucifix på det gröna antepen-
diet i Nacka 1921 är Kristus något annorlunda tecknad, 
med en mer lidande kroppsställning.

Sofia Widéns fyra krucifix tillkom samtidigt 1930 och 
kroppsställningen är stiliserad på likartat sätt med ett 
avsmalnande benparti och överkroppen vriden åt ena 
sidan. Ansiktsuttrycken är dock olika. I Linköpings 
S:t Lars möts blickarna mellan Kristus och Johannes.  
I Oscarskyrkan och Tåssjö lutar Kristus huvudet åt hö-
ger. I Vreta kloster är ögonen markerade med konturer 
men tomma och huvudet lutat mot vänster axel. Samt-
liga har korsgloria, i Vreta kloster markerad med runda 
röda prickar.

De tre konstnärer, två män och en kvinna, som ritat 
krucifix var säkra tecknare med starkt personligt ut-
tryck. Krucifixen är tillkomna under en period på drygt 
15 år, Bobergs i stram östeuropeisk senjugend, Brandt-
bergs med stark dragning åt det bysantinska och Widéns 
i en begynnande stiliserad modernism. Nytt är att hon 
kombinerar guld med svart. Alla dessa skisser har tol-
kats av de skickligaste brodöserna hos Licium och en-
dast utförts en gång vardera.

Majestas Domini
Sofia Gisbergs första antependium till Hossmo 1892 
är av rött och grågrönt kläde med applikationsbro-
deri. Dess Majestas Domini-framställning har hämtat 
större delen av sin utformning från en romansk vävnad,  
änglabonaden från omkring 1170 i domen i Halber-
stadt.81 En välsignande Kristus med bok i handen av-
bildas sittande i en regnbågskantad mandorla buren 
av ärkeänglarna Gabriel och Mikael. Kompositionen 
med Kristus i mandorlan, ärkeänglarna och den hjärt-
formade mandorlan överensstämmer fullständigt med 

den vävda tyska 1100-talstapeten. Änglarnas vingar har 
exakt samma teckning som på bonaden. Det som skiljer 
kompositionerna åt är färgsättningen och placeringen 
av text och omgivande arkitekturelement. Originalet 
har mörkt blå bakgrund medan antependiets bottentyg 
är rött. Tekniskt liknar det romanska broderier, som 
finns i Sverige.82 Vävnadens dekorativa meanderbård går 
igen på knäfallspallen. Sofia Gisberg kan ha utgått från  
ett svart-vitt foto, men det är också möjligt att hon sett 
bonaden om hon besökt Halberstadt 1884 eller 1887.83

Agnes Brantings skiss till de tre tidigaste antependi-
erna har romanska detaljer, t.ex. akantusslingor, men en 
uppbyggnad som inte är hämtad direkt från några kän-
da förlagor. I tidskriften Dagny påstås kompositionen 
vara hämtad från Broddetorpsantemensalet i Historiska 
Museet, vilket inte alls stämmer.84 Inte heller vet jag 
om hon haft direkta förlagor till sina Kristusframställ-
ningar och evangelistsymboler, som skiljer sig åt något 
sinsemellan. Skövdeantependiet följer skissens utform-
ning närmast exakt medan Chicago/Gävleantependiets 
evangelistsymboler inte är vända åt samma håll och har 
en annan teckning. Liksom på en del av Erstabroderi-
erna är figurerna här tecknade med svarta konturer mot 
vit bakgrund. Skissen har en tronande Kristus i helfigur 
medan broderierna visar honom i halvfigur/bröstbild. 
Högerhanden höjs i en välsignande gest och andra han-
den håller en bok. Alla tre har korsglorior men endast på 
Chicago/Gävleantependiet har Kristus en gyllene krona.

Hos Luleåantependiet från Ersta 1893 har Majestas 
Domini ett mer nygotiskt, nazarenskt uttryck i kompo-

81 Detta uppmärksammades redan av Christina Håkansson i Sofia Gisberg. 
Uppsats i konstvetenskap 1975; Ute Bednarz (förf.), Barbara Pregla (red.), 
”Christus-Apostel-Teppich inv. nr 517” i Kostbarkeiten aus dem Dom schatz 
zu Halberstadt, Halle 2006.

82 Dalhem, Sm, SHM 23022:25, Skepptuna, Up, SHM 3983.
83 Enligt uppgift från Barbara Pregla, Landesamt für Denkmalpflege und 

Archäologie Sachsen-Anhalt, hängde bonaden uppe som ”Dorsale” bakom 
korstolarna åtminstone sedan 1800-talets början fram till 1942.

84 Dagny 1893. Häfte 2, sid. 47. Sign. L. D-n (Lotten Dahlgren) ”Det svenska 
kvinno arbetet på Chicagoutställningen.”

Sofia Widéns skiss till antependium i Alnö gamla kyrka 1927. (Antepen-
diet stulet på 1990-talet.) (Nordiska museets arkiv.)
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Litet broderi på blå sammet av Sofia Widén. 
Alice Lunds ateljé, Stora Tuna.

Detalj ur Apokalypstapeten i Angers ”L’Agneau sur la montagne de Sion”, 1330–
1400. (Foto Caroline Rose, Centre des monument nationaux.)

Tronande Kristus, 
Majestas Domini, 
med vit klädnad 
under en plisserad 
mantel, broderad 
helt i guld, på 
den andra röda 
mässhaken 1929, 
Linköpings dom-
kyrka. 

Sofia Widéns skiss till den stora bonaden 
som visades på Stockholmsutställningen 
1930. (Nordiska museets arkiv.)

Sofia Widéns ena röda mässhake 1929, Linköpings domkyrka.
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sitionen. Det är ett stort och detaljerat broderi också 
utfört i färger.85

På Sofia Widéns röda antependium i Alnö gamla kyr-
ka 1927 har Kristus svart skägg och markerade svarta 
ögon.86 Han sitter på en enkel bänk med fötterna på 
regnbågen och håller en korsglob och en spira i hän-
derna. Mandorla saknas.

Den ena röda mässhaken i Linköpings domkyrka 
1929 har en tronande Kristus frontalt framställd. Kom-
positionen med Kristus som världsdomaren respektive 
Lammet på den andra påminner starkt om den bergs-
formation med Lammet på toppen som finns i den stora 
franska tapetsviten föreställande Apokalypsen från slutet 
av 1300-talet, som nu visas i Angers.87 Sofia Widén kan 
ha inspirerats av denna vävnad antingen direkt vid besök 
i Angers eller av något planschverk.88

Manteln i guld är draperad över ena axeln, runt mid-
jan och över knäna. Jämfört med Hossmoantependiet 
ligger manteln över motsatt axel. Den ger intryck av 
att vara plisserad, vecken följer varandra i stort sett pa-
rallellt. Teckningen påminner om romanska Majestas 
Domini-framställningar, men jag har inte hittat någon 
exakt förlaga till just dessa draperingar.89 Då Sofia Wi-
dén säkert sett både bilder och romanska kyrkobygg-
nader i Frankrike kunde hon, utan att direkt kopiera, 
rita en egen Kristusfigur med klar inspiration från dem. 
Ansiktet i en face är broderat i vitt omgivet av svart hår 
men saknar skägg. Ögonen saknar pupiller och ansiktet 
är totalt uttryckslöst liksom på hennes ovan beskrivna 
krucifix.

På Oscar Brandtbergs Kristi himmelsfärd från 1930 
har Kristus en röd mantel över en vit tunika med clavi.90 

Även om denna bild bär spår både av en äldre, bysan-
tinsk tradition och av den tyska Beuronskolan, har den 
en plastisk och kraftfull teckning.

Agda Österberg har på den röda mässhaken i Hel-
singborg en välsignande Kristus sittande i 3/4 figur iförd 
vit alba och röd, ej korsad stola, vilket kan tolkas som 
Kristus som överstepräst.91 Genom att Agda Österberg 
hade lokaler hos Diakonistyrelsen kan hon ha diskuterat 
ikonografiska detaljer med någon präst där. Kristusan-
siktet är skägglöst och har ett personligt uttryck, håret 
är brunt och kortklippt. Figuren är inskriven i en man-
dorla och har blå bakgrund.

Ingen av dessa framställningar visar Kristusgestalten 
med bar överkropp, vilket annars var vanligt, när man 
framställde den uppståndne. Alla har vit klädnad och 
ibland mantel i rött, blått eller guld.

Den Helige Andes duva
Duvorna på predikstolskläden hos både Ersta och Göte-
borgs paramentverkstad hämtades direkt från mönster-
bladen och kroppens yta fylldes vanligen med heltäck-
ande broderi. Dessa duvor kommer flygande snett neråt 
från höger eller avbildas sittande med utbredda vingar 
vända uppåt vänster (”Paramente, Bl. VI No 70” (Gbg) 

85 Luleå domk:a, rött antependium 1893. Ersta Beställningsbok D1J:2 No 72. 
1893, 15/9 Luleå kyrka. Antependiet Herren Jesus såsom domare.

86 Två skisser i Liciumarkivet nr 285, 286 visar färgerna.
87 Samma motiv finns på ett litet broderi på mörkblå sammet, nu hos Alice 

Lunds ateljé, visat i Tomelilla 1927, och på den stora bonaden i Västra Sked-
vi i Västmanland, utställd på Stockholmsutställningen 1930. Klippformatio-
nerna och segerlammet kan ha inspirerats av Apokalypstapeten i Angers från 
1300-talet.

88 Alain Erlande-Brandenburg, La tenture de l’Apocalypse d’Angers, Nantes 
1993. Bild sid. 199. Fyra av de 67 tapeterna (ursprungligen minst 84) var 
utställda i Paris 1900 men jag har inte kunnat få fram uppgifter om vilka. De 
är sedan 1910 i franska statens ägo och bör ha funnits avbildade redan då.

89 I samband med en seminarieserie om Yttersta domen 1999 gjorde jag en 
redovisning utifrån de franska romanska portalerna. Vid genomgång av ett 
stort bildmaterial kunde jag inte finna någon direkt förlaga till Sofia Widéns 
broderier.

90 Oscarsk:an, replik i Råda k:a, 1936. Clavi kallas de två vertikala band som 
finns på antika och medeltida dalmatikor/tunikor.

91 Bild i Hammenbäck, S. 1991, sid. 26–27.

Predikstolkläde 1894–97, Oscar Fredriks kyrka, Göteborg.

Duvan användes både på gröna och röda predikstols-
kläden, här 1890-tal, Hagakyrkan, Göteborg.
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och Musterblatt 5, Fig. 1). En sådan sittande duva vän-
des en gång som om den kom flygande nedåt.

De få duvor som broderats hos HV och Licium är 
symmetriskt tecknade och kommer uppifrån. I Falun 
avbildas duvan flygande rakt emot betraktaren så som 
man kan se på en del medeltida broderier. Gustaf Vasa 
kyrkas pingstantependium har en helt vit tidlös natur-
trogen duva, nedåtriktad omgiven av små gula eldsflam-
mor mot ljust blå bakgrund. Sofia Gisbergs duva i Irsta 
och Eva Jancke Björks i Engelbrekt har dekorativt ut-
bredda ving- och stjärtfjädrar i gult respektive vitt silke-
broderi där det röda bottentyget lyser igenom.92

En slankare något stelare teckning visar Oscar 
Brandtberg upptill på antependiet i Engelska kyrkan och 
Sofia Widén i Vreta kloster, där den vita duvan, placerad 
nedtill och med riktning uppåt, ingår i kompositionen 
tillsammans med krucifixet och Guds hand.

Erstas vita mässhakar i Linköpings domkyrka, ritade 
av Greta Sandberg Sjunneson 1928, har också duvan 
vänd uppåt medan Enskedemässhaken från 1931 har 
den vänd nedåt. Dessa duvor är utförda i heltäckande 
vitt broderi. Alla senare duvor är olika men för det mes-
ta vända nedåt. HV och Licium använde aldrig de tyska 
förlagorna.

Maria och helgon
Madonnan ingår ibland i olika scener, ibland avbildad 
ensam med Jesusbarnet i famnen. Sofia Gisbergs Helge-
stamadonna, i halvfigur, frontalt med ljusblå mantel och 
rosa klädnad, är utformad som en rund italiensk renäs-
sansbild.93 Den akvarellerade skissen har fasta konturer 
och ljusa färgtoner. Det knubbiga, blonda Jesusbarnet 
sitter och håller en liten nyponros i ena handen.94 I bro-
deriet har förlagans milda färger förstärkts genom silke 
i starkare nyanser och ger ett grövre intryck.

Förebilden till Maria och barnet på den ena av Vreta 
klosters röda mässhakar 1917 har Ruth Hallberg häm-
tat från klostrets sigill. Maria har en gyllene dräkt under 
en ljusblå mantel, vilket balanserar mot den gulklädda 
Kristusbilden på den andra mässhaken. Madonnan har 
ett för tiden modernt uttryck, påminnande om John 
Bauers sagoprinsessor, med en låg vid öppen krona över 
det tjocka gula håret och det vita doket. Jesusbarnet som 
står på hennes knä bär en vit kolt med ljusblå bårder 
som en antik dalmatika. Figurernas klara färger balan-
serar mot det orangeröda bakgrundstyget.

Tre vita mässhakar från omkring 1930 har Maria-
bilder. Oscar Brandtbergs Maria i Oscarskyrkan är en 
frontalt framställd madonna med barnet stående i knä-
et.95 Den guldkantade ljusblå manteln, ”maforion”, med 
en stjärna i pannan, täcker allt hår och är draperad över 
knäna. Jesusbarnet har en klädnad draperad som på en 
romansk Majestas Domini. Maria sitter på en pall med 
en svällande dyna på tidigmedeltida sätt.

Sofia Widéns madonna på S:t Lars ena vita mäss-
hake framställs stående i fyrpass liksom ängeln Gab-
riel och Maria i bebådelsescenen på den andra. De 
är slanka figurer med röda klädnader i ljusa nyanser.  
I bebådelsescenen balanserar Marias ljusblå mantel mot 
ängelns stora blå vingar. Ansiktena är vita med marke-

92 Duvor finns på antependier från Licium i Gustaf Vasa 1906, Irsta 1911, 
Engelska kyrkan 1919, Lysekil 1919 och 1922 och Hällestad 1922.

93 Någon direkt/exakt förlaga har inte hittats. Flera liknande gipsavgutningar 
finns hos Konstakademien.

94 Liciumarkivet. Akvarellerad skiss i full skala finns.
95 Oscarsk:an i Stockholm.

Den Helige Andes duva på predikstolskläden 
hos både Ersta och Göteborgsverkstaden 
hämtades från T. Prüfer, 1899. Paramente,  
Bl. I No 5. (GMA:12575:97, Ämnesarkivet, 
Göteborgs stadsmuseum.)

Paramente, Bl. VI No 70. (GMA:12575:97, 
Ämnesarkivet, Göteborgs stadsmuseum.)

Samma utformning har duvan hos M.E. 
Beck, Musterblatt. 5. Fig, 1.

Den Helige Andes duva på antependium broderat av kronprinsessan 
Margareta 1919, Engelska kyrkan Stockholm.
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rade mörka ögon och figurerna påminner om sengotiskt 
måleri.

På ett vitt antependium i Ronneby, är Agda Öster-
bergs madonna flankerad av stora knäböjande änglar. 
Maria sitter på en tron iklädd mörkt blå mantel. Änglar-
na, också i blått, knäböjer på röda mattor och figurerna 
är inplacerade mellan gyllene pelare. Hennes madonna 
i Nyed har blå klädnad och röd mantel, barnet har vit 
kolt.

S:t Laurentius är bland de ytterst få helgon som fram-
ställs av Agnes Branting i mycket små konturbroderier i 
guld nederst på mässhakarna i Lund. Sofia Widéns hel-
gonfigurer i Linköping S:t Lars kyrka är något större och 
bär röd dalmatika över vit tunika, placerade på ljusblå 

ripsband på de röda mässhakarna. S:ta Birgitta på de 
två gröna mässhakarna i Linköping S:t Lars kyrka fram-
ställs i ett rum, sin bönekammare, men i något olika 
situationer. Färgskalan är hållen i vitt, rödbrunt och gul-
vita nyanser mot mörkt violett bottentyg.

Änglar
De ytterst få framställningarna av änglar hos HV börjar 
med Sofia Gisbergs ärkeänglar på Hossmoantependiet. 
De är klädda i vita tunikor och gröna mantlar och är 
barfota. Vingarna har vita vingpennor i tre rader under 
ett parti i guldgult. Alla Gisbergs änglar saknar gloria.

Sofia Gisbergs fyra änglar på Sundsvalls stora djup-
röda antependium 1894 svävar vända mot mittmotivet, 
segerlammet och håller språkband med lovsångstexter 
mellan sig.96. De är klädda i fotsida fladdrande vita med-
eltidsinspirerade klädnader med mantlar i benvitt och 
ljusblått, eller rosa och guld.

Uttrycket är här mer personligt än hos många tyska 
och franska 1800-talspastischer. Genom det broderitek-
niska utförandet får Sundsvallsbroderierna en annan 
karaktär.

Det som påminner mest om medeltida broderier är 
sättet att brodera vingpennorna med omväxlande gult 
och grönt silke i snedställd plattsöm i vinkel och mitt-
linjen markerad med en guldtråd. Detta sätt att brodera 
vingar återkommer både hos Tyska kyrkans och hos 
Johannes kyrkas änglar av Annie Frykholm 1904. Där 
framställs också änglarnas hår på likartat sätt med klyv-
söm.

Hos Licium framställs ärkeänglar, vanliga änglar och 
keruber på många olika sätt, fantasirikt och lekfullt, ka-
raktäristiskt av Ruth Hallberg, Oscar Brandtberg och 
Sofia Widén samt Elin Pettersson. Många har detaljer 
som inspirerats av medeltida konst. Men Ferdinand 
Bobergs stora påskdagsängel är helt unikt utformad. (Se 
avsnitt Uppenbarelsekyrkan.)

Oscar Brandtberg ritade keruber med runda baby-
ansikten och stela volutartade lockar.97 Varje kerub har 
endast tre vingar med tre långa vingpennor och fyra run-
dade små fjädrar upptill. Andra keruber är framställda 
frontalt med symmetriskt placerade vingar t.ex. på Lon-
donmässhaken.

Ruth Hallbergs änglar är lätt och elegant tecknade 
bruna konturbroderier med mjukt böljande klänningar 
och frisyrer som kunde varit moderna på 1920-talet.98 
Vingarna har ett övre tätare parti och glesa, fladdrande 
vingpennor.

Sofia Widén utgick 1927 från ett par medeltida trä-
skulpturer när hon komponerade änglarna Mikael och 
Gabriel på Alnöantependiet. Båda har säkerligen som 

96 HV-arkivet KIII:1 Utställningsbild 1897. Ytterligare ett vitt antependium 
med samma slags änglar som möjligen sänts till Sydamerika.

97 Röda mässhakar i Oskarsk:an i Stockholm.
98 Vreta Kloster vita mässhakar 1925–26.

Maria med barnet. Sofia Gisbergs skiss o. 1910. (Nordiska museets arkiv.)

Ängel på en av Rut 
Hallbergs vita mäss-
hakar 1925–26,  
Vreta klosters kyrka.
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Agda Österbergs antependium 1930, Folkärna kyrka. Till v.: Detalj.

Märta Alexanderssons antependium 1930 i HV-samlingen i Julita. (Nm 906662) 
(Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson.)
Till h.: Detalj. 

Agda Österbergs 
antependium från 
1920-talet, nu i 
HV-samlingen i Ju-
lita. (Nm 906663) 
(Foto Nordiska 
museet, Karolina 
Kristensson.). 
Till h.: Detalj.
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förebild två romanska träskulpturer från Haverö och 
Alnö.99 Änglarnas vingar har ett diagonalrutigt parti 
närmast axlarna och tre till fyra långa hängande ving-
pennor. Rutpartiet på vingarna och Mikaels drake är 
hämtade från Haveröängeln, klädernas draperingar och 
skölden från den fragmentariska Alnöskulpturen. Äng-
larna på Alnöantependiet är de första som har dessa 
vingar, som sedan blev karaktäristiska för Sofia Widéns 
många änglar både i broderier och i damasttyger. Andra 
änglar har mer stiliserade vingar.

Alla Sofia Widéns änglar har gloria av något slag. 
Flera flygande och stående änglar har långa fladdran-
de klädnader där tyget på 1400-talsvis samlas i ett rikt 
veckparti som döljer fötterna.

Elin Petterssons knäböjande änglar en face i Helsing-
borgs Maria kyrka och ytterligare kerubhuvuden och 
svävande änglar har mjukt rundade former och vingar 
och docksöta ansikten.100 Solnas trumpetande änglar ses 
i profil och fötterna döljs av stiliserade moln.

Både på HV och Libraria gjorde Agda Österberg per-
sonliga och kraftfullt tecknade stora änglar med färg-
glada, fotsida klädnader och uttrycksfulla ansikten.101 
Agda Österbergs änglar från HV-tiden har klarblå kläd-
nader, guldgula lockar och gyllene vingar med långa 
svepande fjädrar mot klarrött siden. Flera änglar från 
Librariatiden har röda dräkter.102 Den stora ängeln i 
Folkärna har ett småleende ansikte, kort rött hår, mörk-
röd klädnad och släta vingar med strödda guldpaljetter. 
De musicerande och sjungande änglarna i Sandviken är 
personligt tecknade, broderade direkt på mässhakarnas 
gröna sidendamast.

Helt unik är Märta Alexanderssons vitklädda ängel 
1930 med bottentygets mönster ibroderat på kjolen och 
med stora luftiga vingar i vitt och ljusa nyanser av lila 
och turkos som inte liknar några av de andra. Antepen-
diet såldes inte och tycks inte ha fått några efterföljare.103

Ester Hoffsten-Lindwalls knäböjande änglar på de 
gröna mässhakarna i Engelbrektskyrkan är enkelt och 
mjukt tecknade. Dräkterna motsvarar varandra i färg-
sättningen, gult hår och rödbrun klädnad respektive 
rödbrunt hår och gul klädnad. Ansiktena är helt i vitt 
utan detaljer.

Variationen är alltså stor och motivet lockar till en 
viss lekfullhet med såväl traditionella som nya for-
mer. De allra flesta änglarna har gloria av något slag. 
Klädseln varierar från vit alba till fotsida klädnader av 
obestämt slag och i olika färger. Sofia Widéns Gabriel i 
Alnö har en korsad stola.104 Många har bara fötter men 
ibland döljs de av klädnadens nedre del enligt senmedel-
tida mode.

Figurscener
Figurscenerna på två pallor i Göteborg är broderade 
med oerhört fint konturbroderi i rött respektive svart 
silke på vitt linne.105 Förlagorna bör vara hämtade ur nå-
gon tysk tidskrift t.ex. Kirchenschmuck eller Zeitschrift 
für Christliche Kunst. Det är möjligt att det funnits fler 
av samma slag men under drygt tjugo års arbete på Riks-
antikvarieämbetet har jag endast sett dessa.

Först 1906 gjorde Licium Sofia Gisbergs bild med 
herdarnas tillbedjan på det vita antependiet till barock-
altaret i Gustaf Vasa kyrka. Jag har funnit att bilden 
är sammansatt av två herdar från Ghirlandaios mål-
ning från 1485 i Santa Trinità i Florens och Maria 
med barnet från Lorenzo di Credis målning ”Adora-
zione dei Pastori” 1459 i Uffizierna. Där har madon-
nan blå mantel och Jesusbarnets ena hand håller inte 
i manteln men för övrigt överensstämmer komposi-
tionen helt.106 Två skisser av bilden i full skala finns i 
Liciumarkivet. Den ena överensstämmer helt med det 
utförda broderiet med undantag av barnets ena hand, 
medan den andra har en annan grupp av herdar där en-
dast den vithårige är den samma, fast med grön kläd-
nad. Barnet överensstämmer där helt med di Credis  
målning.107

Figurer är annars sällan insatta i landskap eller omgi-
vande arkitektur. Oscar Brandtbergs antependium i Mor-
landa 1922, visar en grupp kvinnor och en man i milt 
färgsatta klädnader stående runt den döde Kris tus direkt 

99 Ridderstedt, M. 2008, sid. 52–53; Utställning av äldre kyrklig konst i Härnö-
sand. 1912. Katalog upprättad av Henrik Cornell.

100 Gävle Staffans k:a 1932 och Solna antependium 1928.
101 Rött antependium före 1925, HV-samlingen (Julita) NM 0906663 (523 

3:5:8).
102 Grönt antependium 1931 i Folkärna, vitt och rött orgelläktarkläde 1928 i 

Göteborgs Carl Johans k:a.
103 HV-samlingen (Julita) NM 0906662.
104 Berthelson, B. 1958, bild sid. 62. Detta syns inte på skissen.
105 Hagak:an i Göteborg 1885 och Örgryte nya k:a 1894–1896. Brodös Gulli 

Peterson. Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 231, not 34; Kjellin, M. 1959, sid. 34. 
Palla är en styv liten duk som läggs över kalken under kalkklädet.

106 Förebilden till den vithårige knäböjande herden och Josef har jag ännu inte 
funnit.

107 Christina Håkansson har i sin uppsats 1975 varit inne på samma spår men 
tycker att den ”för tanken till Filippo Lippis Maria i Staatl. Mus. Berlin”.

Medeltida ängel från Haverö 
kyrka har fåt ge form åt Sofia 
Widéns änglavingar. (Foto Len-
nart Karlsson.)
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Två skisser i full skala av Sofia Gisberg i Liciumarkivet till vitt antepen-
dium, Gustaf Vasa kyrka 1906. Barnets hand och två av herdarna stäm-
mer med det färdiga broderiet. (Nordiska museets arkiv.)

På den andra skissen stämmer barnets hand med målningen i Uffizierna. 
Herdarna stämmer inte med broderiet. (Nordiska museets arkiv.)

Detalj av det färdiga broderiet utfört av en fröken Eichorn.

Vitt antependium, Gustaf Vasa kyrka 1906. Detalj av 
svartvit bild troligen 1906. Detalj. (Nordiska museets 
arkiv.)

Ghirlandaios målning ”Adorazione dei Pastori” 1485 i Santa 
Trinità i Florens. Från denna målning har Gisberg hämtat två av 
herdarna. (Foto Verlag E.A. Seemann, Leipzig.)

Lorenzo di Credis målning ”Adorazione dei Pastori” 1459 i Uf fizierna. 
Här överensstämmer Madonnan och barnets teckning med brode-
riet. (Foto Gabinetto Fotografico, Polo Museale della città di Firenze.)
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mot det svarta tyget. Kompositionen påmin ner om sen-
medeltida träreliefer bland annat i Lübeck.

Brandtbergs två mässhakar i Oskarskyrkan 1930 har 
personer med antydda markpartier mot en bakgrund av 
guldtyg. Nedanför bilden av den uppståndne finns en 
grupp apostlar vid himmelsfärden. Emellan dem syns ett 
klippigt markparti utan förbindelse med gruppen. Den 
andra mässhaken har också en bild där de tre kvinnorna 
vid graven står tätt tillsammans. Själva figurerna är na-
turtroget tecknade men också här fritt placerade mot 
guldgrunden.

Sofia Widéns största figurscener finns på mässhakar-
na från 1928–1932 i Linköpings S:t Lars kyrka. De grö-
na och de svarta har flera avgränsade bilder i ryggkors 
och ryggbårder. På de svarta är figurerna tecknade i guld 
mot bakgrund av svart sidendamast och med enstaka 
detaljer i rött silke. Landskapet i bakgrunden antyds 
med enstaka tunna linjer. Scenerna på de violetta bildar 
ett ok på ryggen med en Kristus i centrum och apostlar 
respektive folkmassa vid sidorna. Bilderna är broderade 
direkt på den violetta sidendamasten och saknar djup 
eller antydan om omgivande arkitektur eller landskap. 
De har en minimal färgskala, svart, grått, vitt, guld och 
silver. En speciell detalj är utformningen av håret med 
omväxlande svarta och grå slingor. Figurbroderierna vi-
sar Sofia Widéns säkra snabba, kraftfulla och karaktä-
ristiska förmåga att teckna.

Tre av Agda Österbergs mässhakar har olika bibliska 
scener framställda på latinska kors helt överbroderade 
med silke. I Norrfjärden fyller de sju olika motiven hela 
korsets yta och går över i varandra utan avgränsande 
ramar. Örsjö kyrkas mässhake har ett mer impressio-
nistiskt broderi med fyra scener varav ett i ett fyrpass. 
Nyeds mässhake är också komponerad på liknande sätt. 
Agda Österberg är den enda som framställer Adam och 
Eva helt nakna. Hennes bilder är färgrika och brodera-
de med schatteringar och uttrycksfulla gester. Figurerna 
omges av natur/växtlighet och kunskapens träd har t.ex. 
klarröda äpplen. Hon har inget större djup i sina bilder.

På HV:s utställningsantependium från 1930 av Mär-
ta Alexandersson är den stora ängeln omgiven av djur 
vända mot mitten, två lejon, ett antal vita lamm, en på-
fågel, en orm. Strömmande vatten, ett par träd och an-
nan växtlighet i klara färger har broderats direkt på det 
gröna mönstrade sidenet. Hela kompositionen är asym-
metriskt uppbyggd även om alla djurslag finns på båda 
sidor om ängeln. Även här saknas djup i bilden. De olika 
motiven är strödda över sidenytan utan något samman-
hållande landskap.

Evangelistsymboler
De tidiga HV-antependierna av Sofia Gisberg och Ag-
nes Branting har evangelistsymboler inskrivna i cirk-
lar/rundlar. Någon exakt förlaga till dessa har jag inte 
funnit vare sig hos A.W. Pugin eller M.E. Beck. Båda 
konstnärinnorna var fullt kapabla att utforma sina egna 
figurer inspirerade av medeltida konstverk av olika slag. 

Agnes Branting tecknade Matteus i halvfigur, de övriga i 
helfigur vända åt olika håll. De är broderade med svarta 
konturer på vitt siden.

På Sofia Gisbergs Hossmoantependium visas figu-
rerna i bröstbild. De två senare på antependierna i 
Gustavsberg och Ösmo, utförda efter samma skiss, 
är snarlika, men endast figurernas huvuden och axlar 
är medtagna. De är utförda i nyanser av antependiets 
grundfärg. På antependier i Västervik och Hökhuvud 
har djurfigurerna i helfigur och människofiguren i 3/4 
infogats i rektangulära ramar på korsarmarnas ändplat-
tor som på ett medeltida triumfkrucifix.

I Göteborgstillverkningen finns evangelistsymboler 

108 Beck, M.E. 1868; Neuendettelsauer Hefte 2, 2004, sid. 13; Möjligen det som 
i Erstas arkiv D1J:2 Beställningsbok 1879–1897, sid. 12, III betecknas: ”Di-
verse mönster från Neuendettelsau, ur samlingen för kyrklig konst etz. 2dra 
bladet 1) Medaljoner: engelen, lejonet, oxen, örnen, pelikanen”.

109 Lysekil violett och Främmestad rött.
110 HV-arkivet. Maja Sjöström. Skissen till Maja Sjöströms förkomna antepen-

dium för Mariakyrkan i Helsingborg visar de fyra evangelistsymbolerna om-
givande korset mycket schematiskt skissade.

111 HV-arkivet. Maja Andersson Wirde. Skiss; Enligt en signerad skissbok i Små-
lands museum, Växjö, som börjar i maj 1906, hade hon studerat i London.

112 Avbildade i Percy Dearmer, Some English Altars. The Warham Guild, Ltd. 
London (no date). Antependium i Christ Church Woking; Schoeser, M. 1998, 
sid. 28. Liknande rundlar finns på ett antependium visat på Londonutställ-
ningen 1851. Publicerat i en katalog av Gilbert James French.

på tre antependier, förmodligen utförda av Elisabeth 
Bastholm efter M.E. Becks förlagor i mönsterbladen, 
No 6 fig. 1 och No 12 fig. 6, från 1868 och upplagan 
tryckt i Dresden 1906.108 På Göteborgs domkyrkas vio-
letta antependium 1891, är människoansiktet placerat 
överst och vingarna är därför omritade, men annars 
är förlagan troget återgiven. Lejonet och oxen har bytt 
plats och är spegelvända På Elisabeth Bastholms två an-
tependier, från början av 1900-talet, placerades rundlar 
med evangelistfigurer av samma slag på de två sidobår-
derna tillsammans med passionsblommor.109 Figurerna 
har konturbroderi på vitt applicerat siden mot mörkblå 
bakgrund.110

Maja Andersson Wirdes röda antependier i Moga ta 
och Gunnilbo från omkring 1920 har fem rundlar pla-
cerade längs överkanten där mitten utgörs av ett Kristus-
monogram och evangelistsymbolerna med språkband 
placerats på ömse sidor.111 De vita figurerna är tecknade 
med mjuka linjer. En snarlik komposition har jag funnit 
på ett engelskt antependium.112 Detta tycks vara den enda 
direkta kopplingen till en engelsk förlaga.

Antependium 1912, Hökhuvuds kyrka. (Foto Magnus Green.)
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Nackas gröna antependium av Oskar Brandtberg har 
små evangelistsymboler i helfigur, två i rundlar och två 
i snedställda kvadrater. De är broderade i gulvitt och 
gulbrunt mot mörk botten.

Sofia Widén har på Primariuskåpans bräm de fyra 
evangelistsymbolerna inom fyrpass. De är mycket ka-
raktäristiskt tecknade i rött, svart, något blått och vitt 
och avtecknar sig mot en mörkt violett botten. Lejonet 

är närmast heraldiskt tecknat medan människofiguren 
ger intryck av en pigg svarthårig, kortklippt gosse i vit 
skjorta. Samma mörkvioletta botten använde hon till S:t 
Lars kyrkas evangelister på den gröna mässhaken där 
broderiet utförts med gulvitt, orangerött och vitt silke i 
en nästan kubistisk, kantig form.

På den röda mässhaken i Helsingborg fyller Agda 
Österbergs evangelistsymboler hela korsets bredd utan 
inramningar.113 Människan, oxen och lejonet är fram-
ställda i halvfigur medan den sittande örnen på kors-
stammen avbildas i sin helhet sedd i profil. Alla figurer 
har två röda vingar, oxen och lejonet dessutom en vit 
och en gul, örnen en gulbrun. Alla håller liksom Kristus 
i en bok och är försedda med gloria. Även djuren har en 
naturtrogen, något naiv teckning, vilket säkert hänger 
samman med att konstnärinnan själv broderat dem. På 
antependiet i Alingsås framställs evangelisterna såväl i 
helfigur, stående, i fotsida vita klädnader som i form av 
små symboler ovanför och initialer nedanför. Hennes 
antependium i Brahekyrkan har rundlar med röd botten 
och enbart vita huvuden i profil, som mer påminner om 
Becks förlagor.

Guds Lamm
Det symboliska lammet framställs på många föremål 
från alla ateljéer. Man kan se en stor variation mellan 
de olika firmorna i sättet att gestalta lammet. Ersta och 
Göteborgsverkstaden följer olika tyska förlagor noga på 
antependier, predikstolskläden och någon gång bokstöd. 
Redan före 1904 utformade de olika konstnärerna på 
HV och senare på Licium sina lamm personligt med stor 
variation. Ingen tycks där ha använt sig av de tyska för-
lagorna men ibland har man låtit sig inspireras av äldre 
tiders konst.

113 Bild i Hammenbäck, S. 1991, sid. 26–27.

Evangelistfigurer på rött antependium troligen Elisabeth Bastholm före 1913, Främmestads kyrka. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

De fyra evangelistsymbolerna. Sofia Widéns skiss till Pastor primarius-
kåpan 1926. (Nordiska museets arkiv.)
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M.E. Beck Musterblatt No 4 fig.1. (nr 12, fig. 3.) konturteckning. Lammet är vänt åt 
vänster med huvudet vänt bakåt, omslutet av en korsgloria. Den högra framfoten 
är lyft och håller en fanstång lutad snett bakåt, med en tretungad korsfana som i 
kompositionen balanserar huvudet. Över kroppen schematiskt tecknade rader av 
lockar. Marken består av bladrosetter, grupper av blommor och en nejlika i mitten. 
(Ur Martin Eugen Beck, 12 Musterblätter für Kirchliche stickerei, Leipzig 1868.)

Broderierna följer förlagan i detalj med olika partier av lockar 
och växtlighet. Flera lamm är av vitt applicerat siden, klippt i 
lammets form med svart, eller någon gång röd, kontursöm 
som särskilt markerar huvudets form, ögon och nos samt 
ullens lockighet. Rött antependium från Ersta 1880, Veders-
lövs kyrka. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

En enda gång har jag fun-
nit ett sådant Lamm bro-
derat direkt på rött kläde 
med konturer i gul vit knut-
söm och ve  ge tationen i 
mörkt blå grönt och vio- 
lett. Antependi um 1890-
tal, Haga kyrkan, Gö te borg.

En variant på Becks förlaga till Lammet i Evangelische Paramentik tryckt i 
Dresden 1906. (Ur Neuendettelsauer Hefte Nr. 2, 2004.)

Ett sådant lamm utan markparti från Elisabet Bastholms ateljé. Predik-
stolskläde 1903, Vansö kyrka. (Foto Magnus Green.)
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Ett lamm av Oscar Brandtberg. Antepen-
dium 1922, Riddarholmskyrkan.

Den vita ullen på Sofia Gisbergs offerlamm är broderad med små spiralformade lockar över kroppen. 
Antependium 1906, Borås Gustav Adolfs kyrka.

Sofia Widén har sparat ut det oblekta linnet och endast teck-
nat ytterkonturer och huvudets detaljer. Antependium 1924, 
Västerplana kyrka. (Foto Magnus Green.) 

Röllakanstekniken gör ett par lamm mer stiliserade och något kantiga, 
men med en stolt och segerviss, spänstig hållning. Detalj av antependium 
Sofia Widén 1931, Ornö kyrka. (Foto Magnus Green.) 

Lamm på en violett mässhake av Sofia Widén 1930, Oscars-
kyrkan. 

Det enda lammet från Libraria finns på ett antependium från 
1924, Torsvi kyrka. (Foto Magnus Green.)
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På sarkofager, exempelvis i Ravenna, och i annan tidig 
kristen och bysantinsk konst infogades ofta segerlamm, 
i senare glasmålningar och arkitektur likaså. Medeltida 
patener har ibland segerlammet i mitten. På vinkannor 
finns ofta liggande segerlamm och på predikstolarnas 
ljudtak är ett segerlamm liggande på boken med sju in-
segel vanligt under 1700-talet. Förebilder fanns det gott 
om.114

En del av de broderade lammen är stilla, vilan-
de, andra i rörelse med spänstig gång eller stiliserad,  
ibland nästan slapp hållning. Vanligast är segerlammet 
antingen stående eller liggande, det senare oftast på bo-
ken med sju insegel. De allra flesta lammen är vända 
åt vänster med huvudet vänt bakåt. Segerfanans stång 
stöds ofta av höger framfot som är något lyft. Korsfa-
nan består vanligen av en korsstav och en tretungad vit 
fanduk med ett rött kors eller ett Kristusmonogram. 
Tungorna veckar sig på olika sätt och följer de olika 
förlagorna.

Ett liggande Lamm på boken med sju insegel finns på 
många av Erstas och Göteborgsverkstadens mässhakar, 
placerat på bröstet, broderat i guld i relief. Färdigbrode-
rade lamm importerades från franska romersk-katolska 
firmor, vilket framgår av små tryckta priskuranter i Gö-
teborgs Paramentförenings arkiv.115

En grupp antependier hos Ersta och Göteborgsverk-
staden utgår från en förlaga av M.E. Becks mönsterblad 
(No 4, fig. 1 och No 12, fig. 3).116

En något enklare variant, där lammet också har hu-
vudet vänt bakåt, har samma mark och en mindre se-
gerfana.117

En mindre variant användes till små föremål som pre-
dikstolskläden och någon gång bokstöd.118 Den saknar 
ibland markparti och har bakgrund av applicerat siden 
och slingor i kontursöm.119 De lamm som utförts efter 
tyska förlagor har ofta korsgloria. Ersta markerar nå-
gon gång glorian endast med en guldkontur.

Lammen på antependier, troligen av Elisabeth Bast-
holm, ligger på boken med inseglen och liknar M.E. 
Becks utgåva i Dresden 1906.120

På HV ritade Hanna Winge det första segerlammet 
till antependiet i Tyska kyrkan, det enda stående på bo-
ken med inseglen och med huvudet riktat framåt. Det 
kan liksom pelikanen och örnen, mycket väl vara hennes 
egen teckning men hon kan också ha hämtat inspiration 
från någon okänd förlaga.

Carin Wästberg (bearbetning Maja Sjöström) gjorde 
också tidigt likartade segerlamm på tre röda antepen-
dier.121 Andra stående lamm i vitt eller guld placerades 
på röda antependier eller altarbrun.122

Under HV-tiden gjorde Sofia Gisberg både stående 
och liggande segerlamm, tre placerade på boken med de 
sju inseglen.123 Hennes tidiga lamm på antependier, bl.a. 
i Sundsvall, saknar gloria. Så gott som alla lamm har 
annars gloria, vanligen i guld. Under Liciumtiden gjorde 
Sofia Gisberg ytterligare några stående segerlamm på 
antependier, ett par av dem i guld. Det enda kända offer-

lammet har en helt annan kroppsställning med huvudet 
riktat framåt, neråtböjt och med blodet strömmande ner 
från bröstet i en kalk.124 Glorian är här utförd i silver.

Ett antependium i Riddarholmskyrkan av Oscar 
Brandtberg har en teckning av ullen, som påminner 
starkt om mosaiker i Galla Placidias mausoleum i Ra-
venna och sarkofager i Sant’ Apollinare in Classe. Det 
gäller även Sofia Widéns vita lilla lamm på en violett 
mässhake i Oscarskyrkan, som har slappt tecknad kropp 
med tyngdpunkten på frambenen.125

Alla lamm på Liciumantependier är framställda stå-
ende, placerade på röda antependier utom två vita och 
ett svart.126

Sofia Widéns lamm är utformade med stor variation. 
Endast två vävda är exakt likadant utförda efter samma 
skiss.127 På ett vitt antependium i Storkyrkan 1929 låter 
hon lammet framstå i heltäckande slätt, vågigt guldbro-
deri med huvudet riktat snett framåt. Detta lamm hål-
ler ett baner. Enklast men med säker teckning är seger-
lammet på antependiet i Västerplana. Detta är det enda 
lamm som är vänt åt höger. Alla Sofia Widéns lamm har 
korsgloria. I Västerplana är denna broderad i silver med 
konturer, de övriga är i guld med röda markeringar.

På mässhakar i par placerade Ruth Hallberg på 
1920-talet, Britta Åqvist 1923 och Sofia Widén små 
guldlamm i korsmitten.128 Sofia Widéns röda mässhake 
i Linköpings domkyrka 1929 har ett större guldlamm i 
stiliserad form.

Från Libraria har jag endast funnit ett enda litet lig-
gande lamm av Agda Österberg på ett rött antependi-
um.129 Det är helt broderat i vitt silke med ullen glest 
broderad i mjuka vågor.

Pelikaner och andra fåglar
Gemensamt för de flesta framställningarna av pelikan-
motivet är, att den stora pelikanen, modern, ses fron-
talt med de små ungarna vid sina fötter. Halsen är böjd 
och den vassa näbben riktad mot bröstet. I några fall är 

114 Oblater med stående segerlamm marknadsfördes av en firma i Stockholm, 
Otto E.P. Kjellberg, Mäster Samuelsgatan 34. Flera annonser i Paramentverk-
stadens Bref. Ersta har alltid haft ett krucifix på sina.

115 Göteborgs Paramentförenings arkiv. Produktkatalog från Bias et Ainé, Paris.
116 Beck, M.E., 1868; Ersta arkiv D1J:2, Beställningsbok 1880–1897, sid. 31. 

Nr 3. Vederslöf 1880. Hagak:an Göteborg. En något enklare variant, Mus-
terblatt No 2, fig. 2, har ett snarlikt lamm med huvudet riktat framåt.

117 Kinna 1896 och Uddevalla 1897.
118 I Göteborgs paramentförenings arkiv finns ytterligare mönsterförlagor av okänt 

ursprung. Paramente, Bl. IV no 43. Där finns också något enklare tecknade  
lamm med mer utsirade korsglorior. Möjligen också Ersta arkiv D1J:2.  
Beställningsbok 1880–1897, sid. 11–12. Hos Ersta skall också ha funnits 
”Ent würfe zur Kirchenstickereien von Martin Eug. Beck Herrnhut. 3dje bla-
det. 2) Medaljoner c) Se ger lam.”

119 Tranum och Vansö, 1903.
120 Främmestad och Lysekil u.å.
121 Tysslinge 1892, Ununge 1897, Överluleå 1894.
122 Växjö domk:a 1898, Bodarne i Laxå 1899, Jokkmokk 1904.
123 Men inte på det vita till utställningen 1897.
124 Borås 1906.
125 Violett mässhake 1930.
126 Ett liggande lamm skall ha funnits på ett altarbrun hos Röda Korsets sjuk-

hem.
127 Stånga och Ornö 1930/1931.
128 Leksand 1920, Lunds domkyrka 1923 resp. Linköpings S:t Lars k:a 1924.
129 Torsvi 1924.
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den stora pelikanen placerad något åt sidan och de små 
nedtill på motstående sida. Pelikanmotivet finns med 
både på Becks mönsterblad och i Kirchenschmuck, där 
kompositionen utformas just på detta sätt, inte särskilt 
avancerat tecknat.130

Hanna Winges pelikan på det första HV-antependiet 
1877 är liksom örnen tecknad och broderad på ett na-
turtroget sätt i gråvita nyanser. Den avbildas frontalt 
med huvudet vridet åt höger och har tre symmetriskt 
placerade ungar. Den har ett markparti och bakgrunden 
är i guld. Som pendang till pelikanen har Winge örnen 
framställd på likartat naturtroget sätt.

På Agnes Brantings Parisbroderi är pelikanen place-
rad något åt höger i bilden, sedd snett från sidan, halsen 
är böjd men inte vriden. Teckningen av fjäderskruden 
skiljer sig helt från de övriga. Fjädrarna på vingarnas 
insida är guldgula, på kroppen omväxlande guldgula 
och vita. Nackfjädrar saknas. Till vänster om mittlin-
jen är tre ungar placerade. De har små vingar i vitt och 
guldgult. Bakgrunden är sydd i ljusgrönt med diagonal-
ställda kvadrater men inget bo eller markparti syns.

En viss grad av stilisering ser man hos Sofia Gisberg. 
Pelikanen i Gunnarskog 1905 visas frontalt och de halvt 
utbredda vingarna följer den cirkelrunda ramens form. 
Fyra ungar sitter i ett bo som påminner om en mussel- 
eller solfjädersform vid cirkelns nedre kant. Bakom peli-
kanen syns en ljusblå himmel.

Annie Frykholms pelikaner på Johannes kyrkas båda 
violetta mässhakar är tecknade på liknande sätt, frontalt 
med huvudet åt höger, vridet och böjt. De tre ungarna 
är symmetriskt ordnade med lätt utbredda vingar. Teck-
ningen och broderiet är något grövre. Märkligt nog är 
de placerade på grönskande mark.

Ruth Hallbergs pelikan i Malmö S:t Petri ger ett helt 
annat intryck. Den är inte så stor men kraftfullt tecknad 
med rundade former och svarta markerade konturer. 
Huvudet, med näbben vänd åt höger, är omgivet av en 
korsgloria med en eldsflamma upptill. Pelikanen har tre 
ungar och ett bo bestående av dubbla konsoler med geo-
metriskt mönstrade hyllor. Runt hela motivet har place-
rats femton små röda hjärtan med eldsflammor på ett 
närmast lekfullt sätt.131

Två antependier av Oskar Brandtberg och Sofia Wi-
dén har en annan typ av stora pelikaner. Brandtbergs 
vita pelikan på det violetta antependiet i Uppsala dom-
kyrka, av applicerat vitt mönstrat siden, har helt ut-
bredda vingar med många vingpennor tätt tillsammans. 
Fågeln är frontalt placerad med halsen vriden åt vänster, 
vingarna bildar ett T-kors vid antependiets övre kant. 
Sju små ungar sitter i ett stort bo av flätade grenar. De-
taljer har markerats med guldbroderi och schatteringar 
i ljusblått och tegelrött. Endast en blodsdroppe visas och 
är liksom den kraftiga näbben och de små gapande näb-
barna i mörkrött silke.

Sofia Widéns gyllene pelikan på det svarta sammets-
antependiet, gjort till Stockholmsutställningen 1930, har 
en annan teckning och ett annat utförande.132 Halsen, 

böjd åt höger, har spetsiga nackfjädrar. Endast näbbarna 
och blodsdropparna är sydda med rött silke. Vingarna 
är inte helt utbredda och har de för Sofia Widéns ängla-
vingar karaktäristiska glesa långa vingpennorna, endast 
fyra på varje vinge. De fem ungarna sitter tätt tillsam-
mans och vingarna på den i mitten döljer syskonen så 
att endast en vinge på de yttersta syns. Kontrasten mel-
lan den matta djupt svarta sammeten och det glänsande 
guldbroderiet är slående.

Inga pelikaner, utom Ruth Hallbergs, framställs med 
gloria. Då ingen av konstnärerna förmodligen någonsin 
sett en pelikan kanske man utgått från planschverk av 
något slag eller något äldre konstverk som tolkats på ett 
mer eller mindre personligt sätt.

Andra fåglar som framställs är örnen och Fågel Fenix. 
En sittande stiliserad örn sedd framifrån inskriven i en 
rektangel ritade Maja Sjöström till Sofia kyrkas violetta 
mässhakar i Stockholm. Dessa broderier är relativt stora. 
Örnens placering längst ner på framsidan känns något 
omotiverad och tynger mässhakens komposition.133 På 
bröstet har båda mässhakarna också en stiliserad duva 
sedd rakt framifrån, med mjukt rundade former.

130 M.E. Becks mönsterblad och Kirchenschmuck; Paramente Bl. I No 3, Bl. IV 
No 46.

131 De påminner inte på något sätt om teckningen hos Male som hon refererar 
till i korrespondensen med Vreta kloster.

132 Nu i Linköpings S:t Lars k:a.
133 Detta påpekar redan Johnny Rosval i Kult och konst, (1905–1906), sid. 143.

Pelikan på Oscar Brandtbergs antependium 1924, Uppsala domkyrka. 

Fågel Fenix skiss av Sofia Gisberg till antependium 1909, Klara kyrka. 
(Nordiska museets arkiv.)
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Fågel Fenix-motivet inbjuder till större färgrikedom. 
Sofia Gisberg framställde Fågel Fenix, helt omslingrad 
av eldslågor, som mittmotiv på Klara kyrkas vita ante-
pendium.

Ett par gånger har Ruth Hallberg örnen och fågel 
Fenix som pendanger på vita mässhakar.134 Motiven är 
små och infogade i kartuscher i korsmitten, vilket gör att 
teckningen hålls samman inom ett begränsat utrymme. 
Symmetriskt utformade vingpartier och mjukt rundade 
former med klart markerade konturer utmärker dessa 
broderier. Fågel Fenix är omgiven av eldslågor i gula, 
starkt röda och orange färgnyanser och ljusblå molnfor-
mationer. Den har silvergloria.

Blomstermotiv och växtornament
De blommor som Hanna Winge redan 1887 använde i 
sitt antependium till Tyska kyrkan har ännu inte de för 
jugendtiden typiska dekorativa formerna, men skiljer sig 
från de renässanspastischer man i övrigt ägnade sig åt 
vid denna tid. Enligt min mening förebådar detta i lika 
hög grad jugendstilen som de rokokoinspirerade mönst-
ren Sofia Danielsson tar upp i detta sammanhang.135

Blomstermotiven på bokdynorna till Uppsala dom-
kyrka 1882 bär en mer naturalistisk prägel medan en 
viss stilisering betingad av tekniken gäller altarduken. 
Bokdynorna utfördes efter tyska förlagor inte bara vad 
det gällde monogrammet.136 Rosor, törnen och passions-
blommor är naturtroget tecknade. Motivet användes på 
violetta och röda antependier med hela motivet utfört i 
endast en färg, guldgult eller ockra.137 HV visar rikare 
färgsättning på bokdynorna i Uppsala, bokstödet i Jär-
fälla och kalkduken i Kungsängen.

Hos Ersta finner vi tidigt sirliga slingor, blommor och 
blad i kontursöm direkt kopierade efter tyska mönster-
förlagor broderade på kalkdukar och altardukar av vitt 
linne. De större och mindre blommor som placerades 
på korsarmarna och i svicklarna mellan dem under de 
sista årtiondena på 1800-talet, vanligen passionsblom-
mor, rosor eller vita liljor, fick en naturtrogen men sym-
metrisk utformning. På Ersta är ax och druvor direkt 
kopierade efter de tyska mönsterbladen. Tillverkningen i 
Göteborg visar även franska influenser. Ersta håller kvar 
vid denna typ längst, ända in på 1920-talet.

134 Strängnäs domk:a 1921, Vreta kloster 1925.
135 Danielson, S. 1991 sid. 179.
136 Violett antependium. Ersta arkiv D1J:2, Beställningsbok 1880–1897 No 39 

1887 Fastlagsantependium 1) Korset Bearbetningar o. Original sid. 20.
137 I Roslagskulla (1880?), Djurö kapell 1881, Tyska k:an i Stockholm 1887, 

Nederluleå 1892 och Löt 1895, Ås på Öland och Helgesta (svart) 1900.

Rut Hallbergs Fågel Fenix på 
mässhake 1921, Strängnäs 
domkyrka.

Örnen på den andra mässhaken, 
Strängnäs domkyrka.

Agnes Brantings antependium till Parisutställningen 
1900. HV-samlingen i Julita. (Foto Nordiska museet, 
Karolina Kristensson.) 
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Med begynnande jugendinfluenser blir främst de 
symboliska blomstermotiven alltmer stiliserade och 
anpassade till bårder m.m. I HV-arbeten från 1800- 
talets sista år, framställningar av liljor och rosor, pas-
sionsblommor och tistlar, kan man se en begynnande 
stilisering. Sofia Gisberg gjorde 1894 altarbrun med 
tistlar och antependier med liljor och strax därefter ri-
tade både Carin Wästberg, Maria Widebeck och Agnes 
Branting sina första blomstermotiv i begynnande ju-
gend.138 Märklig är Carin Wästbergs teckning av liljor 
på det violetta antependiet till Stockholmsutställningen 
1897.139 Det skulle kunna vara helt nykomponerade ju-
gendliljor som broderats över ytan, men formen visar 
sig vara direkt kopierad efter medeltida liljekalkar på 
en 1300-talsbrokad i Strängnäs domkyrka. Medeltida 
mässhakar av detta tyg hade visats på Slöjdförening-
ens och HV:s textilutställning 1880. Carin Wästberg 
har behållit liljekalkarna och molnformationerna från 
originaltyget men lagt till druvklasar och vinblad mel-
lan dem. Nedtill har hon kompletterat med stjälkar och 
mjukt slingrande rötter.

Konstnärinnorna hos HV och Licium hade samma 
möjligheter att inspireras på utställningar och genom 
tidskrifter som ledande glaskonstnärer, stuckatörer, de-
korationsmålare och formgivare inom annat konsthant-
verk. Kravet på symbolinnehåll innebar en viss begräns-
ning. Utformningen av de växter som används följer 
tendenser i tiden. Agnes Brantings solrosor på utställ-
ningsantependiet 1900, bildar ett upprepningsmönster 
över ytan och skulle lika gärna kunnat användas som 
tapetmönster av Morris eller Crane.140

Sofia Gisbergs solkors av ax och vinlöv på antepen-
diet i Grythyttehed 1904 och på Lovöantependiet 1907 
samt tallkvistarna i Hörnefors 1908 ger ett för tiden mo-
dernt intryck. På 1910-talet kommer stora prunkande 
liljor med stiliserade bladbårder och symmetriskt och 
dekorativt arrangerade blomkalkar, antingen sedda rakt 
framifrån eller från sidan som fortfarande har ett klart 
jugenduttryck.141

138 Gisberg Sundsvall 1894 liljor, Ljusdal 1897, Uppsala domk:a 1900 m.fl. tist-
lar, Växjö domk:a 1898, druvor, liljor; Wästberg Tysslinge 1892, Överluleå 
1894 (bearb. Sjöström) och Ununge 1897 passionsblommor; W&W Nora 
och Karlstad 1894 rosor (Prov i Danielson, S. 1991 sid. 132, bild 35); Bran-
ting Arjeplog 1899 rosor, liljor.

139 Ändrades 1910 till Strängnäs domk:a.
140 Danielson, S. 1991, sid. 78, bild 85, prov till kudde av Agnes Branting med 

solrosor.
141 Klara k:a i Stockholm, Nysund, Danviken m.fl.
142 Grebo k:as antependium, predikstolskläde 1914. En liknande liljestängel sig-

nerad EH pryder försättsidan i Erstas jubileumsskrift 1901, möjligen Elisa-
beth Hallberg (ej syster till Ruth Hallberg).

143 Västervik och Söderhamn likadana svarta antependier 1905, Licium.
144 Falu Kristine k:a bokdynor, Sundsvall antependium, bokdynor.

Även hos Ersta gjordes så sent som 1914 några 
jugend influerade textilier med liljestänglar vid sidorna, 
men det är inte känt vem som ritat dem.142

Maria Widebeck visar i Strängnäs och Bjuv en helt 
annan typ av stiliserade liljeformer. Genom glesa stygn 
ges den annars tunga formen en viss lätthet. Genom oli-
ka färgställning, den ena på mörkgrön, den andra på röd 
botten, ger de sinsemellan helt olika intryck.

På det svarta Västerviksantependiet 1905 spänner 
Sofia Gisberg bågar av vassa törnen i sidobårderna.143 

Hennes elev Annie Frykholm gör snarlika törnen med 
stiliserade vita fyllda rosor spridda över ytan på Johan-
nes kyrkas mörkt violetta mässhakar. Mer geometriskt 
utformas de törnebårder som omramar bokdynor och 
antependier.144

HV:s violetta antependium utfört på Ersta 1887, Tyska kyrkan, Stockholm.

Detalj av Carin Wästbergs violetta 
antependium från Stockholmsut-
ställningen 1897. Strängnäs dom-
kyrka 1910.

1300-talsbrokad i Strängnäs dom-
kyrka. (Foto Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.)

Sofia Gisbergs tall-
kottar på antepen-
diet 1908, Hörne-
fors kyrka.
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Den fembladiga rosen tecknas utslagen rakt uppifrån 
på ett sätt som finns under senmedeltiden och särskilt 
under tudorepoken i England.145 Anna Rudbeck teck-
nar detta slags öppna fembladiga gula rosor sedda rakt 
uppifrån på mässhakar och bokdynor i Falun och So-
fia Gisberg på flera antependier med molnkransar och 
strålar. I jugendtidens florala utsmyckning gavs tillfälle 
att använda skilda tekniker och material. Många rosor 
hålls i enbart en färg, som varieras. t.ex. med olika ny-
anser och stygntyper.

Den vita Lutherrosen är också en fembladig enkel vit 
ros men med ett annorlunda uttryck genom det infogade 
röda hjärtat med ett svart kors i mitten. Som framgår 
av avsnittet om den ekumeniska kåpan hämtade Licium 
förlagan till den från Tyskland.

L.I. Wahlmans stiliserade slutna rosor i Engelbrekts-
kyrkan och Ingrid Günthers i Köpenhamn påminner 
mer om den skotska inredningsstilen och Wienersecces-
sionens stilisering, Maja Sjöströms rosor i Skärkind li-
kaså. Wahlmans tunna lätta slingor i Engelbrektskyrkan 
har så sent som 1913–1914 en mjuk jugendteckning. 
Hans klematisrankor har en annan mer kraftfull, men 
omisskännlig karaktär av jugend.

En något stramare och mer ornamental komposition 
kan vi se hos Ferdinand Boberg 1906 på det röda an-
tependiet i Sofia kyrka. Det har rosor och törnen or-
namentalt och symmetriskt ordnade och kombinerade 
med hjärtan, bildade av små blad.

Blommor och blad ordnas i grupper för att passa in 
på begränsade ytor men också för att stämma med ju-
gendtidens stilisering. Maria Adelborgs mässhakar till 
Sofia kyrka 1906 visar stiliserade framställningar av 
passionsblommor i tydlig Art Nouveau. Hannäs och 
Gustaf Vasas kalkkläden 1907 och Jakobs kyrkas mäss-
hake 1912 har ”Fröken Hedvalls passionsblommor” 
med slingrande klängen.146 Fredrik Falkenbergs jugend-
antependium i Arboga har fantasiblommor inträngda i 
kvadratiska ramar.

Slingrande pisksnärtslinjer är mer sällsynta. I form av 
revor finns de exempelvis i S:t Peterskyrkans vinrankor 
och Enköpingsdynans vinstock.

På Annie Frykholms röda mässhakar i Johannes kyr-
ka finns stora intensivt röda fantasiblommor.

Under det tidiga 1800-talet, ja ända från 1600-talet 
framställdes växtlighet i broderi så naturalistiskt som 
möjligt. Förlagor var först minutiöst tecknade planscher 
och senare fotografier. Endast de allra första blomster-
skisserna av Hanna Winge och de sena av Agda Öster-
berg och Ester Hoffsten är naturalistiska på detta sätt.

Engelbrektskyrkans vita mässhakar av Ester Hoffsten 
Lindwall 1929–1930 visar en lätthet i broderierna med 

145 Tudorrosen, Lancasters röda och Yorks vita ros är alltid minst dubbel.
146 Sedermera Eivor Fisher.

Till v.: Törnen fanns på det sk. Långfredags-
altaret 1906 av Sofia Gisberg. Här på ett 
antependium i Ulrika Eleonora kyrka, Sö-
derhamn. (Foto Helena Olsson.)

Till h.: Ros på Anna Rudbecks mässhake 
1906, Falu Kristine kyrka.

Ingrid Günters mässhake 1911, Svenska Gustavs-
kyrkan, Köpenhamn.

Detalj fram av L.I. Wahlmans röda mässhake 1914, 
Engelbrektskyrkan.

Provbroderi till Maja Sjöströms ro-
sor på antependiet 1907, Skärkinds 
kyrka. (Foto Nordiska muséet, Karo-
lina Kristensson.) 
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naturtrogna växter och 
fåglar tecknade direkt på 
handvävt siden. De har 
drag av den tidiga barock-
ens strödda blomsterbro-
derier med samma arter, 
tulpaner, påskliljor och 
nejlikor, som är vanliga 
på kalkdukar från 1600- 
talet.

Agda Österberg svens-
ka sommarblomster med 
prästkragar och blåklint 
tecknas och broderas helt 
naturtroget, strödda över 
en yta eller samlade i bu-
ketter.147

Allt effektsökeri, vad som inte finnes till är motbjudande för 
den gamla kyrkokonsten [...] kräver ett utförande som talar 
om andakt och hänförelse för det heliga parade med flärd-
löshet och ödmjukhet [...] För dessa inskrifter begagnades 
i allmänhet munkstil och språket var nästan alltid latin.148

Det som Hanna Winge kallar ”munkstil” är gotiska 
bokstäver. Sådana alfabetsförlagor fanns i flera vari-
anter på de tyska mönsterbladen och i A.W.N. Pugins 
Glossary. En tysk förlaga på Konstfack har som rubrik 
”Mönch-Gotisch”. På Tyska kyrkans röda antependium 
använde Winge en variant med mjukt rundade versaler 
i hela texten. På Ersta och i Göteborg använde man sig 
av frakturstil/gotisk stil, vanligen med gemener och ofta 
med versaler i början av varje viktigt ord.

I Becks Musterblatt finns på första bladet två alfabet 
och ett antal monogram. Dessutom finns här och där 
på flera av bladen förslag till olika texter, övervägande i 
fraktur/gotisk stil.

HV lämnar snart denna tradition, senare också Lici-
um, och utformar de beledsagande texterna friare, enk-
lare och för tiden mer modernt. Jugendtidens bokstäver 
gjordes mjuka i linjerna men ändå kraftfulla. Sofia Gis-
berg var ju lärare i textning vid Tekniska skolan och 
skicklig kalligraf. Hon kan mycket väl ha inspirerat sina 
elever och konstnärskollegor både till monogram och 
till texter på textilierna.

En helt egen utformning av texterna har Sofia Widéns 
svarta mässhakar i S:t Lars i Linköping. De ger vid första 
ögonkastet intryck av att vara en asymmetriskt tecknad 
bård. Andra texter har enklare naiva versaler. Både Sofia 
Widéns primariuskåpa i Stockholm och Rut Hallbergs 
ärkebiskopskåpa i Uppsala har enkla raka bokstäver,  
ibland sammanfogade med varandra. Texterna på Agnes 
Brantings sena mässhakar är i enkla raka versaler.149

Rent dekorativa element
I de rent dekorativa partierna ser man ännu tydligare, 
när nya stilelement kommer in. I början av 1900-talet 
kombineras nya former med element från renässans och 
barock och inte minst växtornament.150 Man kan se 
mjuka broskornament och pisksnärtsformer i art nou-
veau eller som i tysk/österrikisk och skotsk jugend, en 
blandning av rätlinjiga strama partier och mjuka asym-
metriskt placerade båglinjer och klungor av blommor.151 
Den enkla korsformen kan utsiras med rent dekorativa 
detaljer, slingor och mönsterformer i tidens smak. Sofia 
Gisberg omger under Liciumtiden flera antependiekors 

147 Mässhakar i Falu Kristine k:a 1928/1929, Torshälla 1930 och Norrfjärden 
1932.

148 HV, Årsberättelse 1882. Till årsberättelsen har fogats två småskrifter med 
samma innehåll: Uppsala Domkyrkas nya altarduk och en med underrubri-
ken Handarbetets Vänner – småkonst och slöjdnotiser. redigerade av fören-
ingens sekreterare (Hanna Winge).

149 Lunds domk:a 1923, Gamla Uppsala 1927, Linköpings domk:a 1929–1930.
150 Gustaf Vasa k:a i Stockholm 1906, Färlöv 1905. (I Övergran har dekoren från 

1905 tagits bort, okänt när.)
151 Otto Wagner i Wien och Macintosh i Glasgow.

Maria Widebecks stramt stiliserade vinträd med mörkt violetta stiliserade 
vinklasar i hjärtform som bildar ett kors vid mitten på det röda antependiet 
1910, Strängnäs domkyrka. 

Maria Adelborgs Passionsblommor 
1906, Sofia kyrka, Stockholm.

Vindruvor broderades i olika färger och former. Ag-
nes Branting och Sofia Gisberg gjorde ljust gröna dru-
vor eller gula druvor på sina livsträd, Maria Widebeck 
har starkt stiliserade druvor på det röda antependiet i 
Strängnäs domkyrka. Ruth Hallberg har i Vreta klos-
ter gått vidare in i 20-talets formvärld. Sofia Widén gör 
ibland vindruvsklasar i triangelform. Sofia Gisberg gör 
både gula och gröna druvor i olika grupperingar.

Texternas utformning och placering
Många av de nya textilierna försågs med texter tillsam-
mans med olika motiv. På antependier placerades de ofta 
längs den övre kanten men texten kunde också delas upp 
på var sida om mittmotivet. Ringkors har vanligen tex-
ten på ringen. Då text förekommer på mässhakar kan 
den placeras lite olika. Sådana texter är vanligen kortare 
och ganska sällsynta.

Beträffande texternas utformning skriver Hanna 
Winge redan 1882 i samband med beställningen av Upp-
saladuken:
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med medeltidsliknande moln152 eller en speciell sorts 
barockartade molnformationer.153 Ruth Hallberg teck-
nar sirliga bårder ibland med infattade eller broderade 
ädelstenar.154 Hennes linjer blir lätta och oregelbundet 
böljande. Sofia Widéns kraftfulla teckning lyfter fram 
20-talets strama linjeföring. Elin Pettersson följer hela 
tiden tidsandan, särskilt i 20-talsbårder med brutna och 
böjda linjer.

Färlövs kyrka i Skåne fick 1905 ett rött sidenante-
pendium enligt beställarens önskan anpassat till kyrkans 
Christian IV-stil.155 Denna typ av broderi med bandapp-
likation återfinns sedan i flera av Gisbergs kompositio-
ner liksom på Anna Rudbecks mässhakar till Falun.156

1954 skriver Erik Wettergren i Liciums utställnings-
katalog:

...antependierna för Gustav Vasakyrkan och Nysunds kyr-
ka, är det slående hur barockelement sammanförts med den 
internationella strömning, som har sitt ursprung i William 
Morris märgfulla tolkning av växt och blomstermotiven och 
som fick sin utlöpare i jugendstilens svepande linjespel. Det 
är de stiliserade rosornas, liljornas och tistlarnas tid.157

Några barockelement har jag inte kunnat finna i Agnes 
Brantings Nysundsantependium men på det vita ante-
pendiet i Gustaf Vasa kyrka blandar Sofia Gisberg sen-
renässans med jugendliljor. Det röda pingstantependiet 
där har en kartusch av renässanskaraktär med rullverks-
ornament.

När den för tiden vanliga kompositionsmetoden 
fungerar som bäst blandar man olika detaljer från äldre 
konststilar med nya former, till något eget, personligt, 
något vi kan se både hos William Morris och hos Sofia 
Gisberg. Agnes Branting tar upp dekorativa former från 
rokokoaltaruppsatsen och kombinerar med druvor och 
blad i ett stramt stiliserat utförande på Moraantependiet 
1912.

Efter 1904 kan man på HV se andra mer personligt 
impressionistiska och expressionistiska drag, främst hos 

de konstnärinnor, Carin Wästberg, Maria Widebeck och 
Annie Frykholm, som på 1890-talet studerat i England. 
I synnerhet Carin Wästberg förespråkar ett friare ska-
pande med egen fantasi och friare former. Men även här 
hämtas stildrag från för tiden moderna dekorelement, 
som infogas i kompositionerna.

Vävnader – HV-tekniken
I en recension i tidskriften Dagny 1908 skriver Ellen 
Lundberg om HV:s nya estetiska linje. Det är särskilt en 
ny vävteknik, ”HV-tekniken”, som beskrivs, men även 
på broderisidan ser hon nya tendenser.158 Från en ut-
ställning beskriver hon bland ”textila prydnadsföremål, 
afsedda för kyrkor”. Om den nyligen lanserade HV-tek-
niken skriver hon:

... förefaller snarare målad än väfd, frigjord från de strängt 
accentuerade färgövergångar, som i den vanliga haute-lisse-
väfnaden äro oundvikliga.

... och mönstret ifylles fritt utan distinkta färggränser. Resul-
tatet blir att färgerna förtona mjukt i hvarandra och verkan 
blir, oaktadt fortfarande strängt dekorativ, mera målerisk.

Liturgiska textilier utförda i HV-teknik var Engelbrekts-
kyrkans violetta mässhakar och Maja Sjöströms sido-
stycken till Storkyrkans röda antependium i en något 
stramare utformning. Ruth Hallberg har använt HV-
teknik i de violetta mässhakarna i Malmö S:t Petri för 
att markera korset med en mandorlaform invävd i tyget, 
men hon utnyttjar inte möjligheten till färgnyanseringar 
fullt ut.

152 Huddinge 1906, Hörnefors 1908, Gunnarskog 1905/09, Överselö 1913.
153 Västerhaninge 1909, Glanshammar 1911.
154 Hässelbyholm resp. Malmö S:t Petri k:a.
155 Gustav Upmark, Svenska Slöjdföreningens tidskrift. 1906 3:e kvart, sid. 

1–11.
156 Västerhaninge 1909, Glanshammar 1911.
157 Licium genom femtio år, 1954, sid. 6.
158 Dagny 1908. Häfte 10, Lundberg f. Nyblom, Ellen, Handarbetets Vänners 

vårutställning, sid. 145. Först om Carin Wästbergs tre vävda bonader för 
Gustav-Adolfskapellet i Lützen.

Licium använde sig 
annars vanligen av den 
traditionella gobeläng-
tekniken och röllakans-
tekniken som ger dis-
tinkta avgränsningar 
mel  lan färgfälten t.ex. i 
So fia Gisbergs och Sofia 
Widéns vävda antepen-
dier. Redan i sin resebe-
rättelse från världsut-
ställningen i Paris 1889 
skriver Agnes Branting 
om utställda tapeter 
från les Gobelins och 
Beauvais att de ”... ega 
ej karaktär af väfnad ... 
imitera målning” något 

Liljor kombinerades med text på antependier av Agnes Branting i Nysund 
1913 och här 1915, Danvikshems kapell.

HV-teknik runt mandorlan på Rut Hall-
bergs violetta mässhakar 1918, S:t Petri 
kyrka, Malmö.
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som hon upplever som negativt. ”Moster tyckte om fas-
ta konturer” har Agnes Geijer sagt till Sofia Danielson i 
en intervju.159 De fasta konturerna lämnade hon aldrig. 
Det gäller också flera av de övriga konstnärinnorna och 
brodöserna i de ateljéer som hon ledde.

Både HV och Licium hade en omfattande produktion 
av profana vävnader men bland de kyrkliga textilierna 
är de vävda i minoritet. I stående vävstol (haute-lisse) 
vävdes endast ett antependium i gobelängteknik på HV 
och två på Licium.160 Fyra antependier i röllakan vävdes 
omkring 1930 på Licium.161 Dessutom började nu kor-
mattor vävas.162

År 1907 levererades två haute-lisse-antependier, Sofia 
Gisbergs till Gustavsberg och Maja Sjöströms till Stock-
holms Storkyrka. De utfördes av de skickligaste väver-
skorna på Licium, Karna Nilsson-Wahlberg, tidigare 
verksam på HV, och Elin Öberg, Stina Johansson och 
Annie Kohrman, som arbetat tillsammans med henne 
på HV. Antependierna ger helt olika intryck, inte så 
mycket på grund av tolkningen av förlagorna utan mer 
på konstnärinnornas intentioner.

Gustavsbergsantependiet har ett odekorerat guldkors 
omgivet av intensivt gula tunna täta strålar. Färgställ-
ningen domineras av åtskilda fält i klarrött och rosa 
samt partier i ljusgröna nyanser, en rad av palmkronor 
och bårder. Genomgående rena konturer i brunsvart 
finns t.ex. runt evangelistsymbolerna. Övergångar med 
hachurer i traditionellt manér förekommer också.163 
Texten är infogad i en bård som delar den övre delen 
med palmkronorna från den större ytan med rundlar. På 
repliken i Skäfthammar har de röd-rosa partierna ersatts 
med gröna nyanser.

På Maja Sjöströms antependium i Storkyrkan har det 
gyllene mittkorset ett flätmönster med raka svarta och 
vita konturer och det kröns av en stiliserad krona. För 
övrigt flyter färgerna i varandra. Mot en lysande orange-
röd morgonrodnad i flera nyanser avtecknar sig blålila 
fågelsiluetter med sträckta halsar, alla flygande åt höger, 
söder i kyrkorummet. Mittkorset omges av en mandorla 
i blått med ytterkanter i flera olika violetta nyanser. Väv-
naden är kompletterad med broderade röda ädelstenar. 

Den långa texten är uppdelad i två rader på en bred bård 
i blå nyanser.

Båda konstnärinnorna är djärva i sitt färgval men 
ändå så långt från varandra. Gisberg bearbetar traditio-
nella motiv i rundlarna, bl.a. evangelistsymboler, medan 
palmkronorna är hennes eget tillskott. Sjöström visar 
ett helt eget nytt motiv. Intressant är att båda konstnä-
rinnornas skisser också utfördes i en broderad version, 
Gisbergs på milt grönt kläde och Sjöströms på djupröd 
sammet.164 Dessa antependier visar hur oerhört olika in-
trycket blir tolkat i ett annat material och teknik.

Djärvare färguppfattning
Något som skiljer den nya textilkonsten från 1700-ta-
lets och framför allt det tidiga 1800-talets kyrkliga 
textilier är ett mer omväxlande färgval. Tidigare var ju 
rött i stort sett den enda färgen, vid sidan av svart, och 
man använde vanligen sammet i tämligen mörka nyan-
ser till antependier och mässhakar. Hos Ersta, Göteborg 
och HV användes först sammet i djupt röda och någon 
gång violetta nyanser. Till antependier användes i stor 
utsträckning även kläde, som kunde erhållas i ljusare 
mer klarröda nyanser. När Göteborgsverkstaden gjorde 
gröna och violetta textilier i kläde blev nyanserna inte 
heller många, men då man köpte in siden från Tyskland 
fanns något mer att välja på.165

De romersk-katolska skribenterna ansåg däremot att 
man skulle använda rena grundfärger. I Altarschmuck 

159 Sofia Danielson. Muntlig uppgift vid flera tillfällen.
160 Storkyrkan i Stockholm 1907 resp. i Gustavsberg 1907 och Skäfthammar 

1915.
161 Brandstorps gravkapell, Södra Sallerup och Stånga 1930, Ornö 1931.
162 Johannes kyrka 1889 i flossa, Engelbrektsk:an 1914 i röllakan.
163 Hachurer = Taggiga färgövergångar.
164 I Ösmo 1911 resp. Skärkind 1907.
165 Laholm antependium 1896 (?), Göteborg Oscar Fredriks k:a två mässhakar, 

1893.
Gobelängteknik på antependiet 1915, Skäfthammars kyrka. (Foto Mari-
Louise Fransén.) 

Djärva färger på Maja Sjöströms antependium 1907, Storkyrkan, Stock-
holm.
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skriver Moritz Meurer, att man skall välja rena färger, 
inte matta eller brutna som rosa, äppelgrönt, blekblått, 
orange, brons- eller olivgrönt eller lila utan rent och 
djupt grönt, rött och violett.166 I England däremot på-
visar Atchley att det tidigare funnits en stor variation i 
färgnyanser.167 Detta blev i början inte fallet i den svens-
ka produktionen. Men under jugendperioden användes 
kläde i milda gröna och violetta nyanser både till appli-
kationer och som bottentyg.168 Så länge bottenmaterialet 
var färdiga tyger, sammet och kläde, var variationsmöj-
ligheten mindre, än när man började specialväva i den 
egna ateljén eller hos Almgrens sidenväveri.

De röda antependiernas färgskala påminner om 
varandra på HV. I årsberättelsen 1912 berättas om ett 
föredrag som Märtha Leijonhufvud hållit föregående  
år. Det handlade i första hand om färgning, men hade 
ett avsnitt om bibliska färger och då främst purpur, rött 
och blått.169 Detta kan man urskilja i några av HV:s  
broderier med violetta och blå nyanser på rött siden.  
Ibland användes mer rosaröda nyanser i bottentyger-
na.170

Den sidendamast i ett par olika mönster, som 1916 
specialvävdes hos Almgrens för HV:s räkning, har en 
ljus rosaröd ton.171

Maja Sjöströms textilier till Stockholms Storkyrka 
1907 vävdes i klarröda, vinröda, violetta och blå mele-
rade toner. L.I. Wahlmans mörkt violetta mässhakar till 
Engelbrektskyrkan, i HV-teknik, skiftar i många nyan-
ser silke i violett med inslag av rosa, blått och brunt.172

De flesta av Sofia Gisbergs antependier från Licium-
tiden har en klart röd eller milt grön botten till guldgula 
broderier. De små mittmotiven innehåller oftast flera 
färger. Hennes gröna broderade antependium till Ösmo 
kyrka går mer åt grågrönt, likaså sidenantependiet i Ma-
ria Magdalena kyrka i Stockholm. Hennes handvävda 
antependium till Gustavsbergs kyrka skiftar i röda och 
rosa nyanser samt milt grågrönt.

Till mässhakar valde Ersta främst röd, svart eller nå-
gon gång violett sammet utan större variation i nyanser. 
HV använde vanligen mycket djupt vinröd eller violett 
sammet till sina mässhakar men också klart lackröd 
sammet förkommer.173 Bottenfärgen hos röda mässha-
kar från Licium kan skifta från orangerött, klart signal-
rött/lackrött till lilarosa.174 I Linköping är nyansen så 
oklar att man i domkyrkoförsamlingen har uppfattat 
och använt de röda mässhakarna som violetta, trots att 
de i inventarieförteckningar och beställningshandlingar 
har beteckningen ”röd” och att de inköptes från Licium 
samtidigt som två mörkt violetta mässhakar. Till ett av 
Liciums första egna damasttyger, som på 20-talet vävdes 
i Venedig, diskuterades nyansen på den röda varpen med 
Sofia Widén på plats och varierades sedan med dels ett 
mörkare rött dels ett gulrött inslag.175 Vita sidendamast-
tyger kunde färgas in i vilken nyans man ville. Till de 
röda mässhakarna i S:t Lars i Linköping valde Agnes 
Branting en röd nyans som skulle stämma mot den blå 
färgen i Hörbergs altartavla.

Inte minst hos den broderade dekoren ser man nya 
djärva färgkombinationer. I sina antependier kunde 
Maria Widebeck, Maja Sjöström och Maja Andersson 
Wirde kombinera klarröd eller rosa botten med brode-
rier i violett och orange, rosa och klart blått.176 De röda 
antependierna till domkyrkorna i Strängnäs och Lund, 
har en kraftfull tyngd med strama former i synnerhet i 
monogrammens metallbroderi och starka färger i silkes-
broderierna.

På Fredrik Falkenbergs antependium med liljebrode-
rier kombineras violett, vinrött och varmt gult silkebro-
deri på ett originellt sätt mot rött och violett siden.177

166 Meurer, M. 1867, sid. 53.
167 Atchley, C. 1904.
168 Borås svarta antepedium 1906 och Ösmos gröna 1911.
169 HV årsberättelse 1912.
170 Ofta specialvävd rips eller moiré från Almgrens sidenväveri t.ex. rosa siden-

moiré till Stjärnsund (Dr) 1908 röda nyanser till Vårdinge 1906, Ingarö1907, 
Wermdö1907, Vallkärra 1908, Tyresö 1909, Algutsboda 1909, Lövånger 
1910, Strängnäs domk:a 1910 och blått till Karlskrona amiralitetsk:a 1911.

171 Gunillbo och Mogata 1919 och 1920.
172 Pietas nr 6950/95.” ... skiftande ifrån brunviolett nedtill på ryggsidan med 

olika ljusare partier uppåt. Skiftningarna går inte ända ut mot sidorna. Nå-
gon decimeter nedanför korset och upp till halskanten molnformationer med 
ljusblått, ljusviolett och något rosa silke ...” och ”På framsidan nederst grå-
brunt sedan skiftande i violetta och blåvioletta färgtoner, ljusare ju högre upp 
man kommer. Strax nedanför cirkeln ett parti med mer blått som kan vara 
konturen av en stad eller ett berg, ovanför detta inplockade molnformationer 
med inslag av rosa, ljusblått och brunt omgivna av inplockade konturer av 
nu mycket slitna silvertrådar.”

173 Särna/Idre 1914.
174 Vreta kloster 1917 och Oslo Margaretak:an 1925, Falu Kristine k:a 1906, 

resp. Linköpings domk:a 1929.
175 Ridderstedt, M. 2008, sid. 62–63.
176 Strängnäs domk:a 1910, Stjärnsund 1908, Stjärnorp 1914.
177 Arboga 1905.

Djärv färguppfattning visar Maja Sjöströms antependium 1908, Stjärn-
sunds kyrka.
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Ferdinand Boberg använde en nästan chockartad 
färgkombination med intensivt rosa, violett och turkos 
silke mot en djupt vinröd sammetsbotten i Sofia kyrka 
1906 och på den ena mässhaken i Saltsjöbaden läggs 
broderier i klart rött och turkos mot bakgrund av speci-
alvävd djupt violett sidenatlas från Almgrens. Färgställ-
ningen hos broderierna på Ruth Hallbergs ekumeniska 
biskopskåpa är också slående, orange, turkos och violett 
på rödrosa siden.

Vindruvor broderades i olika färger. Sofia Gisberg 
gjorde både gula och gröna druvor och Agnes Branting 
vita vinlöv till bleklila druvor i Mora. Maria Widebeck 
har mörkt svartvioletta druvor på det röda antependiet i 
Strängnäs domkyrka och Ruth Hallberg har orangeröda 
nyanser och guld på gulröd botten i Vreta kloster. Sofia 
Widéns gröna antependium i Uppsala domkyrka 1925 
har klarblå vinblad.

Koloriten hos broderierna på Sofia Widéns arbeten 
kunde vara sparsmakat komprimerad som hos några av 
mässhakarna i Linköpings S:t Lars kyrka.178 Men hon 
kunde också använda hela färgspektrum.

Agda Österberg använde klara starka färger, gärna 
med alla grundfärger representerade. På hennes lysande 
”eldröda” antependium från HV har änglarna klart 
mellanblå dräkter och långt guldgult hår, en färgställ-
ning som kanhända upplevdes alltför intensiv, antepen-
diet förblev osålt.179 Vi vet att hon studerade vid Bau-
haus 1922 och 1930 och tagit intryck där.180 Alla fyra 
grundfärgerna ingår vanligen i hennes broderier. Hennes 
handvävda bottentyger har varp av flera trådar tillsam-
mans i olika färg och ytorna förhöjs av återkommande 
guldinslag. Endast hon beställde melerad sammet från 
Venedig, vilket ger ytorna liv.

Föremålen har alltid en klart urskiljbar grundfärg som 
sedan varierades i nyans och med omväxlande partier i 
kompositionen. Broderier på svarta textilier innehåller 
nu alltid någon färg, även om huvuddekoren är i silver. 
Man går från att använda enbart guld eller silver till att 
kombinera metalltråd med flera färger i broderierna.

Influenser från äldre konst
Med tidigkristna förebilder
Många gånger kan man se hur konstnärer influerats 
av äldre tiders konst.181 Några gånger kan vi se inslag 
från den fornkristna konsten. Sofia Widén och Oscar 
Brandtberg framställde lamm med samma typ av ull och 
med huvud och korsfana, som man kan se exempelvis i 
Ravenna och Rom. Förebilder till motställda fåglar vid 
livets brunn och Kristusmonogram kan ha hämtats från 
t.ex. Ravennas sarkofager och mosaiker.

De broderade pärlbårderna på Ruth Hallbergs ante-
pendium i Vreta kloster har precis samma uppbyggnad 
av ovala och kvadratiska blå stenar i reliefbroderi om-
givna av broderade vita dubbla pärlor som en bård i  
San Vitale i Ravenna. Annie Frykholm antyder i sina  

ikonografiska anteck -
ningar att motiv 
häm tats från Raven-
na.182 Flera brodera-
de ädelstenskors av 
Ruth Hallberg, Sofia 
Widén och Elin Pet-
tersson har samma 
tidigkristna karak-
tär med omväxlan-
de kvadratiska och  
ovala eller rombfor-
made stenar mellan 
rader av vita pärlor.183

Oscar Brandtbergs 
röda konturer på kru-

178 De är utförda enbart med svart, grått, vitt och guld direkt på violett sidenbot-
ten och på de svarta endast i guld med konturer i svart och enstaka detaljer i 
rött silke.

179 HV:s samling i Nordiska museets magasin i Julita. Nr 6663 (523 3:5:8); HV-
arkivet. Konstutskottets enskilda anteckningar 1924–1929. Ang parament-
utställning under ekumeniska mötet.

180 Hammenbeck, S. 1991. Agda Österberg fick 1922 ett stipendium från Svens-
ka slöjdföreningen för att resa till Florens, München och Bauhaus. 1930 be-
sökte hon åter Bauhaus. Hennes stora mattor och väggbonader visar störst 
påverkan av Bauhaus-tiden.

181 I avsnittet om Vreta klosters gröna mässhake kan man följa diskussionen 
om att eventuellt använda en medeltida förlaga hos Emile Mâle till en andra 
mässhake. Någon sådan utfördes dock aldrig. Det visar att man var medveten 
om denna litteratur.

182 RKM 65–56 Annie Frykholm Anteckningsbok nr 16: ”... Lammet Ravenna 
600 talet ...”

183 Vreta kloster 1917, Sophiahemmet 1927, Börstil, Farhult, Skellefteå 1926–
1927.

Sarkofag vid San Appolinare in Classe, Ravenna.

Mosaikbård i San Vitale, Ravenna. 

cifixen till London och Lidingö kan också ha inspirerats 
av tidiga mosaiker eller manuskript av bysantinskt ur-
sprung.

Efter romanska textilier och andra romanska 
konstverk
Det första exemplet på direkt påverkan från ett medel-
tida textilkonstverk finns i Sofia Gisbergs Hossmo  - 
an te pendium 1892. Sofia Widén hämtade detaljer från  
romanska träskulpturer till sitt antependium i Alnö 
1927. Hennes utformning av segerlamm påminner  
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ibland om lammet på biskop Sunesons biskopshand-
skar från 1100-talet, publicerade av Agnes Branting  
1926.184

Inspiration från birgittinska textilier
Till några textilier har konstnärinnorna hämtat inspi-
ration direkt från medeltida broderier i Sverige. Skara 
domkyrkas rödbottnade altarbrun 1894 av Carin 
Wästberg har broderier som inspirerats av birgittinska 
1400-talsbroderier.185 Broderierna, både det nya och det 
gamla, finns fortfarande kvar i Skara. Det birgittinska 
broderiet som hon studerat är också ett altarbrun med 
stora fantasiblommor på ursprungligen röd sidenbot-
ten.186 Konstnärinnan har hämtat några blommotiv och 
druvklasar därifrån som kombinerats med en lång text 
i vitt. Hon har låtit sig inspireras av de medeltida texti-
lierna men inte kopierat slaviskt. Färgsättningen är för-
ändrad medan broderitekniken innehåller mycket av det 
medeltida sättet att sy.187

Från 1920-talet finns också flera textilier som inspi-
rerats av birgittinska textilier, troligen en följd av Bir-
gittautställningen 1918 och Agnes Brantings engage-
mang i denna. Ruth Hallberg hämtade detaljer till de 
broderade bårderna på de röda mässhakarna i Vreta 
kloster 1917 från birgittinska 1400-talsbroderier på 

den blågröna mässhaken i Linköpings domkyrka.188 
Då Sofia Widén ritade två mörkt gröna sammetsmäss-
hakar till Linköpings domkyrka 1930, utgick hon direkt 
från den blågröna birgittinska mässhaken. Hon gjorde 
inte kopior men näst intill. Den medeltida skärningen 
kopierades inte exakt och av kostnadsskäl fick hon av-
stå från pärlor och koraller i broderierna. Den franska 
liljan på samma birgittinska broderier kopierades och 
varierades senare på flera andra gröna mässhakar och 
antependier, först av Sofia Widén, sedan också av Elin  
Pettersson.189

Senmedeltida figurbroderier
På kontinenten finns en del figurbroderier från 1800- 
talet utförda med många färger, ”naturliga färger”, som 
de kallas på Ersta, som påminner om senmedeltida bro-
derier. En del av de broderier som gjordes i Tyskland 
och Frankrike (Lyon) i slutet av 1800-talet miste genom 
sin perfektion ibland något av originalens ursprungliga 
friskhet. Ursulinersystrarna i Köln visar t.ex. ett utfö-
rande som är perfekt på ett sätt, som gör det nästan 
själlöst. Samma släta perfekta ytor har nazarener och 
prerafaeliter i sitt måleri. Det är inte svårt att se skillnad 
mellan äkta 1400–1500-talsbroderi och dessa 1800-tals-
pastischer.

184 Branting, A. 1926, bild 33.
185 HV-arkivet. Kyrkliga beställningar 1892–1910 DIII b:1. Skara domkyrka. 

”efter brod. fr. 1300–1400 talet tillhörande Skara domkyrkomuseum, komp. 
Widebeck & Wästberg 21/3 1893.

186 Estham, I. 1991, sid. 50–51. Skaraborgs länsmuseum inv. nr. 1559.
187 Sytt av fröken A.(Adeline?) Westfelt i Kongslena.
188 Konserverad hos Pietas 1917 dalmatika Pnr. 30/17, mässhake 311/17 (mäss-

hake 5813/81, dalmatika 5814/81, mässhake 7054/97). En av mässhakarna 
har originalskärning medan den andra är en omsydd dalmatika. Se också 
Nisbeth, Å., Estham, I. 2001, sid. 117, 120–123, 154.

189 Malmö S:t Petri k:a 1925, Uppsala domk:a 1925 samt ytterligare skisser och 
senare produktion.

Detalj av Birgittinskt medeltida broderi från Skara domkyrka. Västergöt-
lands museum inv.nr 1559. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 

Detalj av Carin Wästbergs brun 1894, Skara domkyrka.

Senmedeltida mässhake av sammet i Linköpings slott- och domkyrko-
museum. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 
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190 Hesse, P. 2001, Borkopp, B. 2008.
191 Branting–Lindblom. Del I 1929; Mari Louise Franzén pågående forskning.
192 Branting–Lindblom, 1928–29.
193 Branting–Lindblom. II, 1928–29, sid. 112, Pl. 92 och sid. 116, Pl. 96; Lilje-

valchs Katalog 1929, Flisby nr 213, Västerås nr 111 och Stora Åby nr 240.
194 SHM 4841:2, sedan 1872 i Historiska Museet (För uppgiften tackar jag 

Mari-Louise Franzén vid SHM), och SHM 23022:10.
195 Flisbykorset Pietas nr 791/24 och Västeråskåpan Pietas nr 886/1925; Ek-

ström, G. 1976/94, sid. 87; Beträffande ”Albert Pärlstickares” broderier på-
gående forskning av Inger Estham. Jämför också SHM; inv. nr. 350, Holmger 
Knutsons gravtäcke, Skokloster.

196 HV-arkivet KIII:1. Utställningsbild 1897. Ytterligare ett vitt antependium 
med samma slags änglar som möjligen sänts till Sydamerika.

197 För olika broderitekniker hänvisas till Anne-Marie Franzén, Prydnadssöm-
mar under medeltiden, Stockholm 1972. (Ny uppl 2012.)

 Atlassöm = horisontellt ordnade regelbundna stygn.
 Klyvsöm = nålen klyver tråden i föregående stygn. 
 Guldläggsöm = parallellt spända guldtrådar sys ner med silke i olika mönster.

Hos ”Die Schwestern vom armen Kinde Jesus” i 
Aachen kan man se mer skiftande uttryck. Deras bro-
derier har utförts i nära kontakt med senmedeltida 
originalbroderier, som Frans Bock försåg systrarna  
med.190

I Sverige finns ett relativt stort antal senmedeltida 
broderier från norra Europa bevarade.191 Redan strax 
före 1880 hade man börjat intressera sig för dem. In-
tresset växte sedan med Agnes Brantings forskning och 
kulminerade i det stora bokverket Medeltida vävnader 
och broderier i Sverige 1928–29.192 Sofia Gisberg och 
senare Sofia Widén gjorde några broderier inspirerade 
av medeltida broderier. Även Annie Frykholms änglar 
tycks ha medeltida inspiration. Men redan under slutet 
av 1800-talet skiljer uttrycket i figurbroderierna sig från 
många samtida tyska och franska broderier.

Tolkning från skiss till broderi

Tre broderier efter medeltida broderade före-
bilder
Det finns några exempel på nya figurbroderier, som 
hämtat direkt inspiration från medeltida svenska bro-
derier. I två fall finns uppgifter som styrker detta, i det 
tredje exemplet syns det mycket tydligt. Jag väljer här att 
beskriva komposition och utförande tillsammans.

Alla de tre gamla broderierna finns avbildade i Bran-
ting–Lindbloms Medeltida vävnader och broderier i Sve-
rige och var utställda på Liljevalchsutställningen 1929.193 
Ett är ett nordeuropeiskt broderi från Stora Åby, ett 
kommer från Flisby kyrka. Båda finns nu i Historiska 
museet.194 Ett finns på en korkåpa, som tillhör Västerås 
domkyrka. Från 1870 till 1925 var den deponerad i His-
toriska Museet. Både Flisbykorset och Västeråsbroderiet 

hörde, enligt Agnes Branting och Andreas Lindblom, till 
en grupp av svenska broderier tillskrivna ”Albert pärl-
stickare”. De konserverades på Pietas 1924–1925.195

Det första nya broderiet är Sofia Gisbergs antependi-
um till Sundsvall från 1894.196 Där är änglarnas ansikten 
med all säkerhet inspirerade av de sjungande änglarna 
på det senmedeltida Flisbykorset. På ett foto från Konst- 
och industriutställningen 1897 ses ett arrangemang med 
det vita antependiet med samma motiv. Till vänster på 
altarskivan står en fotoförstoring av en av Flisbykorsets 
änglar.

Båda broderierna är utförda med silke på tuskaft-
linne. I Flisbyänglarnas ansikten är silket bortnött, 
så att man ser bottenlinnet, men stygnrester visar att 
karnationen varit sydd med fint vitt silke i tät atlas-
söm, ögonlock, ögonbryn, näsa, käklinje och öron 
avgränsade och markerade med olika grova linjer 
i svart stjälksöm, ansiktenas ytterkontur likaså.197  
Håret är sytt med klyvsöm i gula och gulbruna nyan-
ser, det vanliga under senmedeltiden. Ansiktena på båda 
broderierna är cirka 4 cm höga.

På Sundsvallsantependiet är det de två översta äng-
larnas ansikten som påminner mest om Flisbyänglarna. 

Ryggsköld, möjligen ett Ursulinerarbete från Tyskland. Hel skrud på 
1930–40-talet skänkt till St:a Birgittas kloster, Vadstena, troligen aldrig 
använd. 

S:t Lars, detalj av broderi på 
senmedeltida mässhake från 
Stora Åby i Östergötland. SHM 
inv. nr 23022. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.) 

Patronatshelgonen på de  
röda mässhakarna 1926 i 
Linköpings S:t Lars kyrka är 
placerade på korsstammen  
av ljusblått ripsband.
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Foto från Konst- och industriutställningen 1897 visar det vita antependiet med samma motiv som Sundsvallsantependiet från 1894.  
På det arrangerade altaret står ett fotografi av en av Flisbykorsets änglar. (Nordiska museets arkiv. Bilden beskuren.)

Mittenpartiet av Sofia Gisbergs röda antependium 1894, Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 
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198 Det är dokumenterat att Mimmi Börjeson 1902 broderade figurerna i den 
kungliga läktaren i Tyska kyrkan, men där är såväl kläder som karnation 
utförda i applikation med tunt slätt siden som botten för konturer och skugg-
ningar.

199 SHM inv. nr 23022.
200 LSB, Vallaarkivet. Westman 1937:11 brev från Agnes Branting/Licium nr 1. 

27/3 1926. Hon skriver att hon inte vill låna ut originalfotografiet av Stora 
Åby-helgonet.

201 På det medeltida broderiet bör ha funnits ett halster som nu är borta.
202 Detta har troligen tillhört Agnes Branting. Branting–Lindblom. II. 1928–29, 

sid. 116, Pl. 96.

De är inte direkt kopierade men har mycket gemensamt 
i uttrycket med halvslutna ögon och öpp na munnar, där 
man kan se tänderna, precis som på de medeltida, men 
läpparna är inte så markerat röda som på dessa. An-
siktenas karnation är sydd i tät schattérsöm med ben-
vitt och blekt rosa tvinnat silke. Alla stygn går i samma 
riktning, men lagda i olika avgränsade partier så att en 
viss skuggeffekt åstadkoms. Konturerna kring ögon och 
näsa utförda med gult och grått silke, är inte heller hårt 
markerade. Håret är också här sytt med silke i klyvsöm 
och lagt i större lockar men tecknat med mjukare linjer 
på det nya broderiet. Änglarna har längre hår och ett 
hårband i silver med en ring av 5–9 små sötvattenspärlor 
i mitten. Skillnaden i storlek mellan ansiktena är mindre 
än en centimeter men till det nya har man använt grövre 
silke och tagit något längre stygn. Dessutom är det nya 
broderiet inte slitet.

Vem som broderat Sundsvallsänglarna vet vi inte. 
Det är inte otroligt att det var Mimmi Börjeson, som 
på grund av sin stora skicklighet just blivit anställd på 
HV.198 Antependiet liknar inte något av HV:s tidigare. 
Det som påminner mest om det medeltida broderiet är 
sättet att brodera vingpennorna med omväxlande gult 
och grönt silke i snedställd plattsöm och mittlinjen, fjä-
derskaftet, markerad med en guldtråd. Detta sätt att 
brodera vingar återkommer både hos Tyska kyrkans 
och hos Johannes kyrkas änglar. Där framställs också 
änglarnas hår på likartat sätt med klyvsöm.

Patronatshelgonen på Sofia Widéns röda mässhakar i 
Linköpings S:t Lars 1926 har inspirerats av en liten figur 
på en medeltida mässhake från Stora Åby i Östergöt-
land.199 I båda fallen rör det sig om en liten figur brode-
rad och applicerad på frambården respektive korsstam-
men. Här finns uppgifter om att ett fotografi av förlagan 
använts.200 Inte heller här har man slaviskt följt den bro-
derade förlagan, armarnas ställning är annorlunda och 
både en segerpalm och attributet, ett halster, har lagts 
till.201 Helgonen har i den sena versionen fått svart stri-
pigt hår och en utformning av ansiktet är typisk för Sofia 
Widén och brodösen Gurly Hillbom.

Det tredje exemplet på inspiration från ett senmedel-
tida broderi finns på ett rött altarbrun i Västerås dom-
kyrka av Sofia Widén och Gurly Hillbom 1926. Det har 
som mittmotiv Veronikas svetteduk buren av två knä-
böjande änglar. Till detta finns akvarellskissen bevarad 
och det broderade senmedeltida Kristusansiktet i Väster-
ås domkyrka. En utmärkt svartvit fotokopia från 1920- 
talet på det medeltida ansiktet finns också.202

Detaljer av senmedeltida mässhakskors från Flisby kyrka, Sm, SHM inv. nr 
4841:2. (Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.)

Flisbyänglarnas hår är sytt 
med silke i klyvsöm och lagt 
i större lockar. (Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ)

Sundsvallsänglar. Ansiktena på båda broderierna är cirka 4 cm höga. Det 
nya broderiet tecknat med mjukare linjer och änglarna har längre hår och 
ett hårband i silver med en ring av 5–9 små sötvattenspärlor i mitten. 
(Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.) 
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Skiss av Sofia Widén till altarbrun i Västerås domkyrka. (Nordiska museets arkiv.)

Detaljskiss till 
broderiet av Sofia 
Widén.

Altarbrun, mitt-
parti av Sofia 
Widén utfört av 
Gurly Hillbom. 
Al tar brun 1926, 
Västerås dom-
kyrka.

Detaljer av  
broderiet. 
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Det svartvita fotografi av Västeråskåpans  
broderi som troligen fanns på Licium. 

Detalj av broderi på senmedeltida korkåpa, 
Västerås domkyrka. 

Detalj av det nya broderiet. Västerås dom-
kyrka.
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203 Det kan vara blekt, tidigare rosa.
204 Prov i HV-samlingen (Julita) NM 0903972 a e.

Likheten mellan de båda broderiernas ansikten är 
slående, men det finns också stora skillnader särskilt i 
utförandet. Ansiktena har samma form med skägg och 
mustasch. Vissa detaljer som teckningen av konturer-
na på näsryggens högra sida och näsvingarna liksom 
ögonlockens konturer och pupiller stämmer exakt med 
medel tidsbroderiet. Det vänstra ögonbrynet är något 
annorlunda tecknat. Det liknar däremot ögonbryn på 
många Albertus Pictormålningar. Munnen skiljer sig ge-
nom att munnen på brunet är stängd och röd medan 
korkåpans har öppen mun med markerade läppkontu-
rer utan färg. Broderiet är där så starkt slitet, att man 
lätt kan missta sig om man endast ser ett svartvitt foto.

Den nya kompositionen skiljer sig från medeltidsbro-
deriet på flera punkter. Det gamla visar hals, hår ut mot 
axlarna och delar av en ljusgrön klädnad, i guldläggsöm 
med gåsögoneffekt, som helt saknas på det nya. Svet-
teduken är ett nytt tillägg och änglarna, som bär den, är 
helt nykomponerade. De visar tydliga likheter med figu-
rerna i Linköpings S:t Lars kyrka särskilt på de violetta 
mässhakarna. Deras stora ögon blickar ut åt sidorna 
medan Västeråskåpans små änglar är vända in mot Kris-
tusansiktet och håller i själva glorian.

Broderitekniskt är skillnaden stor mellan de båda 
broderierna. Det nya är i något större skala och har  
något längre stygn i ytorna. Det medeltida har karnation 
i atlassöm med fint vitt silke, sannolikt endast i en nyans, 
läpparna och ögonlocken är utförda i benvit plattsöm 
med markerade konturer.203 Det gamla broderiet har 
klyvsöm i hår och skägg. Det nya broderiet har helt an-
dra stygntyper i ansikte, hår och skägg.

Den akvarellerade förlagan ger ett mer stiliserat och 
platt intryck med rena linjer och släta ytor utan skugg-
ningar. Brodösens tolkning till broderi ger ytorna ett an-
nat liv och större intensitet i färgerna. Ansiktet är stelt 
och stramt i uttrycket, medan de två änglarna ger ett 
litet kokett och lekfullt intryck. Trots sina skador är 
det medeltida Kristusansiktet mest naturtroget och ut-
trycksfullt.

Utan tvivel har Sofia Widén utgått från det medel-
tida broderiet och hon kan alltså ha haft möjlighet att 
se själva föremålet. Men hon kan också ha använt det 
utomordentliga fotografi, som skulle komma att publi-
ceras i Branting-Lindbloms stora bildverk.

Utförandet tyder däremot på att brodösen, förmod-
ligen Gurly Hillbom, inte har studerat det medeltida 
broderiet eller i varje fall inte haft för avsikt att efter-
likna det i fråga om teknik och materialval. Ansiktet 
är helt slätt i tät schattérsöm med vertikalt lagda, lika 
långa stygn av tvinnat silke, omväxlande i grå och gul-
vita nyanser. Det finns ingen schattering för att uttrycka 
plasticitet.

Törnekronan består i båda fallen av två tvinnade gre-
nar. Den medeltida törnekronan är gjord av två snoddar 
av grovt lingarn, omspunna med guldtråd, och ger en 
reliefeffekt medan den nya är ett slätt silkebroderi i olika 
gröna nyanser. Guldbroderiet i korsgloriorna är utfört i 

helt olika tekniker. Det gamlas korsarmar har schack-
rutad guldläggsöm och delvis bevarad konturläggsöm i 
mellanrummen/svicklarna. Den nya glorian har en yttre 
ring av olika långa guldstygn och släta guldytor med 
armar av liljekors i röd kontursöm ovanpå guldet. Glo-
rians guldbroderi är utformat på ett nytt och fantasifullt 
sätt, inte som någon av de varianter av medeltida brode-
rade glorior, som jag sett.

Vi kan anta, att avsikten med det medeltida broderiet 
var, att ge ett så realistiskt intryck som möjligt, likt ett 
målat porträtt. Hos Sofia Widén kan vi avläsa en vilja 
till större stilisering och ett mer opersonligt, neutralt 
uttryck, men med klar utgångspunkt i det medeltida 
broderiet. Gurly Hillboms tolkning av skissen tillför yt-
terligare en livfull, personlig dimension till Sofia Widéns 
komposition.

Annie Frykholms änglar i Johannes kyrka
Änglarna på två mässhakar av Annie Frykholm i Johan-
nes kyrka 1904 liknar också senmedeltida änglar. De 
visas i bröstbild, klädda i alba och halslin och håller 
en duk med Kristusmonogram framför sig. Både dessa 
änglar och Gisbergs har en typ av vingar med rader av 
fjädrar i gula och gröna nyanser, som man kan se på 
många senmedeltida broderier i svenska kyrkor, både 
svenska, tyska och flandriska.

Till dessa mässhakar finns både små och fullskaliga 
skisser och ritningar bevarade samt provbroderier, som 
visar hur konstnärinnan och brodösen arbetat. Nyligen 
hittades i HV-arkivet en rulle med Annie Frykholms ar-
betsmaterial, rullade förlageritningar i skala 1:1, som vi-
sar hela processen vid förarbetet med dessa mässhakar. 
Först finns en friare skiss av hela ryggsidan i blyerts med 
vissa akvarellerade partier. Därefter en renritning med 
fasta konturlinjer och akvarellerade detaljer både till 
ryggsidan och till framsidan på nu gulnat papper samt 
en detaljritning av ängeln på vit tunn kartong. Från och 
med renritningen följer broderierna denna exakt. Sedan 
finns en arbetsritning till ryggstycket på transparent 
ritningspapper med vikning på mitten och uppstuckna 
hål i blyertskonturerna. Slutligen har man hela mässha-
kens modell, tillskärningsmönstret i ljusbrunt papper till 
både rygg- och framstycke.

I slitna medeltidsbroderier kan man ibland se delar av 
påritningen på tyget. Hur detaljerad påritningen var kan 
man sällan se eftersom de flesta broderierna fortfarande 
är välbevarade. Synliga påritningar har jag bara sett i 
provbroderier som endast fyller en del av bilden. Till Jo-
hannes kyrkas änglar finns sådana provbroderier i HV-
samlingen.204 De visar att bakgrund, gloria och ansikte 
broderats först, därefter den ena vingen. Den ena handen 
med konturer är också broderad på provet liksom delar 
av klädnaden med halslin. Hår- och ansiktskonturer har 
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Detalj av akvarellerad blyertsskiss i full skala till  
Annie Frykholms röda mässhakar i S:t Johannes 
kyrka i Stockholm 1903–1904.

Detalj av akvarellerad blyertsskiss i full 
skala. 

Akvarellerad ritning i tusch på vit kartong. Detalj av punsat mönster i full skala.
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Broderi på ryggen på den ena av Annie 
Frykholms röda mässhakar levererade 
25/2 1904 till S:t Johannes kyrka,  
Stockholm. 

 
Nedan: Broderiprover utförda av Anna Asp 
och Gerda Erikson, HV-samlingen i Julita, 
NM 0903972 b, NM 0903972 c fram 
och baksida (bilden något beskuren), 
NM 0903972 d baksida, NM 0903972 a 
detalj på sammet, NM 0903972 d. (Foto 
Nordiska museet, Karolina Kristensson).
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205 HV Årsberättelse 1904. ”De figurala partierna utförda av fröken G. Erikson 
under fröken Kerstin Cardons speciella ledning.” Detta är den enda gång-
en fröken G. Erikson nämns. Johannes k:as mässhakar utställda på hösten 
komp. A. Frykholm. De röda mässhakarna beskrivs i årsberättelsen 1905. 
Enligt beställningsbok levererade 25/2 1904. Det är enda gången G. Erikson 
nämns; HV Årsberättelse 1903. Pelikanen på de två violetta mässhakarna är 
broderade av Mimmi Börjeson.

206 Estham, I. 2010, sid. 295–298, fig. 167 d.
207 Geijer, A. 1964.
208 Någon direkt/exakt förlaga har inte hittats. Flera liknande gipsavgjutningar 

finns hos Konstakademien.
209 Göteborgsverkstadens importerade mässhakar var franska.

inte utförts på provbroderiet men man kan tydligt se att 
delar av vingarna samt hårets och ena handens kontu-
rer är uppritade på tyget. Stygnen i ansiktet påminner 
om medeltida atlassöm med skiftande nyanser. Johan-
nes kyrkas änglar är utförda av brodösen Gerda Erikson 
under Kerstin Cardons speciella ledning.205

En annan direkt förebild
När Elin Pettersson komponerade en biskopsmitra av vit 
sidendamast för Göteborgs stift 1930, kan man tydligt 
se att hon utgått från den ädelstensbroderade ärkebis-
kopsmitra i Uppsala domkyrka, som beställdes till Erik 
XIV:s kröning 1561.206 Hon placerar syntetiska ädel-
stenar på samma sätt som på den äldre mitran.207

Inspiration från annan konst
Även annan konst från senare perioder har lämnat in-
spiration och förlagor till ett par av Sofia Gisbergs Li-
ciumantependier. Det ena är hennes vita antependium 
med herdarnas tillbedjan till barockaltaret i Gustaf Vasa 
kyrka, med inspiration från florentinska renässansmål-
ningar. Det andra är hennes antependium i Helgesta med 
en madonnabild som också ser ut att vara tecknad efter 
någon italiensk renässansmålning eller majolikaskulptur 
av de la Robbia som hon kan ha sett under sina resor i 
Europa eller på någon bild.208

Övergripande jämförelser

Förlagornas betydelse
I de föregående avsnitten har jag, med hjälp av en mängd 
av artefakter, velat belysa ateljéernas och de enskilda 
konstnärernas betydelse. De berättar om den mångfald 
och de nyheter som fördes in i den sakrala textilkonsten. 
De många nya motiven gestaltades på olika sätt av olika 
konstnärer och inom olika ateljéer.

Ersta paramentavdelnings och Göteborgs parament-
verkstads tillverkning håller sig i slutet av 1800-talet i 
stort sett till tyska mönsterförlagor. Under de första år-
tiondena kopierades tryckta tyska förlagor och ställdes 
samman av mönsterriterskor. Man följde förlagornas 
teckning noga utan större egen konstnärlig ambition. 
Figurer som utfördes flera gånger har exakt samma 
teckning, ibland med svart konturbroderi på vit botten, 
ibland i vad Ersta kallar ”naturliga färger”. Utförandet 
är av hög klass. I Göteborg finner man liknande motiv, 
men delvis med andra förlagor. De nygotiska, nazaren-
ska dragen dröjde sig kvar längst hos Ersta liksom ju-
gendinfluenserna senare.

Hos Ersta gjordes dekoren på mässhakar efter 1900 i 
guldbroderi efter franska och tyska förebilder.209

HV-ateljén hade vid denna tid en helt annan konst-
närlig ambition än Ersta paramentförening och Göte-
borgsverkstaden. Konstnärinnorna hade redan tidigt 
börjat göra sin egen gestaltning efter helt andra före-
bilder t.ex. medeltida textilier. Man lät sig inspireras av 
den äldre konsten men förhöll sig friare till den än t.ex. 
de romersk-katolska systrarna i Tyskland och firmorna 
i Lyon. Efter 1904 kan man sedan tydligt se, att HV 
och Licium går åt olika håll både då det gäller val av 
motiv och liturgiska färger och i fråga om den estetiska 
utformningen.

Mitra i Göteborgs stift, signerad Licium EP 1930 på 
ena bandet.

Skiss till mitran i Göteborg. (Nordiska museets arkiv.)

Mitra till Erik XIV:s kröning 1561 
Uppsala domkyrka. (Foto1947 
ATA.)
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210 Danielson, S. 1991, sid. 92–93.
211 Undantaget är kyrkans skepp i Vendel som fått en speciell utformning, som 

ett vikingaskepp med randiga segel och drakhuvud, vilket kan alludera på de 
arkeologiska utgrävningarna i socknen på 1800-talet.

212 Svante Hedin, Upptäcktsresa i ett konstbibliotek. Konstfack 150 år, Stock-
holm 1994, sid. 16–17. År 1900 fanns 36 000 planscher på Tekniska skolan. 
Den Martinska bildsamlingen där omfattade 1927 mer än 100 000 bilder.

213 Form 1934, sid. 46 ff.
214 Den stora Art Noveau-utställningen på Victoria & Albert Museum somma-

ren 2000 gjorde mig uppmärksam på en mängd beståndsdelar som kunde 
ingå i den nya stilen, Jugend – Art Noveau – Seccession, som den kallades 
i olika delar av världen. Detta exemplifierades i en mängd material och tek-
niker med föremål hämtade från olika delar av Europa och New York, men 
inga kyrkliga föremål ingick i utställningen och inga svenska. Art Noveau, ed. 
Paul Greenhalgh. V&A, 2002.

215 Broström, I., Stavenow-Hidemark, E., 2004, sid. 277.
216 Det var redan under Agnes Brantings tid som de första kartongerna, Kräft-

fisket och Venus och Tummelisa, av Carl Larsson beställdes.

”Fosterländskt” eller konstnärligt
I Handarbetets Vänners stadgar från 1876 står att man 
skall verka ”i fosterländsk och konstnärlig riktning för 
att förädla den svenska hemslöjden”.210 Då man gick 
tillbaka till den ”inhemska” sakrala medeltida konsten, 
var det nog vad som fanns bevarat i de svenska kyrkor-
na, både importerat och lokalt tillverkat. Fornnordiska 
mönsterelement saknas helt i den kyrkliga produktio-
nen.211 Måhända ansågs de ”hedniska”. Man ser inte 
heller någon påverkan av den svenska allmogekonsten 
annat än när det gäller linnetextilierna. Efter sekelskif-
tet bearbetade HV inte heller i sin profana tillverkning 
gamla inhemska mönster på samma sätt som man gjort 
25 år tidigare.

När man ser på de kyrkliga praktföremål som tillkom 
under åren före sekelskiftet slås man redan där av en 
mångsidighet och frihet i komponerandet hos de olika 
konstnärinnorna på HV. Någon speciell HV-stil är svårt 
att urskilja. Man kunde lätt tänka sig att HV:s ”Konst-
utskott” som godkände vad som skulle utföras, skulle 
ha medverkat till en viss likriktning, men detta tycks inte 
ha varit fallet. Konstnärinnorna tilläts att söka sig fram 
i skiftande riktningar. Detta gäller särskilt Agnes Bran-
ting och Sofia Gisberg som började i kraftfull medel-
tidsstil, inspirerade av romanska förebilder, och strax 
därefter gjorde lätta, mjukt slingrande konturbroderier 
och mönster med prunkande jugendblomster. I viss mån 
gäller det även Carin Wästberg och Maria Widebeck.

Man sökte inspiration från äldre konst och förlagor 
men satte i allt högre grad sin egen konstnärliga prägel 
på utformningen.

Estetiskt – i tidens anda
Vid sidan av det sena 1800-talets stilimitationer var 
smakfostran något som låg i tiden när det gällde såväl 
textilier som i arkitektur och inredningskonst i hela Eu-
ropa. Det finns en viss spänning mellan det fria skapan-
det och den estetik som vilade på den allmänt använda 
undervisningsmetoden vid Slöjdskolan liksom vid andra 
konsthantverksutbildningar i Europa vid denna tid. 
Många skolor var knutna till stora samlingar av föremål 
som eleverna skulle studera och teckna av.212 Men Ca-
rin Wästberg skriver uttryckligen att man skulle studera 
och låta sig inspireras men inte kopiera.213 Alla konstnä-
rer var skickliga tecknare.

Från den äldre konsten skulle man sammanställa nya 
mönster genom att kopiera delar och sammanfoga, ”an-
ordna”, dem på ett nytt sätt. Exempel på detta kan vi 
ibland se både hos HV och hos alla dem som använde  
de tyska mönsterförlagorna. En liknande eklekticism finns 
hos t.ex. William Morris i hans tyg- och tapetmönster.

Övergången till en ny stiluppfattning
Jugend är ett begrepp som i sig kan innefatta en mängd 
olika komponenter och stildrag.214 Det kunde vara orien-
talism, främst från mellanöstern, japonism, nationalism 

och symbolism. I de nytillverkade konstföremålen kun-
de infogas detaljer från senmedeltida konsthantverk, re-
nässansornamentik och stilelement från rokokon, folk-
lore, nationella motiv och rena natur- och växtmotiv. 
Utformningen växlade betydligt. I Belgien och Frankrike 
dominerade mjuka böljande växt- och pisksnärtsformer, 
i Österrike-Ungern och Sydtyskland mera strama, raka 
linjer. I Skottland kan vi se en speciell blandning av tun-
na strama linjer och stiliserade blomformer.

I den svenska tillverkningen har mycket av detta ta-
gits upp. Broderiteknikens flexibilitet gör att man snabbt 
kunde ta upp och lansera moderna dekorelement på tex-
tilier.215

Hos HV gick Sofia Gisberg redan 1894 vidare in i den 
nya jugendstilen. Både hon och Carin Wästberg inspire-
rades av äldre tiders konst och kombinerade äldre stil-
element med nya former på samma sätt, som man gjorde 
på många andra håll i Europa under denna tid. Jugend/
Art Nouveau presenterades på 1897 års utställning i 
Stockholm, där HV visade de första kyrkliga föremå-
len med blomstersymbolik utformade på ett ”modärnt” 
sätt. De flesta gjordes som utställningsföremål utan 
före gående beställning. Det gäller även Agnes Brantings 
antependium i Paris 1900. Vi kan ibland se ”lån” från 
olika epoker. Tydligast är detta i Gisbergs antependier där 
renässans- och barockornament och renässansmålningar 
blandas med jugendliljor. Annie Frykholm och Maria 
Adelborg började strax efter sekelskiftet i samma anda.

De unga konstnärinnorna reste och kunde själva se 
det senaste på utställningar, men ännu snabbare spreds 
nyheter i tidskrifter. Både på HV och Licium hade konst-
närinnorna tillgång till tidskriften ”The Studio” och 
kände till vad som försiggick i konstvärlden. Andelen 
artiklar om kyrkliga textilier är dock inte stor i denna 
publikation.

I litteratur om modern svensk textilkonst framhålls 
ofta Carin Wästberg som den som förnyade den svens-
ka textilkonsten och befriade den från att bygga på den 
gamla allmogekulturen. Detta kan i stort sett stämma 
när det gäller HV under hennes ledning efter 1904. 
Men redan under Agnes Brantings ledning hade nya 
tendenser gjort sig gällande på HV både vad det gäl-
ler kyrkliga och profana textilier.216 Sofia Gisberg och 
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217 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Anteckningsbok Paris 20 okt. 
1900. Brev från Agnes Branting 20 dec. 1900 och 5 mars 1901.

218 Undantag är Tierps violetta jugendantependium 1915.
219 Sköldinge 1915.
220 Malmö S:t Petri k:as textilier 1918–1923 och Hässelbyholms vita antepen-

dium 1917.
221 Ridderstedt, M. 2008, sid. 58–61, 62–63, 64–67. Den första sidendamasten 

”Rundlar” av Agnes Branting själv senast 1921, Sofia Widéns ”Liljemönster” 
1927 och ”Stora kors” 1928.

222 Ridderstedt, M. 2008, sid. 68–69, 112–113. Sofia Widéns ”Musicerande äng-
lar” 1931 och ”Små kors” senast 1931.

223 Helgesta 1924, Paris Sofia kyrka 1926, Staffansk:an i Gävle 1933, respektive 
Gamla Uppsala 1927 vit och violett, Linköpings domk:a 1929–1930 två vio-
letta.

224 Spånga violett, Västerledsk:an röd.
225 Nationalmuseum köpte in en replik av broderiet på den ena som ställdes ut 

separat NMK 6/1931.
226 Bonaden nu i Västra Skedvi kyrka i Västmanland.
227 HV-arkivet. F IV b:3. Handlingar angående utställningar; D IIIb:2 1930  

sid. 59. Antependium till utställningen 1930, ”Madonnan”, 346:92 komp. 
av Fr. Sigrid Lind. Gul och svart damast, 1,20 x 1 m, guld o silke. Fr. Anders-
son, Fr. Hillerström 39 t – 31 t. Montering fru Ö 8 t. (Var detta nu befinner 
sig är okänt.)

228 En gråvit sidenmässhake av Maja Andersson Wirde och en halvfärdig grön 
av Carin Wästberg hade visats på den kyrkliga utställningen 1929 och i sam-
band med ekumeniska mötet 1925. Till den första (med vinrankor på ett 
smalt kors) finns skiss i skala 1:1 i HV-arkivet och ett litet provbroderi Julita; 
HV-arkivet. D IIIb:2. Beställningar 1916 1933. 1929. Grå mässhake Komp. 
Fr. Andersson halvfärdig. Grön mässhake, siden, 1930 bättre mont. Fram-
sidan ej sydd (utförd). (Okänt var den nu befinner sig.)

Carin Wästberg tog i sina kyrkliga kompositioner upp 
växtmotiv i för tiden modern utformning på 1890-talet 
liksom Agnes Branting och Annie Frykholm omkring 
1900. Det handlade snarare om att ta upp olika typer av 
Art Noveau/Jugend. Agnes Geijers upplysning om, att 
moster ville ha fasta konturer, kanske syftade på en typ 
av jugend medan Carin Wästbergs friare behandling av 
färgen och flytande gränser i de vävda kompositionerna 
tyder på ett annat mer impressionistiskt sätt att uttrycka 
sig. Carin Wästbergs inspiration kom kanske inte bara 
från England. Hon kan mycket väl ha tagit intryck av de 
franska impressionisterna också under sin långa vistelse 
i Paris vid sekelskiftet.217 Brytningen på HV 1903–1904 
kanske ytterst gällde vilken väg den estetiska förnyelsen 
skulle ta.

Mellan Jugend/Art Noveau och Art Deco
Inom dekormåleriet, både i profana och kyrkliga bygg-
nader, kommer en frodigare, kraftigare teckning i orna-
ment och bladslingor i början av 1910-talet med dekor-
målare som Olle Hjortzberg, Filip Månsson och Yngve 
Lundström. Oscar Brandtberg hörde till dem som arbe-
tade med väggmålningarna i Saltsjöbaden. Deras tids-
typiska vågiga linjer syns också hos Ruth Hallbergs och 
Elin Petterssons textilier. Exakt när Art Deco först kom-
mer in i det kyrkliga är inte helt tydligt. När Ruth Hall-
berg i mitten av 1910-talet börjar komponera för Li-
cium, har hon i stort sett lämnat jugendornamentiken.218 
Hon gjorde antependier med mer strikt dekorativa bår-
der.219 En klassiserande Art Deco-tendens visar hon i det 
strama vinträdet på antependiet i Vreta kloster 1917. 
Först framåt 1918–1920 kommer hennes tunna sirliga 
linjer i stil med tidens dekorativa inredningskonst.220

Med 1920-talets Art Deco kommer andra typer av 
dekorativa element. Raka linjer vinklas och övergår i 
rundade, som i sin tur ofta bryts. Antikiserande orna-
mentdetaljer som kolonner och kapitäl komponeras in. 
Hos Sofia Widén och Elin Pettersson är stilen ett faktum 
på 1920-talet. Hos dem ser man den stramhet och de 
elegant brutna slingor, som är karaktäristiska för tidens 
dekor. Även figurteckningen får ibland en litet kantig, 
nästan kubistisk karaktär hos Sofia Widén.

1925 till Stockholmsutställningen 1930
Under senare delen av 1920-talet kommer det in en en-
kelhet hos en del kyrkotextilier, som dels är estetiskt 
medveten, dels ekonomiskt betingad. Agnes Branting, 
Sofia Widén, Elin Pettersson och Agda Österberg gjorde 
i slutet av perioden en del textilier med ett minimum 
av dekor. Det är då som Agnes Branting och Licium 
lanserade de specialvävda sidentygerna från Venedig.221 
Dessa krävde inte så mycket påkostat och dyrbart bro-
deri, men gjorde ändå textilierna ”kyrkligt värdiga” och 
speciella.222

I och med en ökande produktion hos Licium och Li-
braria efter 1925 kom en större enkelhet in hos majori-

teten av mässhakar och antependier. Ett kors av applice-
rade handvävda band, ”ett litet enkelt bandkors”, med 
sparsam broderad dekor prydde ofta mässhakar signe-
rade Elin Pettersson. Agnes Brantings sena svarta mäss-
hakar, med ett enkelt kors av smala vita band och fem 
broderade röda punkter/kors vid korsmitten är exempel 
på en enklare utformning, likaså några violetta och vita 
med ok-kors och sparsamt broderi.223

Det var dock inte sådana arbeten man i första hand 
tog fram för att visa på Stockholmsutställningen 1930, 
även om ett par sådana syns på bilder från den kyrkliga 
hallen. För Liciums del var det Oskar Brandtbergs och 
Sofia Widéns rikt broderade vita respektive svarta mäss-
hakar, som ställdes ut tillsammans med två mer tradi-
tionellt utformade mässhakar med rosor och vinträd av 
Elin Pettersson och Gurly Hillbom.224 Det som kan sägas 
ha ett uttalat nytt och modernt formspråk är Sofia Wi-
déns svarta mässhakspar.225 Dessutom visade Licium det 
monumentala svarta antependiet med pelikanen och en 
broderad väggbonad med en tronande Kristus. Den har 
samma motiv i liknande utformning som en av Linkö-
pings domkyrkas röda mässhakar från samma år, men 
helt annan färgställning.226

HV skall ha visat fyra mässhakar, varav två gröna, 
samt två antependier, det gröna antependiet ”Ängeln” 
av Märta Alexandersson och ett kallat ”Madonnan” i 
gulsvart sidendamast med broderier av Sigrid Lind.227 
Antependierna och möjligen en grön mässhake var spe-
ciellt tillverkade för utställningen.228 Den andra gröna 
mässhaken var en av Engelbrektskyrkans med brode-
rade änglar. Den visar inte något revolutionerande nytt 
formspråk. Valet av änglar som motiv skiljer sig däre-
mot från HV:s tidigare antependier och mässhakar.
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229 Form 1933, sid. 149–150. Ett vitt tillhörande Ronneby kyrka med Maria och 
Jesusbarnet mellan två stora tillbedjande änglar, allt i klara färger. Det andra 
med figurframställningar ur Moses liv, tillhör Stora Köpinge k:a.

230 Nils G. Wollin, Svenska textilier 1930. Stockholm 1930, fig. 74. Den rikt 
broderade mässhaken ”Jesu stamträd, bebådelsen och uppståndelsen”, till-
hörande Örsjö kyrka, och en kallad ”Kristusmonogrammet”. (Okänt var den 
senare nu befinner sig.)

231 Uppgifter finns om att bonaden var beställd av L.I. Wahlman för hans nya 
kyrka i Nynäshamn. Bonaden ägs nu av Krokeks församling, deponerad i 
Östergötlands läns museum; Röhsska museet Nr 495–30, inköpt 11/11 1930. 
Märta Afzelius (1887–1961) hade studerat vid Konstakademien (Konsthög-
skolan) och kom senare att samarbeta med Licium och Sofia Widén.

232 Mässhaken såldes tillsammans med draperier, cortinae, till altaret i Kings 
College Chapel, Cambridge, Storbritannien, där jag själv sett den; Prov i Tex-
tilmuseet Borås, BM 72867:37.

233 NMK 157/1930.
234 Ägs nu av Riksantikvarieämbetet.
235 Stengård, E. 1984; 1993; Martin, E., Sydhoff, B. 1980.
236 Skärkind rest. 1906, Torshälla rest. 1912, Väring rest. 1900, Stockholmskyr-

korna Sofia kyrkbänkar och väggmålningar före 1948, Matteus korväggen 
och valvbågen vid koret före 1923 och S:t Göran från 1910, riven 1955. 
I samband med restaureringen 1910 fick Strängnäs domk:a träreliefer med 
jugendrosor i koret.

237 ”Realiseras nu m. bokdyna 800 kr” står det på baksidan av en bild i HV-
arkivet, vilket kanske var en motivering till inköpet.

Även från Libraria visades två antependier med stora 
figurbroderier.229 Dessutom visades två mässhakar, den 
ena Örsjös röda med figurscener av Agda Österberg.230

En firma som helt marginellt ägnade sig åt kyrkliga 
textilier, nämligen Elsa Gullbergs textilateljé, visade en 
stor vävd väggbonad med ett krucifix, ritad av Märta 
Afzelius (1887–1961) och en damastväv med fyra scener 
ur Jesu liv.231 Motivet från bonaden, den korsfäste, väv-
des också förenklat i damast och användes till en grålila 
mässhake, som visades i London 1931.232 Dessa textilier 
har ett kantigt nästan kubistiskt, modernistiskt form-
språk och visar ingen insmickrande kolorit.

Det verkar inte som man inför utställningen var inne 
på några särskilt funktionalistiska idéer. Det som kan sä-
gas ha ett nytt och modernt formspråk är Sofia Widéns 
svarta mässhakar och Märtha Afzelius sakrala vävnader. 
Hos figurframställningarna kan man i någon mån se ett 
formspråk, som finns hos det sena 1920-talets utsmyck-
ningar med antikiserande motiv, exempelvis textilier i 
Stockholms konserthus och Astoriabiografen samt hos 
Carl Malmstens intarsiamöbler. Märtha Afzelius ritade 
också en broderad bonad med motivet Odysseus hem-
komst i samma stil.233

På den profana sidan ställde de olika firmorna ut ny-
tillverkade mattor, väggbonader och inredningstextilier. 
Sofia Widéns modernistiska vävnad ”Stockholm” som 
visades ger ett visionärt intryck med en stad fylld av 
funkishus.234 På den sakrala textilsidan tycks det huvud-
sakligen ha blivit ett slags sammanfattning av de senaste 
årens tillverkning som visades upp.

De nya stilarnas användning i nybyggda kyrkor
I kyrkorummen finns ett stort inslag av rent dekorativa 
element. Men var går gränsen mellan kyrklig och profan 
dekor och inredningskonst? Utformningen av en ros av 
Ingrid Günther på en mässhake i Köpenhamn eller av  
L.I. Wahlman i Engelbrektskyrkan, skiljer sig inte från 
en jugendros på en tryckt tapet, en broderad soffkudde, 
en stenrelief på en husfasad på Östermalm eller i en kafé-
inredning i Skottland. Även kyrkliga inventarier och in-
redning skulle ge intryck av modernitet. Detta motsäger 
uppfattningar om den sakrala konsten under 1900-talet 
som retarderad och ständigt efter sin tid.235

Många gånger passar de nya textiliernas formspråk 
in i de nybyggda sekelskifteskyrkorna med deras målade 
blomsterdekor.

Kyrkor som fick nya textilier från HV och Licium och 
hade rik blomsterdekor är Skärkind, Johannes kyrka i 
Malmö, Borås Gustav Adolf, Torshälla, Väring, Stock-
holmskyrkorna Sofia, Matteus och S:t Göran.236 Till sol-
datkyrkan i Gävle, byggd 1912, inköpte man däremot 
det ”överblivna” nyromanska antependiet. Där passade 
det egentligen inte alls in i den omgivande miljön fylld 
med jugendrosor.237

Några textilier anpassades mycket medvetet till kyr-
korummet, särskilt om det var restaurerat, men de allra 

flesta skapades utan sådana avsikter. Precis som under 
tidigare århundraden blev de samtidens nytillskott i de 
gamla kyrkornas skrudförråd. Den största delen av tex-
tilierna fick en modern utformning utan tanke på ett spe-
ciellt rum. Men vanligen har representanter för försam-
lingen fått en eller flera skisser i skala 1:10 för påseende 
innan de beställt. Initiativet till kompositionen låg alltså 
mestadels hos ateljén och konstnären.

Estetiska uttryck – skillnad mellan ateljéer
Där motivvalet i slutet av 1800-talet är det samma, skil-
jer sig uttrycket mellan HV och de två andra verksamma 
ateljéerna. Erstas antependier och altarklädslar är ibland 
påkostade, men blir aldrig så storslaget fantasifulla som 
HV:s och Liciums tidiga antependier.

En klar skillnad mellan HV och de två andra ateljé-
erna är att Ersta, till en början, och Göteborgsverksta-
den inte arbetar med egna konstnärer utan följer tyska 
förlagor främst av M.E. Beck. Dessa förlagor bygger på 
romanska och gotiska, senmedeltida förebilder och stil-
ideal i nazarensk anda, som ansågs speciellt ”kristna”.

Redan i föredraget 1892 ställde sig Agnes Branting 
kritisk till M.E. Becks ”moderniserade gotik”, som hon 
ansåg vara svag och slapp i teckningen. På HV gjor-
des inte samma typ av Kristusbilder som på Ersta. Efter 
1925 tecknade Sofia Widén och Agda Österberg en helt 
ny typ av Kristusgestalter, t.ex. herdebilder.

Direkta medeltidspastischer, där man i detalj sökt 
återskapa det sena 1400-talets figurbroderier, ser man 
inte i det svenska materialet. Då svenska konstnärer och 
brodöser tar upp detaljer från medeltida textilkonst app-
licerar var och en sin egen ”handstil” på förebilderna.

Hanna Winge lät sig inspireras av ”götisk” konst, 
Sofia Gisberg och Agnes Branting på 1890-talet först 
av romansk konst. Carin Wästbergs altarbrun i Skara 
utgick från ett birgittinskt arbete men liknar också sam-
tida engelska nygotiska brun. Av samtida engelsk para-
menttillverkning tycks man annars inte ha tagit några 
större intryck.
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Fram emot sekelskiftet 1900, under deras sista tid 
på HV, kom jugendtidens mjuka slingrande former in i 
broderierna hos Agnes Branting och Sofia Gisberg. När 
Carin Wästberg 1897 lät sig inspireras av medeltiden, 
valde hon jugendlika 1400-talsliljor som förebild.

Både hos Agnes Branting och Sofia Widén kan man 
notera att deras egen personliga utveckling går från en 
rikt blomstrande dekor i ungdomen till en stram och 
enkel utformning i slutet av livet. Sofias Widéns figur-
teckning pekar 1930 fram emot kubism och modernism.

Historiserande och nyskapande
Intressant är att se mötet mellan det historiserande och 
det nyskapande hos textilierna. Det finns, som fram-
går av ovanstående exempel, en påverkan från äldre 
tiders konst. Undervisningen för mönsterriterskor och 
textilkonstnärinnor gick bl.a. ut på att hämta inspira-
tion från äldre förebilder. På 1880- och 1890-talen var 
det en självklarhet att välja dekorelement eller förlagor 
från i första hand den romanska och gotiska konsten i 
sakrala sammanhang och från renässansen i den pro-
fana tillverkningen. Mängder av foton och planscher 
som kunde användas som inspiration fanns på Tekniska 
skolan. Man ägnade sig inte bara åt ren kopiering utan 
kombinerade med egna detaljer och färgsättningar.

Några av HV:s tidiga antependier har stora kraftfulla 
broderier med romanska stilelement, kraftiga akantus-

slingor och figurer, tecknade efter medeltida bilder. Sofia 
Gisberg utgick i några av sina verk direkt från konstverk 
både från medeltiden och renässansen, såväl textilier 
som målningar. Hossmoantependiet följer den medel-
tida tyska vävnaden tämligen noga i teckningen. Sunds-
vallsantependiet är däremot inspirerat av medeltida 
broderidetaljer, men kompositionen är i stort Gisbergs  
egen.

Sofia Widén inspirerades både av romanska träskulp-
turer och medeltida textila bilder.

Hos Licium och Libraria, har detaljer också hämtats 
från den fornkristna konsten, exempelvis i utformning-
en av en del monogram, segerlamm, motställda fåglar, 
röda konturer, ädelstenskors och bårder, som man kan 
se hos mosaiker och stenreliefer i bl.a. Rom och Raven-
na. Arbeten av Oscar Brandtberg, Rut Hallberg, Sofia 
Widén och i synnerhet Agda Österberg uppvisar en del 
sådana drag, men konstnärerna har satt sin egen prägel 
på utformningen och infogat dem i nya sammanhang på 
sina textilier.

Oscar Brandtbergs textilier från 1920-talet kan ha 
påverkats av en katolsk konstriktning i Tyskland, den 
s.k. Beuronskolan, där man blandade in forntida egyp-
tiska och assyriska formelement, men också detaljer 
från den fornkristna, den bysantinska konsten och den 
ortodoxa kyrkans konst. Under 1900-talet kommer allt-
mer ett eget formspråk med inspiration av äldre konst.
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VIII. Hantverkets betydelse, hantverkarnas insatser

Broderier
Broderiteknikens betydelse
Det som i hög grad bidrar till textilkonstnärens möjlig-
het att uttrycka sig är det textiltekniska utförandet och 
valet av material. Man kan se att det händer något med 
en bild då den översätts till stygn från den akvarellerade 
skissen. Även om brodöserna följer förlagor och skisser 
noga, får broderi erna liv genom silkets glans, stygnrikt-
ningar och konturer. Brodösernas arbete hade stor bety-
delse för hur textilkonstnärernas verk kom att upplevas.

Genom att iaktta vilka broderitekniska lösningar, 
vilka material, vilken skärning man valt hos säkert do-
kumenterade föremål kan man åstadkomma en grund 
för attribuering till olika ateljéer och hantverkare av 
före mål som saknar märkning eller andra uppgifter om 
upphovsman.

Omvandling från förlaga till broderi
Vad händer då en tecknad skiss överförs till textil? Man 
talar i textilkretsar ofta om att den utförande hantver-
karen, brodösen, väverskan gör en översättning, tolk-
ning av en målad eller tecknad skiss. Hon lägger till av 
sin handaskicklighet och erfarenhet men också av sin 
kreativitet när det gäller tekniska lösningar och egen 
konstnärlighet i färgval och linjeföring. Särskilt tydligt 
är detta i figurbroderierna. Denna process finns inte do-
kumenterad i ord. Diskussioner mellan konstnären och 
den utförande skedde då som nu direkt i arbetssituatio-
nen. Ofta gjordes provbroderier innan man bestämde 
sig för det slutliga utförandet.1

Alla mer dekorativa mönster, utförda av mer ano-
nyma brodöser, tas inte upp då de inte tydligt skiljer sig 
från varandra och från vad som samtidigt tillverkades 
bland profana broderier, även om de bidrar till att för-
stärka det estetiska intrycket.

Brodöser och broderier på Ersta 
och i Göteborg
Namngivna och anonyma hantverkare
Många brodöser och väverskor är kända till namnet, 
men personliga uppgifter är mer sällsynta. Endast i min-
dre utsträckning kan man belägga vilka föremål var 
och en utfört. Främst när det gäller figurbroderier finns 
dokumenta tion om vad vissa brodöser utfört, ytterligare 
några brode rier har genom jämförelse kunnat attribue-
ras till dem.

Det finns ett 100-tal namn givna brodöser, 50 på HV, 
30 på Ersta, 20 på Licium och fem på Libraria, men fler 
har säkert deltagit i arbetet.2

Bäst dokumenterade är Erstas brodöser före 1900. 
där har flera av dem kunnat knytas till vissa arbeten. 
Ofta har flera brodö ser sytt samtidigt på samma före-
mål. Det gäller också de andra ateljéerna.

Hos HV känner vi namnet på 20 väverskor och på Li-
cium sex.3 Väverskorna arbetade ibland bredvid varan-
dra och har vanli gen vävt in sina initialer på föremålet. 
De arbetade även med den profana produktionen.

De två stora ateljéerna bidrog till att många unga 
kvinnor kunde skaffa sig ett yrke och bli självförsör-
jande. Större delen var ogifta, några slutade yrkesarbeta 
då de gifte sig, men bland brodöserna och väverskorna 
var det vanligare med gifta kvinnor än bland konstnä-
rinnorna. När det gäller ekonomiska förhållanden är 
uppgif terna sporadiska.

Brodöser på Ersta
Här behandlas främst brodöser som har kunnat kny-
tas till vissa verk. De första 15 åren redovisas hos Er-
sta noga vem som utförde olika broderier. Man kan då 
tydligt se att de mest avancerade broderierna gjordes av 
vissa brodöser.

Broderierna på textilierna från Ersta är gediget och 
skickligt utförda. Man var från första början mycket 
noga med att ange de olika arbets momenten i Erstas 
beställningsliggare och vem som utförde olika delar av 
broderierna.4 Mönstren från Tyskland skulle förstoras, 
ordnas och föras över till tyget. Detta ”spändes i båge”, 
dvs. broderiramar, som man kunde lämna stående vid 
arbetsdagens slut. På antependier arbetade ofta fyra 
brodöser tillsammans. Om mittpartiet var mer kompli-
cerat broderades det vanligen separat och applicerades 
sedan på bottenty get, som också kunde förses med app-
licerade bår der eller slingor broderade direkt på tyget. 
Bårder placerades längs antependiernas eller predik-
stolsklädenas kanter. Mindre föremål som bokstöd och 
kalkdukar utfördes av en person och kunde hållas i han-
den eller i en mindre sybåge.

Som ”Bågsömmerska” benämndes fru Alida Heim-
burger 1880, fröknarna Hilda Hiezéel och Anna Schön-
meijer 1882,5 Louise Heimburger 1883 och Lilly Quen-
sel 18846 samt 1888 Hilda Beck man/Backman och Elin 

1 Hundratals sådana finns bevarade i HV-samlingen i Julita.
2 Då endast titel och initial anges har jag inte kunnat finna något förnamn i 

arkivalierna.
3 Både bland brodöser och väverskor finns några som först arbetat på HV men 

gått vidare till Licium.
4 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897.
5 Namnet stavas på olika sätt i beställningsböckerna: Schönmeÿr, Schön meyr, 

Schönmeijer.
6 …”tillika mönster riterskans biträde”.
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Hildebrand.7 Anna Schön meijer var liksom Betty Quen-
sel och Louise Heimburger lärarinna vid Åhlinska sko-
lan.

I beställningsliggaren nämns ytterligare ett stort antal 
”fröknar” och några ”fruar” som broderade.8 Fröknar-
na Ebba, Mat hilda och ”Aug.” samt grevinnan ”Aug.” 
Ulfsparre broderade under hela 1880-talet. 1888 brode-
rade Lotten Reuterskiöld och fröken Falk, ”hjälper då 
hon så kan”, fröken De Geer ”vill gerna sy, men ej ingå i 
föreningen” och Hilma Kylander har beteckningen ”ex-
tra”. Från år 1890 engagera des ytterligare 16 brodöser.9 
Till Erstas egna röda altarklädsel 1888 engagerades 19 
kvinnor som extrahjälp.10 Enklare dekorativa bårder 
och andra partier utfördes av många andra.

Man kan alltså se vilka brodöser som utförde olika 
motiv. Den allra första be ställningen 1880 till Stora 
Skedvi, altarduken med ”Christus hufvud, Musterblatt 
No 7”, utfördes av Ulla Bring och Hilda Hierzeel.

Alida Heimburger, Anna Schönmeijer och Ewa 
Beurling gjorde i början de mer avance rade broderi-
erna. De stora Kristus bilderna, segerlamm och andra 
stora mittpartier broderades både i guld och i silke av 
Anna Schönmeijer, Alida Heimburger och hennes dotter  
Louise. Textpartier utfördes av Elin Hildebrand.

”Herden och Lammet” som mittornament utfördes 
först av Alida Heimburger och Anna Schönmeijer till-
sammans efter ”Bearbet ningar, s. 23” och ”Kirchen-
schmuck, s. 19”.11 Flera stora Kristusfigu rer broderade 
Anna Schönmeijer ensam.12 Det kan också vara Anna 
Schönmeijer som broderat Kristusbilden med utsträckta 
händer på det vita Erstaantependiet 1901.

De stora mittkorsen brode rades ofta av Alida Heim-
burger ibland tillsam mans med dottern Louise.

”Segerlammet bland liljor, Musterbl. No 4”, sydde 
Alida Heimburger tillsammans med Lilly Quensel och i 
några fall av Lilly Quensel ensam.13 Språkband omkring 
korsen syddes ofta av fröken Elin Hildebrand.

Efter ”Neuendettelsauer-mönster No 1” ”Herden 
med Lammet” på vita kalkdukar syddes av Alida Heim-

burger,14 Hilda Hierzeel15 och Anna Schönmeijer16 samt 
av Louise Heimburger och Ebba Ulfsparre.

Alida Heim burger deltog i broderiarbetet på 23 
före mål och Anna Schönmeijer på 19 av de första 50 
beställningarna (före 1890). Louise Heimbur ger, Lilly 
Quensell, grevinnan och fröknarna Ulf sparre hörde till 
de flitigaste. Många arbeten tog lång tid att färdigställa, 
men om det var bråttom tillkallades fler medhjälpare. 
Förutom de rikt arbetade mittpartierna på antependier 
broderades metervis med bårder exempelvis av veteax i 
guldgult kon turbroderi.

Kristusframställningar från Ersta
En grupp broderier där man kan göra jämförelser är 
Kristusgestalter. Den gode herden broderades på Ersta 
i konturbroderi med svart silke på ett stort antal kalk-
dukar av många brodöser på 1880-talet. Något liknan-
de finner man inte i det senare materialet.

7 Elin Matilda Charlotta Hildebrand, dotter till riksantikvarien Bror Emil Hil-
debrand, gifte sig 1894 med Alida Heimburgers son Hjalmar.

8 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897. Thomasine Barne kow, Ulla 
Bring, Kerstin Edling, Louise Forsell, fröken Kindgren, L. Laurin, fröken 
Nettelblad, Marie Schröder, Karin/Carin Westerberg, Likaså Anna Stuart, H. 
Fjellstedt, Hedda Almquist, frö ken Sondén och Adele Billing samt fru Land-
qvist. Tillfällig hjälp gavs 1884 av fröken Lorich, 1885 av fröken Hjelmerus 
och fröken Lodin, 1886–1887 av fröken Falk och Louise Forsell samt syster 
Ingrid Ene roth.

9 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 5. Doktorinnan Wendela 
Berlin, Hilma Engellau, Lotten Falk, Louise Forsell, änkefru Lina Holm, frö-
ken Emma Humble, fru Klintberg, fröknarna Elsa Laurin, Betty Quensel, 
Ina (Christina) Rogberg, Maria Rundqvist, Gerda Ulff, Hilda Waller, fru 
Rundqvist, Anna Wetterström, Sigrid von Essen som brodöser och fröken 
Emma Berg som “Bitr. vid ritningen”.

10 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 4–5. 1888. Tillfällig hjälp 
till Diak:s röda beklädnad: Fru L Laurin, Fröken Elsa Laurin, Fröken Ja-
kobsson, Fru Huss, Fröken Sparre, Fru Nyman, Fröken H. Åhlin, Fröken 
Christina Rogberg, Fröken Riken Scharp, Fröken B. Quensel, Fru Anna 
Alexandersson, Fröken Ruth Alexandersson, Fröken Anna Ehrensvärd, Fru 
Zethelius, Fröken Elin Anderson, Fröken Ina Rogberg, Fröken Louise For-
sell.

11 Det röda antependiet till Ekshärad 1885.
12 Erstas gröna 1885 och röda 1888. Troligen också Luleå 1893, Lidköping 

1894, Frändefors 1897, Broddetorp 1900 och Roma 1902.
13 Borgholm 1884 och Östra Husby 1883 tillsammans med Louise Heimbur-

ger. Botkyrka 1890 av Lilly Quensel ensam.
14 Göteborgs sjukhus 1880, Tibble 1882.
15 Vederslöv 1880.
16 Sunne 1882.

Språkband broderat av Elin Hildebrand och Segerlammet bland liljor av 
Lilly Quensel. Antependium 1890 Botkyrka kyrka.

“Herden med 
Lammet” efter 
“Neuendettel-
sauer-mönster 
No 1”. Kalkduk 
sydd 1883 av 
Ebba Ulfsparre 
till Erstakapel-
let.
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Den uppståndne på Erstas röda antependium broderad av Anna Schön-
meijer 1888.

Flera stora Kristusfigurer broderade Anna Schönmeijer ensam. Den gode 
Herden på Erstas gröna antependium 1886.

Erstakapellet har applicerad vit sidenatlas i klädnaden och tunt ljust brun-
rosa siden i ansikte och händer. Roma detalj. (Foto Christine Thulin.)

En helt vit Kirstusbild, 1894, Lidköpings S:t Nicolai kyrka. Detalj. 
(Foto Anna Karin Lagerlöf.)

Händer. Roma detalj. (Foto Christine Thulin.) Här är ansiktet delvis skadat. Detalj av vitt antependium 1900, 
Ersta kyrka.
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De som utförde de stora Kristusbilderna på Ersta och 
vid Göteborgsfirmorna kunde till punkt och pricka följa 
olika förlagors tecknade linjer. Flera broderier är exakt 
lika, endast materialvalet skiljer och någon gång färg-
valet.

På Erstakapellets två första antependier, broderades 
den gode Herden på det gröna 1886 och ”Den upp-
ståndne” på det röda 1888 av Anna Schönmeijer.17 Till 
Kristusgestalterna med utsträckta händer i Lidköping 
1894, Frändefors 1897, Erstas vita 1901 och Roma 
1902 har samma förlaga använts. De broderades helt i 
vitt med konturer samt guldbårder på klädnaderna. På 
Erstas vita är manteln av applicerat rött och blått siden. 
Frånsett färgerna är broderierna närmast identiskt lika. 
Antependierna i Roma och Erstakapellet har applicerad 
vit sidenatlas i klädnaden och tunt ljust brunrosa siden i 
ansikte och händer. Konturerna är i brunsvart eller gul-
brunt silke och guld. Håret är tätt broderat i silke med 
en dragning åt gult, skägget har glesa stygn i brunt, samt 
något silver. Världsdomaren i Luleå 1893 har samma 
slags applicerade karnation, applicerat klarrött siden i 
manteln med blått foder men ett annat slags silverkant. 
Ansiktet är här något mer utförligt broderat. Alla har 
korsglorior något olika utformade. Man kan genom jäm-
förelse anta att även den gode herden med lammet i fam-
nen i Broddetorp 1900 är ett broderi av samma hand.18 
En viss tolkning ligger i valet av applikationstyg, tunt, 
slätt hudfärgat taftsiden, tjock, blank kritvit sidenatlas 
eller ytterst småmönstrat bakgrunds siden i olika färger.

Broderade lamm
Många lamm är utförda i svart konturbroderi på vit bot-
ten. Bakgrunds tygerna, ofta små mönstrade sidentyger, 
förstärkta med papper, antyder en import av material el-
ler möjligen färdiga broderier från Tyskland.19 Alla följer 
förlagans teckning i minsta detalj.20 Det är bara när hon 
kommer till glorian och korsfanan som brodösen tillå-
ter sig att variera broderiet. Hos Ersta markeras glorian 
någon gång endast med en guldkontur.

M.E. Becks mönster Segerlammet bland liljor, Mus-
terbl. No 4, syddes på Ersta med svarta konturer på vitt 
siden.

Till M.E. Becks Musterblätter finns ett textavsnitt 
hämtat ur Moritz Meurers Altarschmuck med anvis-
ningar om hur mönstren kan användas och tolkas av 
vana brodöser. I texten finns en utförlig beskrivning på 
hur man syr ett vitt sidenlamm med applicerade tyger 
och hänvisning till firman Carl Giani i Wien, angående 
materialanskaffning.21

En något mindre och enklare variant har använts till 
predikstolskläden och bokstöd. På Ersta har man ett par 
gånger fyllt ytorna med något slags silkesöglor.22

Brodöser i Göteborg
I Göteborg är brodöserna till största delen anonyma. 
Gulli Petterson skall 1885 ha broderat den första pal-
lan, ett utomordentligt figurbroderi som nu finns i Haga-

kyrkan.23 Det är broderat på vitt linne i stjälkstygn med 
ytterst fint rött silke. Ett liknande med svart silke finns 
i Örgryte nya kyrka. För övrigt är brodöserna okända 
förutom Elisabeth Bastholm, som fortsatte verksamheten 
efter 1899, kan vara den som utfört de stora Kristusbil-
derna. De kan tillskrivas henne genom jämförelse med 
senare broderier från hennes egen ateljé, där hon tycks ha 
varit den enda brodösen. Den Kristusbild hon broderade 
på röda antependiet i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg 
191224 har samma utförande som det predikstolskläde i 
Carl Johans kyrka som gjordes hos Göteborgs parament-
verkstad i slutet av 1800-talet. Herden har samma teck-
ning som Broddetorps antependiet från Ersta.

Kristusgestalter från Göteborg
Vid Göteborgs paramentverkstad broderade man på un-
gefär samma sätt som på Ersta, tekniskt, men efter an-
dra tyska förlagor. Här är hela figurens applikationstyg 
alltid i ett stycke av vitt slätt eller mönstrat siden. Kon-
turerna är ibland av en silvertråd i läggsöm och svart 
silke i stjälksöm parallellt. Ansikte och hår/skägg samt 
lammet gjordes endast med svarta konturer. Erstas Kris-
tusansikten är något mer uttrycksfulla än de från Gö-
teborg som är exakt likadana utan färger med en hård 
markering vid kinden och skägg och hår markerade med 
svarta konturer.25 Till dessa ansikten finns en förlaga på 
Becks Musterblatt 12, fig. 6, och senare i kombination 
med evangelist symbolerna i en utgåva 1906. Förlagan 
till smärtomannen på de violetta antependierna i Göte-
borgs domkyrka 1891 och Ljung (Bo.) 1896 finns utgi-
ven av Beck 1906 men bör alltså ha funnits tidigare. De 
har också samma teckning av ansiktet.

Evangelistsymbolerna med en tysk förlaga hos M.E. 
Beck 190626 omger smärto mannen i Göteborgs dom-
kyrka 1891 och Ljung (Bo.) 1896 och finns på bårderna 
på Lysekils violetta och Främmestads röda antependier. 
Genom att jämföra de senare med en röd mässhake i 
Veinge, som enligt uppgift tillskrivs Elisabeth Bastholm, 
bör alla kunna attribueras till henne.27 Figurernas kon-
turer är broderade i läggsöm med fina guldtrådar mot 
småmönstrat vitt siden applicerat på mörkblått siden. 

17 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897, sid. 55. “Den uppståndne, efter 
tyska originalen”, Bearb. o. sv. original II häfte sid. 12. (Förlagan ej funnen.)

18 Möjligen Anna Schönmeijer.
19 Prover och adresser finns i Göteborgs Paramentförenings arkiv. Flera brode-

rier av detta slag har under senare årtionden konserverats bl.a. hos RAÄ.
20 Man kan nästan misstänka att de importerats påritade men jag har inte fun-

nit några bevis för detta.
21 Beck, M.E. 1868/69 sid. 8. ”Nebst Text: Altarschmuck von Moritz Meurer, 

Pastor Lic. der Theol. i Callenberg.”
22 Ersta arkiv D1J:2, Beställningar 1880–1897. Jönköpings Sofia kyrka, Seger-

lammet. Bearb. o. original sid. 1. II häftet. Fru Almgren extra brodös.
23 Rosenberg, S-Å. 1979, sid. 231.
24 Märkt med etikett: Elisabeth Bastholm, Göteborg
25 Den gode herden i Göteborg Carl Johan predikstolskläde, 1894–1897, 

Uddevalla vitt antependium 1897 och Smärtomannen i Göteborgs domkyrka 
1891 och Ljung, Bo. 1896.

26 Rössler, H. 2004. Bild sid.47; Beck, M.E. Dresden 1906.
27 Uppgift från konservator Lotti Benjaminsson 2010; Bör alla vara tillverkade 

före 1913; Evangelistsymbolerna i sidobårderna är hämtade från mönstren 
från Neuendettelsau och M E Beck, Blatt 12, Fig. 6. Neuendettelsauer Heft 
2, 2004, sid. 13.
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Omgivande passions blommor och knoppar i schattér-
söm är sydda med vitt och rosa silke, blad och revor i 
applicerat grönt siden med breda plattsömskonturer på 
gul sidenbotten.

Segerlamm
I Göteborg arbetade man exakt på samma sätt som på 
Ersta när det gällde segerlammen efter Musterbl. No 4 
fig. 1. En gång, i Hagakyrkan, har jag sett det broderat 
med vitt silke direkt på rött kläde och med de omgivan-
de växtornamenten i starka färger. Men där finns flera 
varianter av förlagor med något enklare tecknade lamm 
t.ex. Paramente, Bl. IV no 43.

På de liggande Lammen på Bastholms antependier i 
Lysekil och Främmestad är det vita sidenet så skadat att 
nästan bara stygnen syns på det underliggande mörkblå 
sidenet. Broderiet tycks dock vara lika välgjort som på 
de tidigare.

Guldbroderier – karaktäristiska detaljer
En annan grupp av broderier är metallbroderier, främst 
guldbroderier.28 Det finns i materialet mängder av ex-
empel på guldbroderier utformade på olika sätt. Olika 
tekniker och material användes hos alla ateljéerna.

Grunden för de flesta metallbroderier är att en el-
ler ett par trådar läggs på ett tygunderlag och sys 
fast med silke, vanligen gult till guld och vitt till sil-
ver, men även andra färger förekommer. Denna tek-
nik benämns läggsöm (tidigare påläggsöm). Genom 
att variera stygntäthet, grovlek på tråd och genom att 
ändra metalltrådens riktning kan mängder av effekter 
uppnås. Guldtråden består vanligen av ett platt guld- 
eller silverlan (smal metallremsa) snott runt en silke- 

28 Alla trådar som ser ut som guld eller silver benämns så oavsett om de består 
av förgyllt silver eller annat.

Kristusansiken broderades efter samma förlaga i Musterblatt 12 fig. 6. 
hos M.E. Beck 1906.

Smärtomannen antependium i Göteborgs domkyrka 1891.

Till h.: Smärtomannen på violett 
antependium i Ljungs kyrka, Bo 
1864–1896. (Foto Västsvensk 
Konservatorsateljé.)

Applikationsbroderi Neuendet-
telsau o. 1910. Detalj ansikte. 
(Irmgard Buchinger, Neuendet-
telsau.)

Herden med lammet broderad av 
Elisabet Bastholm 1912. Oskar Fred-
riks kyrka, Göteborg.

Ansikte Predikstolskläde i Göte-
borgs Carl Johans kyrka 1894–97. 
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tråd.29 Ibland används enbart lan. Ytterst sällan används 
dragen guldtråd (wire). Korta spiraler av wire kallas 
kantilj och används t.ex. för att efterlikna lockig ull på 
små lamm.

Hos Ersta och Göteborgsverkstaden är det just såda-
na små lamm som placeras på mässhakarnas framsida. 
I Göteborg är dessa lamm ofta i silver och importerade 
från Frankrike och ser annorlunda ut än på Ersta.30 De 
franska lammen ligger som en spolformad kropp på bo-
ken. Broderierna stadgades ibland med tidningspapper 
och på några lossnade broderier i Göteborg kan man se 
den franska texten.

Erstalammen är tecknade med det lilla huvudet lyft 
och riktat bakåt. De syddes med ullen i guldkantilj,  
små guldspiraler, tätt nedsydda så att de ger intryck av 
lockig päls. Enligt uppgift av dottern Lullu broderades 
de av Alida Heimburger.31 Uppgifter om vem som ut-
fört andra guldbroderier på Ersta finns endast under 
perioden 1885–1889. Guldbroderierna på några större 

arbeten syddes av Alida Heimburger själv eller Anna 
Schönmeijer.32 Lilly Quensel sydde ensam fyra bokstöd 
med partier i guld.33 Det röda bokstödet till Erstas kapell 
syddes av Fru L. Laurin och två bokstöd till Jönköp - 
ings nya kyrka 1888 av Elin Hildebrand. Det handlar 
här ofta om kanter, bårder och slingor över sammets-
ytorna.

På 1900-talsmässhakarna finns det ofta monogram 
och bladslingor i plattsöms liknande, slät låg relief men 
uppgifter om brodöser saknas där.34

29 Lan = smal metallremsa, skuren ur metallfole eller manglad wire. Guldlan = 
vanligen förgyllt silver. Wire = en dragen rund metalltråd. De kan antingen 
användas som de är eller tvinnas runt en silketråd. Ytterligare förklaringar i 
Dahrén, L. 2010, sid. 51.

30 Bias Ainé i Paris ORNEMENTS d’ÉGLISE. Sujéts Brodés….sid. 78, No 
1425 Agneau avec gloire. Du 5.50 à 12 fr en or mifin.

31 Lullu Heimburger. Några anteckningar om Alida Heimburgers liv m.m. 
(1920-talet). Avskrift Peter Heimburger 2000, sid. 14. Under missväxtåren 
1867–1868 lärde hon sig till och med att klippa får. “Mamma har sedan sagt 
att det var just detta för henne så ovana arbete, som hade möjliggjort att hon 
sedan vid sitt paramentarbete kunde sy de många ‘segerlammen’ medelst 
guldkantiljer, ty hon hade vid fårklippningen givit akt på det sätt vilket ullen 
låg.”

32 Alida Heimburger: Kors i silke och guld på antependier i Repplinge 1886, 
Ockelbo kyrka 1887, Karlskrona fattighus kyrksal 1891, Jönköpings nya 
kyrka 1888 4 sköldar till korsarmarna, Alsike kyrka 1888 mitten tillsam-
mans med Lilly Quensel. Anna Schönmeijer: Antependium korsets mitt i 
Repplinge 1886, Ockelbo 1887, Näflinge 1889. Bokstöd: Botkyrka 1890.

33 Malexander 1885, Ekshärad 1885, Repplinge 1886 och Ockelbo 1887.
34 Guldtråden dras sällan ner genom bottentyget.

Guldlamm förmodligen importerat från Frankrike på ett tidigt antepen-
dium i Hagakyrkan i Göteborg.

Guldlamm från Ersta broderat av Alida Heimburger. Vreta Klosters kyrka 
1907.

Till h.: Framsida på 
importerat broderi 
där man kan läsa 
fransk text från en 
tidning. Hagakyr-
kan i Göteborg.

Till v.: Baksida med 
fransk text.
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Brodöser och broderier på HV,  
Licium och Libraria

Brodöser på HV
Uppgifterna om hantverkarna är också hos HV knapp-
händiga. Man känner namnet på flera men inte exakt 
vad de gjort. Många unga kvinnor som deltagit i HV:s 
kurser och experimentverksamhet, gick sedan vidare till 
olika slag av anställningar som brodöser och väverskor. 
Några hade gått på Tekniska skolan där en kurs i konst-
sömnad funnits sedan 1887.35

Flera brodöser som anställdes på HV var redan se-
dan tidigare verksamma konst sömmerskor, Wilhelmina 
Almgren, Aurore Bundsen och Alma Schröder omnämns 
redan 1877 respektive 1878.36

Alma Schröder och Wilhelmina Alm gren var bland 
dem som broderade HV:s första stora ante pendium 
till Tyska kyrkan 1887.37 Wilhelmina Almgren utförde 
guld broderierna. Nertill finns en rad initialer som syftar 
på brodöser: ”WA. AS. IS. AB. MO. MG. EH. NN.”.38 
AB. kan vara Aurore Bundsen och NN. Nanna Nerpin.39

En del skickliga brodöser stöter vi på endast en gång 
och vad de gjort för övrigt vet man inte.

En är fröken A.(Adeline?) Westfelt i Kongslena som 
utförde silkebroderierna på Carin Wästbergs altarbrun i 
Skara domkyrka 1894.40 Möjligen har Carin Wästbergs 
kontakter med engelska broderiverkstäder påverkat HV 
rent tekniskt i sättet att använda mönstrade tyger, sär-
skilt sidendamast, som underlag till broderier. Det är 
något som man även kan se hos senmedeltida textilier 
i Sverige.

En annan är Gerda Erikson som utförde de figurala 
partierna på Annie Frykholms röda mässhakar till S:t 
Johannes kyrka ”under Kerstin Cardons speciella led-
ning”.41

I HV:s beställningsbok 1892–1910 finns upp gifter om 
brodöser fram till november 1894, men saknas sedan till 
1904.42 En fru Glosemeijer utförde Sofia Gisbergs och 
Carin Wästbergs första antependier, 1892 och 1893, 
samt Agnes Brantings Chicagoantependium tillsammans 
med Molly Forsman, Mimmi Börjeson, fröknarna Ebba 
Åberg och Anna Asp.43

Fru Molly Forsman (1872–1943) hörde till dem 
som arbetade på de större verken men också gjorde en 
del helt på egen hand. Två bokdynor på röd sammet 
till Öster malmskyrkan 1892 är det första som doku-
menterats av henne.44 Hon nämns sista gången i HV:s 
beställningsböcker i samband med S:t Johannes kyrkas 
röda mässhakar 1904 och Sofiakyrkans 1906.45

Mimmi Börjeson, (1857–1953) anställd 1893, blev 
snart en av HV:s skickligaste brodöser. Brodera hade 
hon lärt sig i hemmet.46 Det är möjligt att hon brode-
rade änglarna på Sofia Gisbergs röda antependium i 
Sundsvall. Vi vet att hon broderade pelika nerna på An-
nie Frykholms första mässhakar till S:t Johannes kyrka 
som ställdes ut hösten 1903.47 Troligen hade hon också 

gjort pelikanen på Parisantependiet, senare förmodligen 
också pelikaner på flera av Sofia Gisbergs antependier 
både på HV och Licium.

Jenny Lindman och Tekla Lars son var de som brode-
rade solrosorna och rosorna på Agnes Brantings ante-
pendium till Paris utställningen 1900.48

Mellan november 1894 och 1904 finns inga uppgif-
ter om brodöser i den beställningsbok som slutar 1910. 
Men från 1906 och framåt finns en del andra uppgifter 
om vem som broderat olika mässhakar, exempelvis So-
fia kyrkas fyra mässha kar 1906.49 Likaså finns uppgifter 

35 Wollin, N.G. 1951, sid. 233.
36 Danielson, S. 1991, sid. 105; 1884 organiserades en insamling för en ano-

nym 84-årig brodös som alltså bör ha lärt sig yrket i början av 1800-talet. 
(Se avsnitt Handarbetets Vänner.)

37 Danielson, S. 1991, sid. 88. Alma Schröder nämns vid världsutställningen i 
Wien 1873; HV Årsberättelse 1887: “… utfört af ett flertal bland förening-
ens brodöser hvilka arbetat derpå i ungefär ett års tid. Fröken Alma Schröder 
har utfört medal jongerna och mellanstyckena, Fru W. Almgren guldbroderi-
erna.”

38 HV Årsberättelse 1887; Liljevalchs Katalog 1929, sid. 248–249, nr 564, sak-
nar uppgift om brodös.

39 Aurore Bundsen var handarbetslärarinna vid Statens Normalskola för flickor.
40 HV-arkivet D III b:1, sid. 1. Dagny 1894 Häfte 7, sid. 252–253; Hon kan ha 

varit dotter till överste Alexander Johan Wästfelt (1811–1892) på Kongslena 
kungsgård, chef för Skaraborgs regermente. (www.geni.com)

41 HV Årsberättelse 1904; Idun nr 13 1894. Kerstin Cardon konstnärinna och 
teckningslärarinna. Hade studerat vid Konst akademien.

42 HV-arkivet D III b:1. Kyrkliga beställningar 1892–1910; D III b:2. Beställ-
ningar 1916–1933; D III a:1. Beställningar 1919–1922. Detta är de enda 
bevarade beställnings böckerna från perioden.

43 HV-arkivet D III b:1, sid. 7 1892 18/12. Hossmo och Tysslinge ensam. Hon 
nämns inte av Sofia Danielson. En Fröken Annie Glosemeijer finns senare på 
Licium.

44 1894 gjorde Molly Forsman ett svart antependium till Voxna och ett rött till 
Boden (Överluleå k:a). Hon var en av dem som följde med till Licium, senast 
1913 då hon deltog i arbetet med Saltsjöbadens mässhakar.

45 Hon finns inte med på märklappen.
46 Intervju med Astrid Ohlin, dotterdotter till dottern Tyra Nachmanson 2003.
47 HV Årsberättelse 1903. Om S:t Johannes kyrkas mässhakar: ”…pelikanen 

broderad av Mimmi Börjeson.”; Enligt beställningsbok levererad 25/2 1904.
48 HV-samlingen i Julita. Fru Tekla Larsson, Fr Jenny Lindman. NM 2527, 

sömnadsprov till nr 5392, NM 5392 a b (523 3:5.5) Parisantependiets sol-
rosor och rosor.

49 I Sofia kyrkas mässhakar från 1906 finns under fodret insydda tygetiketter 
med text som berättar vilka som deltagit i arbetet. Sammanlagt medverkade 
18 personer. På de violetta: ”Molly Forsman, Hedvig Hederstjerna, Ninni 
Glas, Klara Geijer, Erika Andersson, Tekla Larsén, Lotten Hamilton, Terese 
Person, Ebba Palmer, Elly Faxe, NN Witte, Rut Nylén, Hedvig Andersson, 
Elsa Ribbing, Hildur Grönkvist, Louise Drakenberg, Kerstin Bergvall.” På 
de röda: ”Fröknarna Andersson, Faxe, Grönqvist, Hamilton och Nylin.” 
Dokumenterat i samband med renovering på Libraria år 1887. HV-arkivet 
D III b:1. Beställningsbok.

Prov till Parisantependiet utfört av Jenny Lindman och Tekla Larsson. 
(Foto Nordiska muséet, Karolina Kristensson.)
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Pelikan på antependium av Sofia Gisberg broderat av Mimmi Börjeson 
på Licium 1904, Axbergs kyrka.

Mittpartiet på Parisantependiet 1900 av Agnes Bran-
ting. (Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson).

Under: Detalj troligen broderad av Mimmi Börjeson 
på HV 1900. (Foto Nordiska museet, Karolina Kris-
tensson).

Arbetsritning till Parisantependiet 1900 med uppstuckna punsningshål.  
Skala 1:1. (Nordiska museets arkiv.)

Akvarellerad skiss av Agnes Branting. (Nordiska mu-
seets arkiv.)

Pelikan på mässhake av Annie Frykholm broderad av Mimmi Börjeson på 
HV 1903, S:t Johannes kyrka.



 283VIII. HANTVERKETS BETYDELSE, HANTVERKARNAS INSATSER

om många av de mer påkostade antependierna, exem-
pelvis att Erika Andersson, Hedvig Andersson, Hildur 
Grönqvist och Ester Ekström var guldbro döser.

Anna Asp gjorde silkesbroderierna på Ferdinand 
Bobergs ante pendium till Sofia kyrka 1906 och antepen-
diet av svart siden till samma kyrka.50 Från 1907 arbe-
tade Anna Asp alltid tillsammans med Hildur Grön qvist 
och ofta med Ester Ekström.51 Det rör sig genomgående 
om stora påkostade praktverk. Den 22 april 1913 fick 
Anna Asp de arbetande med lemmarnas pris för tjugo-
årigt skickligt och intresserat arbete eftersom hon ”träf-
fats af olyck an af hastigt minskad synförmåga”.52 I den 
be ställningsbok som börjar 1916 nämns hon inte mer.

Erika Andersson g. Ekholm (1870–1947) var utbil-
dad i Stock holm, Wien och Rom.53 Hon deltog i utföran-
det av broderier på mässhakar i Sofia kyrka 1906 och 
de första röda mässha karna i Engelbrektskyrkan 1914 
samt på antependier till Lunds domkyrka 1909 och 
Sträng näs domkyrka 1910. Hedvig Andersson utförde 
1908 guldbroderiet på Vallkärra antependiet.

Brodösen Mari-Louise Ulmgren, som också var lä-
rarinna i broderi på HV, deltog 1910 i arbetet med 
Strängnäs röda antependium.54 Namnen på tillverkarna 
av Engelbrekts kyrkans första textilier, känner vi främst 
genom uppgifter från tid skrifter och dagstidningar.55 
På de röda, ”De fem heliga såren” och ”Pingst”, 1914 
är guldbroderierna utförda av Erika Anders son, Ester 
Ekström och Alma Öst, de övriga broderi erna av Anna 
Östberg, Ebba Carlsson och Marie Louise Ulmgren.56 
Uppgifter finns också om vem som broderat de sena 
mässhakarna 1930. Fröken Andersson och Ellen Lund 
broderade på de svar ta mässha karna. En fröken Alm-
qvist och fröken Örtenblad sydde också på dem.57 Anna 
Andersson, Astrid Almqvist, Ellen Lund och Anna Lisa 
Hillerström (1901–1985) utförde broderier på båda de 
gröna mässha karna.58

Antependiet ”Ängeln” broderades till Stockholms-
utställningen 1930 av dessa fyra och konstnärinnan själv 
Märta Alexandersson (1895–1978).59 Märta Alexanders-
son hade 1926 varit elev vid förening ens vävlärarinne-
kurs.60

De som utförde slutmonteringarna nämns sällan men 
”montererskan Ida Bergman”,61 fru Östberg och fröken 
Lindblom är namngivna.

Kristusgestalter
Hos HV utvecklade brodöserna en större personlig 
tolkning i stygnval och olika detaljer än hos Ersta och 
Göteborgs verkstaden. Skillnaden är stor då det gäller 
figurbroderier.

Pantokratormotivet på Sofia Gisbergs antependium 
till Hossmo kyrka 1892, är utfört av fru Glosemeijer. 
Ansikten och hår, händer och fötter är sydda i ullgarn 
i gula och rosalila schatteringar samt silke. Änglarnas 
klädnader är utförda i applikation av ljusbrunt kläde, 
vingarna broderade i både ull och silke. Blandningen 
av olika material gör att silkepartierna framträder med 

50 Tillsammans med fröken Schartau respektive fröken Hylin. Den tillhörande 
altardukens vitbroderi utfördes av en fröken Pfeiff.

51 De röda praktantependierna i Skärkind 1907, Stjärnsund 1908, Lunds dom-
kyrka och Algutsboda k:a 1909 samt mässhakar till Ludgo 1908, två vita till 
Stork:an i Stockholm, 1908 och två svarta till Helsingborgs S:ta Maria k:a, 
1910.

52 HV-arkivet Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets enskilda anteckningar 
1913–1919. Hon bör alltså ha varit verksam från 1890-talets början.

53 I Väddö kyrka finns en minnestavla, där hon visat prov på sin skicklighet 
genom att sy en miniatyr av en svart sammetsmässhake i traditionell stil, 
dessutom finns där två fullstora kalkkläden från 1895. Hon har broderat 
bokdyna i röd sammet med guldbroderi till Jakobs kyrka 1910, och antepen-
dier i Helsingfors och Väddö 1917.

54 Idun 1912, sid. 125. Lärarinna på HV:s lärarinnekurs utökad från från 5 
veckor till 3½ månad.

55 Svenska Slöjdföreningens tidskrift. År 1914, sid. 39–44. Namnen står på sid. 
43; Svenska Dagbladet 22/1 1914.

56 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 41–44.
57 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 44; HV-arkivet. Beställningar 1916–1933 

D III b:2 sid. 72.1930. Den fröken Andersson som deltagit i arbetet på de 
gröna och de svarta mässhakarna bör ha varit Anna Andersson som nämns i 
sam band med Stockholmsutställningen. Eller möjligen guldbrodösen Hedvig 
Andersson som broderat för HV redan 1906.

58 Majken Avén, ”Anna-Lisa Hillerström, Konstfacks stränga lärarinna i pryd-
nadssöm” i Tidskriften Hemslöjden 1985:5, Stockholm 1985, sid. 4–5. Hil-
lerström, utbildad vid HV, undervisade inte där.

59 HV-arkivet D III b:2. Beställningar 1916–1933, sid. 59.
60 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets enskilda anteck-

ningar 6 nov. 1924, 25 april 1929.
61 HV-arkivet A IV:3. Andra sektionens protokoll 1890–1892. Sept. 1892.

Silkesbroderier utförda av Anna Asp. Ferdinand Bobergs antependium 
1906, Sofia kyrka, Stockholm.

Broderiprov av Anna Asp och Hildur Grönqvist till antependium 1907, 
Skärkinds kyrka. (Foto Nordiska muséet, Karolina Kristensson.)
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större glans än de matta ylle partierna. Ylletyget och ull-
tråden ger ett mjukt matt intryck i kontrast mot det glän-
sande silket och de påsydda guldskinnsremsorna. Det är 
det enda kända kyrkliga broderiet utfört på detta sätt.62 
Effekten blir också en helt annan än på den vävda före-
bilden som har en helt slät yta i ett och samma material.

Kristus och evangelistsymboler på Agnes Brantings 
tre första antependier är framställda av applicerat vitt si-
den med konturer i svart silke mot ljusblå bakgrund. Det 
första, till Skövde 1889, broderades av Lilli Zickerman. 
”Chicagoaltaret” och förmodligen även Vittskövleante-
pendiet utfördes av fru Glosemeyer m.fl. i dyrbarare ma-
terial, rött siden, silkebroderi och applicerade förgyllda 
skinn remsor på rött och grönt kläde. Kristusgestalten har 
tolkats olika. På alla tre broderierna har man frångått 
skissens Kristus i helfigur och visar honom endast i halv-
figur. Zickerman sydde hela figuren i konturbroderi på 
vitt siden medan Glosemeyer har benvitt siden med och 
hår och skägg i brunt silkebroderi. Skövde antependiet 
har vita glorior medan Kristus och evangelisterna på de 
andra har guldgloria. Evangelist symbolerna på det för-
sta antependiet följer skissens teckning men de andra två 
har en helt annan utformning av dem.

Det sista änglabroderiet
I arbetet med det gröna antependiet till Stockholms-
utställningen 1930, ”Ängeln”, får vi veta att Märta 
Alexandersson har arbetat 100 timmar och Anna-Lisa 
Hillerström 96 timmar, så någon av dem bör ha brode-
rat den stora ängeln.63 Den är sydd med täckande bro-
deri direkt på sidendamasten ”Kronor”, vars mönster 
sparats ut i den vita broderade klädnaden. Ansiktet är 
ljusbrunt i tät schattérsöm med markerade ögon och en 
ljusröd mun och liknar inget jag sett i den tidigare pro-
duktionen. Änglavingarna har också en speciell teckning 
och annorlunda utförande.

Några HV- pelikaner och segerlamm
När det gäller pelikaner, kan man se några individuella 
variationer hos HV. På Tyska kyrkans antependium 
är pelikanen, lammet och örnen utförda i traditionellt 
schattérsöms broderi. Brodösen Alma Schröder nämns 
inte i samband med några andra liturgiska textilier.

Den vi vet mest om är Mimmi Börjeson som brode-
rade pelikanerna på HV:s första mässhakar och troligen 
Paris antependiet.64 De är inte likadant utförda. Till ante-
pendiet finns både Agnes Brantings skiss och den slutliga 
arbetsritningen. Brodösen låter en del av fjäderskruden 
variera i färger på vingarnas undersida och på kroppen 
växelvis i gult och vitt. Ingen annan av pelikanerna är 
utförd på detta sätt.

De två mässhakarnas pelikaner är däremot helt vita 
frånsett näbben och vingpennornas konturer. Fågel-
kroppen och halsen saknar mönstring.

På HV syddes segerlamm med applicerat vitt tyg, men 
utan de tyska förlagornas konturteckning, av fru Glose-
meijer i slutet av 1800-talet.

HV:s guldbroderier – karaktäristiska detaljer
På HV var Hildur Grönqvist, Ester Ekström, Erika An-
dersson g. Ekholm och Hedvig Andersson ”guldbrodö-
ser” som arbetade med flera stora påkostade röda ante-
pendier och mässhakar samt några vita och svarta under 
första delen av 1900-talet.65 Det är främst de stora mo-
nogrammen som fått ett karaktäristiskt utförande. Man 
utvecklade en helt ny broderistil jämfört med 1800- 
talets massiva reliefbroderade silver- och guldbroderier. 
HV:s stora IHS-monogram och  komponerades med 

62 HV-arkivet D III b:1, sid. 7, 18/12 1892. Stavenow-Hidemark, E. 1999, sid. 
166.

63 HV-samlingen i Julita NM 6662 (523 3:5:6); HV-arkivet D III b:2. Beställ-
ningar 1916–1933, sid. 59. Antependium till utställningen 1930, Komp av 
Fr. M Alexandersson. Italienskt siden [...], broderat m. djur och blommor. 
Fr. Andersson 67 t, Fr. Almqvist 30 t, Fr. Lund 5 t, Fr. Hillerström 96 t,  
Fr. Alexandersson 100 t. Montering 14 t. Utställningspris 1.200:-;

 HV-arkivet D III b:2. Beställningar 1916–1933, sid. 70 1929. Grå mäss-
hake. Komp Fr. Andersson halvfärdig 777:53. Grön mässhake, siden, syning 
Fr. Kempe 49 t, mont. Fr. Östberg 3 t (end. tråckling), 1930 bättre mont.,  
Fr. Almqvist 10 t. Framsidan ej sydd.

64 Årsberättelse 1903. Johannes mässhakar utställda på hösten. Sofia Gisbergs 
i Hedesunda 1902 (HV), Axberg 1904 och Gunnarskog 1905 (Licium).

65 Mässhakarna i Ludgo 1908, Arvika 1911 och Hörnefors 1913 saknar upp-
gift om brodös.

Till v.: Detalj av Chicago-
antependiet broderat 
av fru Glosemeyer 
m.fl.1893, Soldatkyrkan 
Gävle.

Till h.: Detalj av Märta 
Alexanderssons an-
tependium till Stock-
holmsutställningen 
1930. (Foto Nordiska 
muséet, Karolina Kris-
tensson) 
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Till v.: Maja Widebeck. På IHS ligger S-ets övre och nedre böj 
över ena stapeln i H och tvärslingan över både H och I. I-et 
har en rund prick och en spetsig nedre del, som går nedanför 
de andra bokstävernas baslinje och är avskuren nedtill. Mono-
grammen är väl inpassade i en stående romb. (Likadant i  
Arvika 1911.)
Till h.: På framsidans AO har A-et ett tak som till höger skär 
över O-et, likaså det vänstra benet. Mässhake 1908, Hörnefors 
kyrka. (Foto Mari-Louise Franzen.)

Till v.: Carin Wästberg. IHS i flätas bokstaven S på samma sätt 
men det är mycket kraftigare. Bokstaven I står på samma bas-
linje som H och har en trekantig prick.
Till h.: På AO skär A-ets takserif över bokstaven O på båda 
sidor. Mässhakar 1910, Helsingborg S:ta Maria kyrka.

Maja Andersson Wirde. En annan variant har bokstaven I som en stolpe mellan H och S. 
Just här är likheten med vikta band störst. Antependium 1914, Stjärnorps kyrka.

Maja Andersson Wirde. På tre antependier med 
IHS går bokstaven I över S-ets tvärslinga och 
under den övre och nedre böjen, bok staven H 
gör tvärtom. Antependium 1909, Lunds dom-
kyrka. (Snarlikt i Vallkärra 1909.)

Maja Andersson Wirde. På ett monogram  
omsluter S-ets tvärslinga både H och I och 
resten ligger bakom båda bokstäverna. Mäss-
hake 1914, Idre kyrka. (Foto Magnus Green.)

Maja Sjöström. IHS-monogram i 
medeltida tradition där H och S är 
en obruten slinga. Antependium 
1907, Storkyrkan i Stockholm.

Maja Sjöström. AO på ryggen är  
enkelt format med O som en 
av fasad snedställd kvadrat på 
mäss hakar 1906, Sofia kyrka, 
Stockholm.

Maria Adelborg. XP-monogram med 
A  på mässhakar 1906, Sofia kyrka, 
Stockholm.
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slingor sammanflätade på olika sätt.66 De är uppbyggda 
av breda broderade band vars ytor är indelade i par-
tier med geometriska mönsterformer, utförda med olika 
stygnkombinationer. Guldtrådar av olika grovlek är 
nedsydda med silke i varierade färger. Då man ibland 
använt grövre guldtråd och snoddar (cord) höjer sig 
broderierna något mer över sidenytorna.67 I samtliga fall 
har de broderats av Hildur Grönqvist, för det mesta till-
sammans med Ester Ekström och någon av fröknarna 
Andersson eller båda. Alla guldbroderier är kombine-

rade med partier broderade i silke och för det mesta har 
Anna Asp tillsammans med några andra brodöser utfört 
den delen av arbetet. Brodöserna använde samma typ av 
mönstring oavsett vem som ritat monogrammet.

Antependierna i Vallkärra, Lunds domkyrka, Alguts-
boda och Stjärnorp av Maja Andersson Wirde och Ma-
ria Widebecks mässhakar i Hörnefors och Arvika har 
samma typ av guldbroderi.

Helsingborgs mässhakarnas mono gram skiljer sig från 
de övriga både i utformning och i utförande. Här anges 
endast Hildur Grönqvist som guldbrodös. Carin Wäst-
bergs mässhakar i Helsingborg och Ludgo har en de-
kor huvudsakligen bestående av smala applicerade släta 
vävda metallband kombinerade med mindre partier av 
guld och silverbroderi.

Det finns många andra typer av guldbroderier hos 
HV, t.ex. yttäckande släta broderier där effekter upp-
nåtts av att partier med olika stygnriktning lagts intill 
varandra. Ett exempel är antependiet i Stjärnorp där 
brodösen är okänd. 

66 Komponerade för antependierna av Maja Sjöström, Maja Andersson/Wirde, 
Maria Widebeck och Carin Wästberg, för mässhakarna av Sjöström, Wide-
beck och Wästberg.

67 Ibland har guldtråden lagts över en utskuren pappskiva.
68 Hulterstad, Mogata, Gunnilbo, Lima och Ivetofta.

Guldlamm utan gloria, ullen broderad i guld i en tät regelbunden botten-
söm eller applicerat guldtyg, möjligen tidigt arbete av Sofia Gisberg eller 
Maja Widebeck. Karlstads domkyrka. (Foto Mari-Louise Franzén.)

 

Antependier Konstn. Brodös
Tyska k:an 1887 H.W. Alma Schröder
Sollentuna 1902  Alma Schröder
Sofia k:a violett 1906 A.Sm Grönqvist
Skärkind 1907  M.Sj. Grönqvist
Stjärnsund 1908 M.Sj. Grönqvist, Ekström,
   Andersson (guldbr.)
Algutsboda 1909 M.A. Grönqvist
Vallkärra 1908  M.A. Grönqvist, Ekström,
   H. Andersson. (guldbr.)
Lunds domk:a. 1909 M.A. Grönqvist, Ekström,
   E. Anderson
Strängnäs domk:a. 1910  M.W. Grönkvist, E. Andersson

Mässhakar
Sofia k:a 2 violetta 1906  M.Sj.  Grönqvist, E. Andersson,  
   H. Andersson
Sofia k:a 2 röda 1906 Adbg. Grönqvist, Andersson
Stork:an 2 vita 1908 M.Sj  Grönqvist, Ekström,
   H. Andersson.
Helsingborg 2 svarta 1910 C.W. Grönqvist

(Adbg.= Maria Adelborg, M.A = Maja Andersson, M.Sj. = Maja 
Sjöström, A.Sm. = Agnes Skogman, H.W. = Hanna Winge,  
C.W. = Carin Wästberg.)

Uppgifter ur HV:s beställningsböcker

Prov av Hildur Grönqvist, Ester Ekström och Erika Anderson till antepen-
dium i Lunds domkyrka 1909. (Foto Nordiska muséet, Karolina Kristens-
son.) 

På de av Maja Anderssons textilier som utförts av 
HV:s egen sidendamast har man broderat i damast-
mönstrets former.68 
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Brodöser på Licium
Flera duktiga brodöser följde med till Licium från HV, 
först och främst Mimmi Börjeson. Brodöserna var ofta 
anonyma och även om det går att hitta deras namn i 
olika samman hang är det för det mesta svårt att knyta 
en viss brodös till ett speciellt föremål. Hittills känner 
jag till namnet på 80 Liciummedarbetare varav minst 
30 broderade.69

Mimmi Börjeson var Liciums första brodös. Det är 
inte många broderier som med bestämdhet kunnat kny-
tas till henne. Men hon bör ha fungerat som ansvarig 
för syateljén/sy rummet. Det första antependiet, det röda 
till Axbergs kyrka, broderade Mimmi Börjeson själv.70 
Hon kan ha utfört flera liknande antependier av Sofia 
Gisberg, särskilt mitt partierna.

Brodösen Maria/Maja Persson (f. 1884) kom som tju-
goettåring till Licium, anställd den15 november 1905. 
Hon stannade på Licium under hela sitt yrkesverksam-
ma liv.71 Det är dokumenterat att hon broderade ante-
pendierna till Vreta kloster 1917 och Morlanda 1922.72 
Hon deltog i arbetet med Uppenbarelsekyrkans mäss-
hakar och hennes signatur finns med på den ekumeniska 
kåpan. Genom jämförelse kan man anta att hon brode-
rade figurerna på Vreta klosters röda mässhakar. Hon 
var på tjugo talet den som hade högst lön, näst efter Ag-
nes Branting och Annie Glosemeyer.

Bland Liciums första brodöser finner vi 1904 även 
Anna Rudbeck.73 Hon både ritade och broderade de 
röda mässhakarna till Falu Kristine kyrka 1906. Frök-
narna H. Westermark, B. Berlien och Elin Strömberg 
(1861–1930) nämns också tidigt.74 En fröken Eichorn 
nämns i samband med Gustaf Vasa kyrkas vita antepen-
dium 1906, men det är enda gången hon nämns.75

Anna/Alma Larson (d. 1916) utförde ”allt figuralt 
arbete” på Uppenbarelsekyrkans mässha kar 1913.76  
I samband med arbetet för Uppen barelsekyrkan i Salt-
sjöbaden 1913 har vi namnen på alla som deltagit i ar-
betet med mässhakar och linnetextilier.77

Molly Forsman kom från HV och hade före 1913 gått 
över till Licium.78 Elisabeth Bastholm anställdes 1916.79

Agnes Brantings syster Calla Geijer (1869–1934) var 
också en skicklig brodös som hjälpt till med påritning på 
HV innan hon gifte sig 1891. Hon broderade för Licium 
ända till 1933. Antependiet till Nysund 1913 utfördes 
av systrar na Branting.

Gurly Hillbom (1898–1953) var en annan mästerlig 
brodös som kom till Licium 1920 och arbetade där till 
sin död. Hon samarbetade med Sofia Widén och var  
specialist på att brodera ansikten. Hon gick på HKS 
(Tekniska skolan) och blev direkt efter utbildningen, den  
1 september 1920, anställd på Licium som brodös.80 
Hennes yngre syster Sara (1901–1980-talet) anställ-
des 1928 och broderade ofta tillsammans med Gurly.81 
Gurly Hillbom utförde många avancerade figurbro-
derier t.ex. på mässha kar till S:t Lars kyrka och dom-
kyrkan i Linköping och flera till Vreta Klosters kyr-

ka.82 Genom jämförelse kan man anta att hon gjort 
större delen av det röda altarbrunet i Västerås dom- 
kyrka.

Den ekumeniska kåpan i Uppsala har inbroderade 
initialer som syftar på brodö serna Maria Persson, Gurly 
Hillbom och tre av Elisa beth Bastholm, Ebba Bergen-
stråle, Eva Breitholtz eller Ebba Björkbom. Alla finns 
med på lönelistorna 1924 och 1925. Även Pastor prima-
riuskåpan i Stockholm 1926 har inbroderade initialer: 
ANNO SW LICIUM GH, AA, SB, FA 1926. Att Gurly 
Hillbom var den som broderade ansiktena är tydligt. SB 
kan vara Sigrid Björk och FA Frida Adler.83

I utställnings katalogen 1929 nämns de som brode-
rat endast i de fall de utfört egna kompositioner eller 
varit utom stående t.ex. kronprinsessan Margareta och 
hov damer, Mary von Rosen eller andra av SSB:s med-
lemmar.84 I katalogen Licium 50 år nämns Maja Persson 
och Gurly Hillbom.

69 En del födelseår finns i en adressbok i Liciumarkivet DV:1. Eva Breitholtz 
(f. 1904), Sigrid Björk (f.1874), Karin Bjurström (f 1903), Mimmi (Wilhel-
mina Albertina) Lagergren (f. 1872), Elin Strömbeg (f. 1861), Fredrika Adler  
(f. 1889).

70 Sv. Dagbl. 1/11 1904; (I församlingen finns en tradition att det skänkts av 
baron Åkerhielm på Dylta och utförts på bruket.)

71 Hon slutade på Licium 1952. Bl.a. broderade hon S:t Botvid på Anna-Lisa 
Odelqvists första mässhake 1948. Muntlig uppg. av A-L Odelqvist.

72 Licium arkiv. Foto KIII:1 Morlanda kyrka 1922. Komp Oskar Brandt-
berg, sytt av Maria Persson; Licium genom femtio år. Utst. 1954, nr 19 sid.  
19.

73 Nordiska museets arkiv. Arkiv efter tjänstemän vid museet. Trots en lovande 
debut lämnade Anna Rudbeck snart Licium. Hon var sedan anställd på 
Nordiska Museet och Skansens klädkammare under resten av sitt yrkesliv, 
1909–1943.

74 H. Westermark, B. Berlien anställda 1904/05. Lista hos HV-Licium. 
75 Dagny 1908. Häfte 20, sid. 276; Hon skall ha deltagit i arbetet på HV med 

de violetta mässhakarna till Johannes kyrka 1903. Möjligen en dotter till 
bibliotekarie Christopher Eichhorn (1837–1889), Hedvig Charlotta Eich-
horn som senare blev tavelkonservator.

76 Svenska Dagbladet 1/8 1916. Dödsruna. Alma Larsson som arbetat på Li-
cium från 1904 har utfört figurbroderierna på Saltsjöbadens mässhake. Hon 
deltog i arbetet med Postbetjäntekårens fana 1905.

77 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 43–44. Övriga broderier på de två mäss-
hakarna utfördes av fruarna Ebba Palmer, Molly Forsman, Olga Tideström 
och Sigrid Björk, fröknarna Maja Wahlström, Dana Blide, Elin Strömberg, 
Maria Persson, Jenny Johansson, Anna Nilsson, Emma Olsson, Beda Funck 
och Edit Österholm, men det är okänt vem som gjorde vad. (Se Fördjup- 
ningar.)

78 Andra kända brodöser på Licium var Mimmi Lagergren (anst. 1910),  
Dora Hedberg, (anst. 1913), samt Ebba Bergenstråle, Elsa Blomberg, Eva 
Breithotz. Ingen av dessa har direkt kunnat knytas till något specifikt före-
mål.

79 Hon hade redan tidigare samarbetat med Sofia Gisberg vid tillverkningen av 
Luleå stifts första biskops skrud, färdig 1906/1907. Kult och konst 1907, sid. 
176 ff; Idun 1906, nr 30, sid. 368 (Sign. A.Bcd). Utställd i biskopsgården i 
Göteborg 1906.

80 Liciumarkivet. Kassabok 1929.
81 De var döttrar till skräddarmästare Carl Hillbom på Odengatan 54. En 

tredje syster Lilly blev vävlärare. Uppgifter om familjen lämnade febr. 2005 
av hennes dotter Karin Klein, Hässelby.

82 Enl. Karin Klein. Avskrifter av tidningsutklipp, vidimerade men utan uppgift 
från vilka tidningar.

83 Gurly Hillbom, Sigrid Björk, Frida Adler finns i avlönings listorna. Sigrid 
Björk var anställd i olika perioder på Licium, 1906–1910, 1911–1915 och 
från 1920.

84 Liljevalchs Katalog 1929, sid. 257, nr 592 A. SSB:s kåpa i vit damast 
komp Britta Grep, Licium. Broderad av Mary v Rosen, Britta Hermelin, 
Sigrid Hult. Nr 619 Stola Vitt linne brod. av Mary v Rosen; Liciumarkivet  
Ö II:4, Tidnings urklipp, sid. 62–63 om en utställning i Falun 1924. Kåpa 
komponerad av Brita Gustavsson. Utförd av Mary v Rosen, Ingrid Hult  
och Brita Hermelin. Det bör vara samma kåpa fast namnuppgifterna är  
olika.
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Figurbroderier från Licium
Gustaf Vasa-antependiets figurscenen utfördes av fröken 
Eichhorn. Ansiktena har en tät, grov atlassömsartad yta. 
Madonnans och barnets karnation är i vitt, de övrigas 
i blekbrunt. Konturerna är broderade med svart silke 
och med klara avgränsningar mellan olika ytor. Jämfört 
med Ghirlandaios målning och Gisbergs akvarellerade 
förlagor ger det ett något grövre men också mer skim-
rande intryck.

Många olika brodöser arbetade med broderierna till 
Uppenbarelsekyrkan. Att utförandet, särskilt av de vio-
letta mässhakarna, genom sidenets glänsande intensivt 
violetta yta mot silkebroderierna, ger ett intensivare in-
tryck än en akvarell kan göra, är tydligt. Anna/Alma 
Larsson broderade alla figurerna. De ca 20 x 5 cm stora 
figurerna är gjorda i heltäckande silkebroderi på en tät 
linnebotten. Här har vi tyvärr inte någon detaljskiss att 
jämföra med.85 Den korsfästes karnation är gråvit med 
mörkare konturer. Broderiet är så detaljerat utfört att 
knäskålar, revben och fingerleder, ja, till och med stortå-
naglarna markerats. Hår och skägg är broderat med 
mörkt klarblått silke och det stiliserade ländklädet är 
grått med silver strimmor. Brodösen Alma Larsson har 
valt att lägga stygnen längs Kristusgestaltens ben så att 
konturen blir mindre hård, andra detaljer är utförda 
med fin tråd och små täta stygn men bilden ger ändå ett 
kraftfullt och samlat intryck. Ängeln på den vita mäss-
haken har vågigt hår strimmigt i turkosblått och svart. 
De andra gestalternas ansikten och händer är benvita, 
saknar skuggningar och anletsdragen är markerade med 
tunna blekbruna konturer. Klädnadernas broderier är 
heltäckande utan draperingar och tygmönstringen va-
riationsrikt utförd.

Några figurbroderier är säkert knutna till brodöserna 
Maja Persson och Gurly Hillbom. Utifrån dem kan man 
attribuera ytterligare några andra broderier där skriftlig 
dokumentation saknas.

Maja (Maria) Persson deltog i arbetet på Saltsjöba-
dens mässhakar. Vi vet att Maja Persson broderade det 
stora ädelstensbroderiet i Vreta kloster 1917.86 Hon 
anges också som brodös till Oscar Brandt bergs svarta 
antependium till Morlanda 1922.87 Hon kunde brodera 
kraftfullt ornamentalt, som i Vreta kloster, och finstämt 
figuralt som i Morlanda. Det kan mycket väl ha varit 
hon som broderat figurerna på de röda mässhakarna i 
Vreta också. Maja Persson var vid denna tid en av de 
främsta brodöserna, Anna/Alma Larsson hade avlidit 
året innan och Mimmi Börjeson var på väg att pensio-
nera sig. Krucifixet på London mässhaken, beställd 1919 
och levererad i september 1920, kan mycket väl också 
vara broderat av Maja Persson, Gurly Hillbom började 
inte förrän 1 september.

Både i Morlanda och Vreta är ansiktena broderade i 
vitt med tät schattérsöm och tunna svarta konturlinjer 
markerar näsa, ögonbryn, ögon och kind- och haklinje. 
Händerna har långa slanka fingrar. Klädnaderna har slät 
ytfyllande enfärgad schattérsöm. Tygets mönstring, t.ex. 

stjärnor eller blommor, är broderad över denna yta med 
pålagda konturer som markerar veckbildning. Vretas 
Kristus och Maria har ett jämnt prickmönster över den 
gula klädnaden respektive den blå manteln. Alla figurer 
har markerade ytterkonturer. På Londonmässhaken har 
kroppen samma släta, vita yta medan ansiktet har något 
som liknar atlassöm och det bruna håret har stygn lagda 
i parallella rader. Konturerna är jämna i stjälksöm med 
rött silke. Oscar Brandtbergs Lidingöantependium 1918 
är åtminstone delvis broderat av någon annan då styg-
nen i klädnaderna verkar något ojämnare.

Vem som broderade Vreta klosters vita mässha kar 
1925 finns det inga uppgifter om. Broderierna skiljer 
sig från de flesta andra genom att de inte täcker under-
laget utan låter damastsidenet skimra igenom kontur-
broderierna och de glesa markeringarna i kläder och 
vingar. Genom att mörkbrunt silke använts står inte 
konturerna så hårt mot den benvita sidendamasten. Det 
kan lika gärna vara den yngre Gurly Hillbom som den 
erfarna Maja Persson som broderat. Den senare hade 
ju tidigare i flera fall arbetat med konstnärinnan Ruth 
Hallberg. De fint tecknade ansiktsovalerna och de slan-
ka fingrarna tyder på Maja Persson, men det kan också 
ha varit någon helt annan.

Från september 1920 finns alltså Gurly Hillbom på 
Licium, mästerbrodösen som både anpassar sig och lyf-
ter fram de olika konstnä rernas särdrag. Framför allt var 
hon expert på att brodera ansikten på fri hand och hade 
en förmåga att fånga karaktären i de olika konstnärernas 
skisser, främst Sofia Widéns. När Gurly Hillbom anställts 
är det möjligt att hon fick utföra Oscar Brandtbergs Kris-
tusansikte på den vita mässha ken i Nacka och krucifixet 
på det gröna antependiet där. De påminner i utförandet 

85 Ett provbroderi förvaras hos HV på Djurgården.
86 Licium genom femtio år. Utst. 1954, nr 12 sid. 17. Komp. av Ruth Hallberg, 

sytt av Maria Persson, 1917.
87 Licium arkiv. Foto KIII:1 Morlanda kyrka 1922. Påskrivet; Licium genom 

femtio år. Utst. 1954, nr 19 sid.19. ”Handvävt svart linne. Broderi olikfärgat 
silke. Kristi gravläggning. [...] Komp. av Oscar Brandtberg sytt av Maria 
Persson 1922.”

Maria med barnet 
kan vara broderat 
av Maja Persson. 
Mässhake i Vreta 
kloster 1917. (Foto 
Gabriel Hilde-
brand, RAÄ.) 
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om de två vita mässhakarna från 1930 i Oscarskyrkan 
men kan ha utförts av Maja Persson eller någon annan.88 
Från 1928 arbetade hon ibland tillsammans med systern 
Sara Hill bom.89

Flera av Gurly Hillboms figur broderier efter Sofia 
Widéns förlagor är säkert belagda och därigenom kan 
ytterligare broderier attribueras till henne. Elisabeth 
Thorman skriver att de svarta och violetta mässhakar-
na i Linköpings S:t Lars är utförda av henne 1930 och 
1931.90 De violetta mässha karna i Oscarskyrkan 1930 
är också sydda av Gurly Hillbom.91 Där har änglarna 
och den korsfäste en ljust gulvit karnation och markera-
de svarta ögon och konturer. Likheten med dem gör att 
man kan attribuera även tidigare broderier till Hillbom 
t.ex. mässhakar från 1926 och 1928 i Linköping, både 
S:t Lars och domkyrkan, och det vita antependiet i 
Lunds domkyrka 1929. Pastor primariuskåpan 1926 är 
ett av de få arbeten som har brodösernas signaturer in-
broderade, bland dem GH.

figurerna på de violetta Linköpingsmässhakarna och 
rustningarna på Sophiahemmets ärkeänglar där silver-
tråd använts.

Ett exempel på Sofia Widéns/Gurly Hillboms figur-
broderier är Pastor primarius kåpa i Stockholms Stor-
kyrka. Till brämets och ryggsköldens figurer finns akva-
rellerade förlagor i större utförande bevarade. Figurer nas 
ansikten har säkert tolkats av Gurly Hillbom, andra de-
lar kan ha broderats av andra brodöser. Skisserna ger ett 
stramare intryck än broderierna. Matteus ansikte bär en 
omisskännlig Widén karaktär men om man jämför skiss 
och broderi är det senare ännu mer livfullt och käckt. 
Matteus har vissa likheter med det lilla helgonet S:t Lars 
på de röda Linköpingsmässhakarna. Ansiktena följer 
förlagorna men har fått ytterligare liv genom silkets 
glans, stygnriktningar och svarta konturer.

88 Att de skulle ha broderats av Gurly Hillbom motsägs av att hon utförde en 
mängd andra betydande arbeten samma år.

89 Sara Hillbom f. 1901. Anställningsår i handling på Licium.
90 Östgöta Bladet 9/12 1932.
91 Krister Malmström, Oscarskyrkan. SvK (160), 1975, sid. 230. Detta mot-

säger att hon även skulle ha broderat de vita.

Karaktäristiskt för Gurly Hillboms broderier är att 
ansiktena är enfärgat vita (någon gång svagt brunrosa) 
med kraftiga svarta konturer, markerade ögon med sto-
ra pupiller och händerna har knubbiga fingrar. Stygnen 
i ansiktena är en heltäckande schattérsöm där stygnen 
ligger så gott som parallellt, ofta vertikalt. Det svarta hå-
ret är inte slätkammat utan sytt med oregelbundet långa 
schattérstygn. En del andra har inslag av grå ränder eller 
slingor i det svarta håret på ett speciellt sätt.

Ett sent arbete är Vreta klosters gröna mässhake 1930 
som enligt uppgift från systerdottern Karin Klein också 
är ett Hillbombroderi. All karnation är där sydd i vitt 
silke med stygnen på snedden med en skuggning vid hö-
gerkanten av fint svart silke inlagt mellan med de vita 
stygnen. Den röda mässha ken i Linköpings domkyrka, 
med pantokratormotivet, påminner om detta broderi.  
I båda fallen saknar ögonen pupiller.

Gurly Hillbom hade en förmåga att uppfinna nya 
stygn kombinationer för att skildra tyger i figurernas dräk-
ter. Typiskt för klädedräkternas mönstring är olika ty-
per av bottensömmar, som ibland låter underlaget synas 
igenom, och fasta svarta konturer. Exempel på detta är 

Till h.: S:t Lars brode-
rad av Gurly Hillbom. 

Till v.: Detalj av rust-
ning broderad av 
Gurly Hillbom 1927. 
Sofiahemmets kapell, 
Stockholm.
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Ansikten broderades alltså på Licium för det mesta 
med benvitt silke utan skuggningar, endast med svarta 
konturer (två gånger röda) och detaljer som mun och 
ögon i adekvat färg. Ansiktena på Brandtbergs antepen-
dium och mässhake i Nacka är däremot broderade på 
ett annat sätt med skuggningar framställda genom att 
stygnen lagts på olika ledd och silket skiftar i flera gul-
bruna nyanser.

Några av Liciums lamm och pelikaner

På Licium blev det vanliga att man på olika fantasifulla 
sätt framställde den vita ullen med vitt silke eller hel-
täckande guldbroderi. De vita lammens krulliga ull syd-
des med korta stygn i olika riktningar, i spiraler eller 
med knutar, den mer släta ullen med långa relativt raka 
stygn tätt eller glest.

Det finns inga direkta uppgifter om vem som sydde 
lamm på HV och Licium. Jag har en känsla av att många 
brodöser här fick arbeta mer på egen hand utan styrning 
från konstnärinnorna.

De små pelikanerna från Liciumtiden är enklare med 
markering av vingpennornas konturer. Här är det Mim-
mi Börjeson själv som varierar sig.

Till den stora pelikanen i Uppsala har man valt ett 
annat sätt att ge de stora ytorna liv. Alltsammans är ut-
fört av applicerat damastvävt vitt siden med guld- och 
silverinslag, där detaljer har markerats med guldbroderi, 
schatterat med ljusblått och tegelrött silke. Den kraftiga 
näbben i reliefbroderi är sydd med mörkrött silke tätt 
över guldtrådar.

Ängel på Pastor primarius kåpa broderad av Gurly Hillbom 1926. Stor-
kyrkan Stockholm.

Sofia Widéns skiss. (Nordiska museets arkiv.) 

Detalj av antependium med pelikanvinge och ädelstenskors av Oscar 
Brandtberg 1924, Uppsala domkyrka.

Initialer på Pastor primarius kåpa i Storkyrkan Stockholm.
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Liciums guldbroderier- och brodöser –  
karaktäristiska detaljer
Hos Licium finns en helt annan typ av guldbroderi på 
de svarta mässhakarna i Linköping S:t Lars utförda av 
Gurly Hillbom. Här är figurerna broderade helt i guld 
med undantag för ögon och hår samt några detaljer i 
rött silke mot en botten av svart sidendamast. Hillbom 
använder sig här av finare guldtrådar som dras ner ge-
nom bottentyget en och en. Genom ändrad stygnrikt-
ning och stygntäthet ger bilderna ett grafiskt intryck. 
I kropparnas nakna partier ligger alla stygn diagonalt 
över ytan medan trådarna i klädernas fall och veckbild-
ningar följer teckningens linjer. Ansikten är sydda med 
den finaste guldtråden som lagts parallellt på snedden 
och täcker bottentyget helt. Alla trådar är nersydda två 

92 Vreta kloster 1917 resp. Sophiahemmet 1927.

och två med gult silke, en del så att de ger intryck av 
sgraffering. Vägen till Golgata består endast av en sling-
rande linje av två parallella guldtrådar.

En del segerlamm är utförda i guld. Guldytorna kan 
vara helt släta eller med randning, rutning eller zick-zack-
mönstring. Någon gång följer de långa guldtrådarna i 
läggsöm kroppens muskulatur på ett något stiliserat sätt.

Till glorior, kors och bakgrunder använde Licium 
många sorters tekniker i guld och silverbroderi, ibland 
i kombination med infattade halvädelstenar eller synte-
tiska stenar. Andra ädelstenar är broderade. Ruth Hall-
bergs och Sofia Widéns ädelstenar och vita pärlor är 
broderade med silke i låg relief.92

Det gula silket i de enkla fembladiga rosorna i Falun 
har förstärkts med små guldpaljetter.

Kristus broderad av Gurly Hillbom. Linköpings S:t Lars kyrka.

Guldlamm på den ena röda mässhaken av Sofia Widén 1929, Linköpings 
domkyrka..

Ett litet guldlamm i korsmitten på den 
ena av Sofia Widéns två röda mässhakar 
1924, Linköping S:t Lars kyrka.

Ruth Hallbergs stående segerlamm på en av två 
röda mässhakar i är broderat i gult silke med kon-
turer i guld. Leksand 1920.

Guldlamm på Britta Åqvists ena violetta 
mässhake i Lund 1923.
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93 Nu i Trosa stads kyrka. Dagny 1912. Häfte 42, sid. 479–480. Om detta vio-
letta antependium skriver signaturen entusiastiskt: ”Och över antependiets 
bildmönster, framställande Kristus omgiven av änglar, vilar en helighet som 
minner om medeltidens konstverk.” Thorman, E. Ord och bild 1913, sid. 
238.

94 Brücker, V. i Form 1933, sid. 149. Söndrum 1929.
95 Brücker, V. i Form 1933, sid. 146. Nyeds mässhakar ”Komp av Agda Öster-

berg, utförd i schattérsöm av Gulli Lindström och reliefsöm i guld av Rut 
Andersson”.

96 Brücker, V. i Form 1933, sid. 146.
97 HV-samlingen i Julita NM 6663 (523 3:5:8). Det har där en antagen datering 

1920–1950, men måste vara gjort innan Agda Österberg lämnade HV för 
gott.

98 Hammenbeck, S. 1991, sid. 21. Enligt Kerstin Persson, mångårig medarbe-
tare på Tre Bäckar, kallades det “slarvstygn”.

99 Guldlan i detta sammanhang är vanligen mindre än en mm breda, förgyllda 
silverremsor. Ytterligare förklaringar i Dahrén, L. 2010, sid. 51. Exempel: 
Kalkduk i Göteborgs Carl Johans k:a.

Brodöser på Libraria
Under Agda Österbergs tid på Libraria finns ytterst 
knapphändiga uppgifter om medarbe tarna men mer 
än under den första tiden. Ingeborg Wettergren (1878–
1960), gjorde några egna kompositioner som hon brode-
rade direkt på tyget, ”målade med nålen”. Redan 1912 
hade hon lämnat in ett violett antependium som hon 
själv både broderat och komponerat.93 Ingeborg Wetter-
gren, som beundrades av samtiden, har endast marginell 
betydelse i sammanhanget. Det mesta hon gjorde var sa-
krala och profana bilder fyllda med blommor. Ibland 
sålde hon dessa alster genom Libraria. En mässhake som 
hon själv komponerat och delvis utfört visades på Stock-
holmsutställningen 1930.94 Ingeborg Wettergren deltog 
i utförandet av Agda Österbergs mässhake till Örsjö 
kyrka. I en recension i tidskriften Form 1933 nämns 
hon tillsammans med brodöserna Gulli Lind ström och 
Hedvig Ekbom.95 Där framgår att de både komponerade 
och utförde silkebroderier.

En av ”ateljéns guldbrodö ser” var Rut An dersson. 
De övriga är helt anonyma men tekniskt skickliga. Gulli 
Lindström har endast kunnat knytas till tre mässha-
kar, en figurbroderad i Nyed tillsammans med Rut An-
dersson och de gröna i Falun.

Librarias figurbroderier
Agda Österberg broderade själv figurscener på Libra-
ria.96 De mest utsmyckade mässhakarna finns i Sand-
viken med spelande änglar och den gode herden. De är 
både komponerade och broderade av Agda Österberg. 
Ett friare sömsätt kan man se redan på de gullockiga 
änglarna på det röda HV-antependiet troligen utfört 
omkring 1925.97 Här är ansikte och händer också enfär-
gat ljusrosa, ögon och näsa markerade med brunt silke 
och den lilla munnen klart röd. Stygnen följer fallet i 
klädnaderna som är schatterade i flera blå nyanser.

Ansiktet på Agda Österbergs stora ängel på Folkärna-
antependiet är på ett helt annat sätt både uttrycksfullt 
och ljuvt. Det korta röda håret litet käckt uppåtstående. 
Här har konstnärinnan antagligen ”målat med nålen” 
direkt på tyget. Detta skiljer sig från hennes tidigare ar-
beten.

På de figurbroderier som Agda Österberg utförde 
på Libraria ser man också ett mer impressionistiskt 
sömsätt. Hennes bilder är färgrika och broderade med 
schatteringar och uttrycksfulla gester. Agda Österberg 
broderade med snabba stygn i klara färger och en råare 
linjeföring i en helt annan naivistisk utformning, som 
skiljer sig från Liciumbroderier vid samma tid.

Broderitekniskt skiljer sig Libraria från de andra 
ateljéerna genom att använda friare och glesare stygn i 
schattérsömstekniken, ett medvetet val från Agda Öster-
bergs sida.98 Här markeras sällan konturer och i så fall 
inte alltid med svart.

Agda Österbergs broderade ädelstenar är kvadratiska 
eller rektangulära med skarpa hörn och starka klara fär-

ger, ofta rött och blått och ibland kantade med guld-
snoddar.

En typ av guldbroderier som jag endast funnit hos 
Libraria är detaljer med partier i mycket hög relief upp-
byggda av guldlan.99 Hos Libraria användes ibland yt-
terst små guldpärlor och paljetter.

Jesse rot-motivet broderat av Ingeborg Wettergren och Agda Österberg 
1930, Örsjö kyrka. (Foto Göran Madeland.)
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100 Se Estham, I. 1974 och Candreus, C. 2008.
101 Gustaf Vasa vitt antependium 1906.
102 Linköpings S:t Lars k:as svarta och Oskarsk:ans vita mässhakar 1930.
103 Danielson, S. 1991, sid. 129. Bl.a. den skånska mästerväverskan Karna Nils-

son.
104 Danielson, S. 1991, sid. 144; I HV:s årsredogörelse 1907 berät tas att Signe 

Stiernstedt med statsunderstöd besökt Les Gobelins i studiesyfte samt ”Wil-
liam Morris Hautelisse-atelier i Mirthen Abbey invid London.”

105 Danielson, S. 1991, sid. 235. Karna Nilsson-Wahlberg hade vävt Carl Lars-
sons “Kräftfisket” som ställdes ut i Paris 1900.

Karaktäristiskt och nytt hos broderierna
Den nya textilkonsten skiljer från det tidiga 1800-talets 
sakrala textilier genom ett mer omfattande och nyanse-
rat val av färger. Förutom de vita Kristusbilderna med 
konturbroderier på 1880-och 90-talen är det den stora 
färgrike domen som karaktäriserar broderierna under 
hela perioden. Också bottentygerna varierades mer än 
tidigare i färgnyanser och strukturer. Möjligen har kon-
takterna med engelska broderiverkstäder påverkat HV 
rent tekniskt och i sättet att använda mönstrade tyger, 
särskilt sidendamast, som underlag till broderier. Det är 
något som man även kan se hos senmedeltida textilier i 
Sverige. I grunden svarta textilier fick nu dekor i milda 
färgskalor i stället för enbart silver. Guldbroderi kom-
bineras så gott som alltid med silkebroderi i färg.

Kristusbilderna från Ersta och Göteborg följer förla-
gornas tecknade linjer noga. Det gavs ingen större plats 
för egna uttryck. Några broderier är broderitekniskt 
exakt lika, endast materialvalet skiljer och någon gång 
färgvalet. Frivillighet betydde under den första tiden på 
Ersta och Göteborgs paramentverkstad inte amatör-
mässighet. Utförandet visade en högt uppdriven teknisk 
skicklighet.

Det som händer med bilden, då en akvarelle rad skiss 
tolkas till textilt material är särskilt tydligt då det gäl-
ler HV:s och Liciums figurbroderier. Brodöserna utveck-
lade där en självständig tolk ningsförmåga, när det gäller 
stygnval och olika tekniska detaljer, i synnerhet Gurly 
Hillbom på Licium under 1920-talet. Hon ägde en egen 
konstnärlighet och fantasi och experimenterade med 
olika stygnkombinationer samtidigt som hon lyhört 
tolkade Sofia Widéns och Oskar Brandt bergs skisser. 
Helt unika är guldbroderierna på de svarta Linköpings-
mässha karna med sin grafiska effekt. I de fall där man 
på Licium utgått från medel tida broderade förlagor har 
man inte inspirerats broderitekniskt.

Man kan genom jämförelser av vissa detaljer skilja 
några av Maja Perssons broderier från Gurly Hillboms.

De som broderade änglarna på Engelbrekts kyrkans 
gröna mässhakar gjorde något nytt genom sättet att med 
skira glesa stygn integrera bottentygets struktur i kläd-
naderna. Även här gjordes ansiktena vita utan detaljer. 
På de få figurbroderierna från HV användes också vitt i 
de flesta ansiktena. De konstnärinnor som själva utförde 
änglar på sina antependier hos HV omkring 1930 och 
visar friare sätt att brodera. Det kan man också se på 
Agda Österbergs senare figurbroderi er på Libra ria.

Broderi, övergripande reflexioner
Hur brodöser tänkte vet man just inget om. Det är än 
i dag föremålen själva som visar deras sätt att uttrycka 
sig. Man tog intryck av och återupplivade medeltida 
broderi tekniker, som gav brodöserna ytterligare möj-
ligheter att uttrycka sig. HV:s målsättning var ju från 
början att återuppliva allehanda gamla textiltekniker.  
Den som på 1920-talet sedan utvecklade stygntekniker-

na ytterligare var Gurly Hillbom, vilket flera exempel 
visar.

Figurer framställs aldrig i hög relief som på 1600- 
och 1700-talen.100 De har slätare ytor jämfört med de ti-
diga Kristus gestalterna och andra dekorelement. Figur-
broderierna utfördes ibland rent grafiskt och kom med 
tiden att utföras mer oplastiskt. Hos alla ateljéer kan 
man se att ansikten saknar schattering för att framhäva 
plasticitet. De är ofta helt vita som senmedeltida flan-
driska figurbroderier.

Endast i ett fall är figurer insatta i ett realistiskt land-
skap.101 Annars saknas rumslighet. Figurer broderas 
ofta direkt på bottentyget, endast i ett par fall antyds 
konturer av ett bakgrunds landskap både hos dem som 
gjorde förlagorna och dem som tolkade dem med nål 
och tråd.102

Blommor och djur var symboler, som kunde stilise-
ras, men det finns också exempel på mer naturalistisk 
återgivning. Såväl det ena som det andra hade sina sätt 
att uttryckas textilt. I ateljéernas produktion ser man 
ingen större skillnad i utförandet mellan en profan och 
en kyrklig jugendros. Vanligen utfördes de kyrkliga be-
ställningarna i dyrbarare material.

En del av Erstas guldbroderier är en fortsättning på 
1800-talets dekorativa låga reliefbroderier såsom de 
också utfördes på romersk-katolska mässhakar på kon-
tinenten. Hur man gjorde för att återge figurer plastiskt, 
textilt visar alla exempelvis Gudslammen.

Väverskor och vävnader på HV 
och Licium

Några kända väverskor
De handvävda kyrkliga arbetena är i minoritet i förhål-
lande till den profana produktionen och till de broderade 
liturgiska textilierna. Inga vävda kyrkotextilier från HV 
finns dokumenterade före 1907. Några av väverskorna 
på 1880-talet hade en nedärvd folklig kunskapstradi-
tion.103 Denna fördes vidare på HV:s kurser. Andra fick 
möjlighet att studera vid vävskolor och ateljéer utom-
lands. Väverskan Elin Öberg hade studerat två månader 
1902 på Les Gobe lins i Paris.104

Kända väverskor under de första åren på 1900-talet 
är Karna Nilsson g. Wahlberg, Hanna Johans son och 
Thilda Spång.105 Andra var Elin Öberg, Stina Johansson 
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106 Mari Louise Franzén, Venus och Tummelisa, Uppsats vid Konstvetenskapliga 
inst. Stockholms univ. 1992, sid. 6. Carl Larssons ”Venus och Tummelisa” 
beställd av Agnes Branting 1901–1902, kartongen inköpt 1904, vävd av Elin 
Öberg, Stina Johansson och Annie Kohrman, färdig 1909; Elin Öberg och 
Stina Johansson arbetade tillsammans med Karna Nilsson; HV Årsberättelse 
1907. Bild av Storkyrkans antependium. “Hautelisse vävd i stående vävstol. 
Utförd av Elin Öberg, Stina Johansson och Annie Kohrman.”; HV-arkivet. 
D III b:1 (ej dat.); Deras signaturer finns också på en vävnad (av Olle Hjorzt-
berg) från 1912 i Stads huset.

107 HV-arkivet. D III b:1 Bonaderna i HV-teknik Hanna och Maria Nilsson,  
Ellen Pettersson; Rausing-Roos, Å. 2012, sid. 144. Ellen Petterson, senare gift 
Meyer, anställdes 1917 till Stadshusets vävkammare genom Maja Sjöström. 
Hon hade först arbetat på HV.

108 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 43; Svenska Dagbladet 22/1 1914; Nord-
iska museet. Carin Wästbergs arkiv. Konst utskottets enskilda anteckningar 
1913–1919. 7 febr. 1913.

109 Wettergren-Behm, A. 1914, sid. 44.
110 Mari Louise Franzén, Agnes Branting och textilateljén Licium 1987, sid. 28, 

30.
111 Enligt uppgift av Greta Gahn 15/2 1994 vävde hon mycket åt Annie Fryk-

holm och ärvde henne 1955.
112 Uppgifter saknas om väverskor till en del senare vävnader. Malmö S:t Petris 

violetta mässhakar och antependier 1917 är vävda i HV-teknik, antependier 
till Stånga 1930 och Ornö 1931 i röllakansteknik.

och Annie Kohrman som bl.a. vävde Maja Sjö ströms 
ante pendium till Storkyrkan i Stockholm 1907.106  
Sido  bonaderna i HV teknik vävdes av Hanna och Ma-
ria Nilsson och Ellen Pettersson.107 Hilda Ritter vävde  
tygerna till Engel brektskyrkans mässha kar ”Getse-
mane” och ”Gene saret” 1914.108 Vävningen av altar-
prydnadens brun med stukor utfördes samma år av 
Beda Karlsson och Johanna Pehrsson, guldbroderier 
av fru L. Breit holtz och Erika Andersson. Överdrag till  
pallar vävdes i samma färger och material av Hilda Rit-
ter.109

Karna Nilsson-Wahlberg var en av dem som följ-
de med från HV till Licium. Det röda antependiet till 
Gustavs berg vävdes av henne 1907.110 Samma komposi-
tion vävdes i grönt till Skäfthammars kyrka 1915 och 
enligt signaturerna bör det ha vävts av Fina Edlund 
(1886–1966)111 och Ellen Pettersson. Den sistnämnda 
bör också ha vävt Agnes Brantings predikstolsbonad till 
S:t Johannes kyrka samma år. Helga Johansson (f. 1892) 
vävde 1917 Ruth Hallbergs antependium i vitt silke till 
Hässelbyholms slottskapell.112

Sakral och profan produktion
När det gäller de få vävda antependierna är de både 
på HV och Licium rent tekniskt utförda på samma sätt 
som profana bildvävar och av samma väverskor. Båda 
dessa firmor hade en omfattande profan tillverkning av 
inredningstextilier och stora bildvävnader med både ab-
strakta och naturalistiska motiv.

Arbete i HV:s ateljé 1910. Brodöserna är Anna Asp och Hildur Grönqvist. I broderiramen som står lutad mot väggen syns det ena ryggstycket till 
mässhakarna i S:ta Maria kyrka i Helsingborg. (Nordiska muséets arkiv.) 
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113 Ersta arkiv D1J:2. Alida Heimburger, En liten paramenthistorik (handskriven 
vid 72 års ålder.)

114 Ersta arkiv D1J:2. Alida Heimburger, En liten paramenthistorik; Lönegren, E. 
1901.

115 Liciumarkivet. Ytterligare räkenskapsböcker av samma slag finns för följande 
år: Licium kassabok G II:1 1924, Licium kassabok G II:2 1925, Licium kassa-
bok G II:5 1929–6/4 1930, Licium kassabok G II:6 5/4 1930–1931. Endast 
under vissa månader 1924 och 1925 är de anställdas löner specificerade.

 100 kr i dagens penningvärde: 1924 = 2.795 kr, 1925 = 2.748 kr, 1929 = 
2.895 kr, 1930 = 3.000 kr. (Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, 
A Consumer Price Index for Sweden 1290–2008.)

116 Muntlig uppgift av Birgitta Nordin i Saltsjöbaden hösten 2005. Hennes mor 
och Mimmi Lagergren var väninnor.

117 Agnes Branting, tog vid denna tid ut 500 kr/mån och Sofia Widén hade 225–
250 kr/mån. Tora Kumlin om vars uppgifter jag inte vet något hade 275 kr/
mån.

118 Fanny Franzén är den enda som betecknas Fru, på de andra står bara fr. eller 
ingenting. Utbetalningar 1924–1925 Frida Adler 115:20, 102:60, 119:70, 
152:35, 110:76; Gerda Axell 130:-, 43:20, 92:70, 139:50, 59:10, 128:51; 
Ebba Bergenstråle 48:-, 76:80, 76:-; Ebba Björkbom 126:-, 147:-, 159:75, 
132:91; Mimmi Lagergren 156:75, 31:35, 76:85, 72:60; Elin Strömberg 
168:28, 149:90, 162:70, 158:65, 145:65; Karin Thunell 150:88, 131:40, 
132:08; Eva Breitholtz 153:15; Dagny Boberg 68:15; Kerstin Lisell 96:10, 
128:70; M. Schönström 300:- och Fanny Franzén 25:-, 20:-, 25 :-, 10:-.

119 Liciumarkivet G II:2 Kassabok 1925. 1925 Jan 31. Arbetslön M. Persson 
260.-, E. Petterson 233.-, E. Bastholm, H. Johansson, G. Hillbom, S. Wi-
dén 225.-, A. Glosemayer 310.-, A. Branting 500.- månadslön. E. Strömberg 
162.70, G. Axell 92.70, S. Björk 181.-, E. Bergenstråle 48.-, M Lagergren 
31.35, flexibel summa. Från november får Sofia Widén 250.-.

120 Svenska kyrkans arkiv, Uppsala. LIBRARIA. Protokollsbok 1/7 1923– 31/12 
1946. Styrelsesammanträde 14 jan 1924.

121 När Agda Öster berg flyttat till Varnhem 1935 avlönades en 14-årig broderi-
elev med 5 öre/tim. Det skulle kunna ge ca 16 kr/mån. Intervju 20090929. 
med denna brodös Britta Nilsson g. Petterson Skara, 88 år gammal.

Hantverkarnas ekonomiska och 
sociala villkor

Frivilliga eller avlönade?
Från Ersta finns de första sex åren uppgif ter om kost-
nad för material och ”frivillig arbets lön” för de leve-
rerade föremålen. Materialkostna den är preciserad och 
alltid högre än den s.k. arbetslönen. Den senare verkar 
snarast vara en utjämning till en jämn slutsumma. Det 
framgår inte att någon av brodöserna skulle ha fått nå-
gon bestämd summa. Man kan anta att vinsten gick till 
paramentföreningen där alla (utom en) var medlemmar. 
Detta styrks av Alida Heimburgers första skildring av 
paramentföreningen.113 Till en början var arbetskrafter-
na frivilliga. Hon skriver att dessa försvann före 1892 
och att para mentföreningen stod i stor skuld till Syster 
Louise Fryxell. Avlöna de ”biträden” anställdes först ef-
ter 1896.114 Tyvärr finns inga räkenskaper från denna tid 
bevarade i Erstas arkiv.

HV:s och Liciums kalkyler har ofta noggranna upp-
gifter beträffande material åtgång och priser. Ibland 
finns uppgifter om tidsåtgång för olika moment men för 
det mesta inga uppgifter om vem som utfört de olika 
momen ten eller hur mycket de fått betalt.

På HV är ar betslönen under 1890-talet och fram till 
1901 införd i kalkylerna för varje föremål, men tyvärr 
som en klumpsumma utan angivna arbetstimmar eller 
brodöser att koppla summan till. Först 1930 har jag fun-
nit uppgifter om timlönen för några brodöser på HV.

Där framgår att Anna Andersson och Astrid Almqvist 
har 1:10 kr/tim, fröken Örtenblad, Anna Lisa Hiller-
ström och Ellen Lund har 70 öre/tim. Vid en beräknad 
arbetstid på 45 tim/vecka skulle man alltså kunna kom-
ma upp i 198 kr respektive 126 kr i månaden.

tare och deras löner. Flera av dem var med redan 1905 
och 1913. Av räkenska perna kan man sluta sig till att 
en del har fast lön medan andra får högst varieran de 
summor och antagligen arbetade i hemmet eller ryckte 
in vid behov. Om Mimmi Lagergren berättades det t.ex. 
att hon hade svårt för fasta tider och fick komma och gå 
litet som hon ville.116

Högst månadslön av brodö serna på Licium åren 
1924–1925 hade Maja Persson, 260 kr/mån. De fast an-
ställda brodöserna Elisabeth Bastholm, Gurly Hillbom 
och väverskan Helga Johansson hade 225 kr/mån.117 
Varierande summor utbetalades till Frida Adler, Ger-
da Axell, Ebba Bergenstråle, Ebba Björkbom, Kerstin 
Lisell, Elin Strömberg, Karin Thunell samt fru Fanny 
Franzén.118 I febru ari 1924 står också brodösen Elisa-
beth Bastholm som tydligen broderade mer sporadiskt.  
I juni 1924 tillkom Dagny Boberg, väverskan Sigrid 
Björk och bro dösen Mimmi Lagergren. I januari 1925 
fanns alla dessa kvar och dessutom Ebba Bergenstråle, 
Kerstin Lisell och väverskan Helga Johansson. I juli 
1925 nämns för första gången brodösen Sara Hillbom 
och i november Minna Olsson med mycket blygsamma 
summor. Exakt vilka uppgifter en del av dem hade har 
inte gått att fastställa. Av lönesummor kan man sluta sig 
till att några har varit städerskor eller springflickor.119

För Libraria finns några uppgifter från januari 
1924.120 Från 1924 finns en uppgift om att en brodös 
skulle anställas med en årslön på 2.500 kr, alltså ca 100 
kr mindre per månad än Agda Öster berg.121

Man kan urskilja en skillnad i lön mellan dem som ut-
förde de mest avancerade broderierna och de övriga. De 
högst betalda bro döserna på Licium låg på 1920-talet i 
paritet med de anställda konstnärinnorna.

Av Liciums bevarade räkenskaper från 1920-talet 
framgår både att den konstnärliga delen och arbetet med 
att brodera och montera utfördes av kvinnor som hade 
olika hög lön. Kassaböckerna för åren 1924–1925 är de 
tidigaste bevarade.115 Där förtecknas ett antal medarbe-

Mässhake ”Gaudium” 1.216:21
Tyg vävt på HV             336:50
Syning:
Fr Andersson 95 t. 1:10/t.
Fr Almqvist 180 t. 1:10/t.
Fr Lund 78 t. –:70/t.
Fr Hillerström 6 t. –:70/t.
Montering 18 t.

Mässhake ”Pax”         1.193:55
Grönt siden vävt på HV  336:50
Insättning i båge 13 t.
Syning:
Fr Andersson 164 t.  1:10/t.
Fr Almqvist 58 t. 1:10/t.
Fr Lund 78 t. –:70/t.
Fr Hillerström 6 t. –:70/t.
Montering 18 t.

Engelbrektskyrkan

Mässhake svart I, ”Betle hem” 877:80
Tyg vävt på HV 2,60 m à 29:50
Arbetstid:
Fr Andersson 191 t. 1:10/t.
Fr Lund 57 t.  –:70/t.
Fr Örtenblad 48 t.  –:70/t.
Montering 15 t.

Mässhake svart II, ”Den heliga staden”
Tyg vävt på HV 2,60 m        127:40
Insättning i båge 13 t.
Arbetstid:
Fr Andersson 141 t.  1:10/t.
Fr Lund 92 t.  –:70/t.
Fr Örtenblad ca 43 t. –:70/t.
Montering 17 t.
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Samspel mellan olika yrkeskategorier
Textilkonstverk av det slag det här är frågan om till-
kommer vanligen i ett samspel mellan en konst när och 
en eller flera hantverkare på samma sätt som en mo-
saiksättare eller en konstgjutare utför en konst närs in-
tentioner. Samarbetet mellan konstnär och hantverkare 
poäng terades av många. Textilkonstnärin nornas skis-
ser omsattes av profes sionella brodöser, väverskor och 
monteringssöm merskor m.m. Av märkningen på före-
målet fram går ytterst sällan vem som utförde olika mo-
ment. Konst närssignaturer och firmanamn är däremot 
vanligare.

Förlagor till de flesta av de här aktuella textilierna 
var akvarellerade skisser i skala 1:10, ibland med nå-
gon detaljskiss i full skala. Skissen skulle förstoras upp 
och överföras till tyg och sedan tolkas till broderi eller 
väv av en eller flera hantverkare. Vid HV och Licium, 
där förhål landena är relativt kända, vet vi att många 
perso ner kunde vara inblandade, var och en med sin 
specialitet. Någon gjorde uppförstoring och överförde 
konturerna till tyget, andra ”spände i ram”, monterade 
foder och fållade.

Det finns i materialet enstaka exempel på att en bro-
dös gjorde egna kompositioner och själv utförde dem. 
Det visar att gränsen inte är knivskarp mellan den ska-
pande förmågan hos den konstnär som står för verket 
och konstnärligheten hos den som utför det praktiska 
hantverket, tolkningen, överförandet till ett annat ma-
terial. De flesta textil konstnärinnorna var genom sin 
utbild ning förtrogna med hantverkstekniker och mate-
ri al. Flera brodöser hade gått på Tekniska skolan.

Det är svårt att komma åt uppgifter om fördelningen 
av ansvar, tolkning av skisser och nyskapande. I det dag-
liga arbetet då konstnärer och hantverkare arbetade sida 
vid sida i samma lokaler fanns hela tiden möjlighet att 
rådgöra med varandra och diskutera detaljer i utföran-
det, t.ex. färg- och materialval. I de fall konstnärerna var 
utom stående hade dessutom den konstnärliga ledaren, 
(Agnes Branting, Carin Wästberg, Sofia Widén) möjlig-

het till inflytande. Utan skriftliga källor kan man bara 
ana sig till hur det kan ha varit. Det bör ha utvecklats ett 
växelspel mellan hantverkare och konstnärer som arbe-
tade sida vid sida under många år. En viss muntlig tradi-
tion finns hos nuvarande HV-Licium och deras tidigare 
medarbetare.

Man kan se en stor variation i sättet att brodera mellan 
de olika firmorna och brodöserna och över tid. Kravet 
på hög teknisk skicklighet i utförandet var stort hos alla.

Sociala aspekter
Flera brodöser arbetade ofta på samma föremål och 
flera sybågar stod i samma rum. Traditionen på Licium 
var att man arbetade under tystnad. Men av bevarade 
fotografier kan man se att kamratskapet mellan de an-
ställda på Licium tydligen var gott. Man firade födelse-
dagar och hade precis som på Tekniska skolan kostym-
fester, där både brodöser och andra anställda deltog. På 
ett albumblad hos HV/Licium från 1922 ser man Agnes 
Brantings 60-årskalas i Liciums lokaler den 27 februari, 
en ”kinafest” den 24 februari troligen hemma hos någon 
anställd och en utflykt till Haga kl. 7 på morgonen den 
10 juni.

En stor fest för hela personalen hölls den 1 oktober 
1929, Liciums 25-årsjubileum. Då kan man av räken-
skaperna se att det bjöds på fyra kilo druvor, smör, ost, 
två sorters choklad, kaffe, bakelser och cigaretter. Man 
hyrde en ballopticonapparat och städslade två upp-
passerskor. På en stor gruppbild ser man 44 personer 
varav tre herrar (Johan Widén, Oscar Brandtberg och 
en okänd.). Vid denna fest utdelades också gratifikatio-
ner till de anställda. I en förteck ning över dem, ser man 
att Maja Person, som varit anställd längst, fick 150 kr. 
Övriga brodöser fick 75 kr eller 50 kr vardera, medan 
tre springflickor och städerskan fick 15 kr att dela på. 
Hierarkin går inte att ta miste på.

Man kan konstatera, att bland brodöserna och väver-
skorna var det betydligt vanligare med gifta kvinnor än 
bland konstnärinnorna.
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Teologisk infallsvinkel

Förutsättningar och frågeställningar
Det undersökta materialet visar en koppling mellan oli-
ka präster och vissa beställningar av textilier. I kapitel I 
presenteras de teologer som kom att påverka skeendet 
från slutet av 1800-talet. Här nedan sammanfattas hur 
detta utvecklades under den studerade perioden. Den li-
turgiskt intresserade gruppen av teologer på västkusten 
initierade tidigt en ansenlig produktion av textilier i fle-
ra liturgiska färger till kyrkor i Västsverige. Att präster 
ställde sig positiva kan man se genom många kyrkoher-
dar, tillika kyrkorådens ordförande, som såg till att det 
beställdes nya textilier.

Då det gällde estetiska frågor, även i fråga om mu-
sik, var det snarast ett personligt intresse hos de olika 
prästerna som var avgörande för deras engagemang i 
paramentrörelsen än deras teologiska hemvist.1

Vilka faktorer samverkade för att textilkonsten skulle 
slå igenom på detta sätt i Sverige? Har teologiska idéer 
och strömningar, förändringar i gudstjänstlivet och sy-
nen på liturgin påverkat textilierna? Varför beställdes 
mängder av textilier under 1920-talet? Vilka olika om-
ständigheter gjorde församlingarna öppna för att an-
skaffa eller ta emot nya textilier? Påverkades motivval 
och estetiska uttryck? Det är frågor jag har ställt inför 
det undersökta materialet.

I grunden ligger att användningen av ”textil skrud 
och prydnad” aldrig helt försvann i Svenska kyrkan 
efter reformationen.2 Att en kontinuerlig förnyelse av 
kyrkotextilier skett ända sedan 1600-talet kan man se i 
sakristiornas skrudförråd, i kyrkorådsprotokoll och in-
ventarieförteckningar.3 När kyrkans textila skrud börjat 
bli sliten har man i alla tider sett till att beställa nytt. 
Liturgiska textilier sågs alltså inte som något teologiskt 
suspekt, de hörde till, även om de flesta inte tycks ha 
ägnat dem något djupare intresse.

Många kyrkor ägde större textilförråd, ibland med 
storartade textilier både från medeltiden och stormakts-
tiden. Flera av dem användes fortfarande långt in på 
1900-talet. Ibland hade man ett färgrikt antependium 
uppsatt permanent på altaret och täckte det med ett 
svart vid allvarsbetonade gudstjänster. Alla kyrkor ägde 
åtminstone en mässhake eftersom den i kyrkolagen var 
föreskriven vid nattvardsfirande. Om den verkligen an-
vändes vid det fåtal nattvardsgångar som hölls är en an-
nan sak.4

Återupplivandet av liturgisk färgkanon och en för-
nyelse av motivvärlden har som vi sett skett under det 
sena 1800-talet och början av 1900-talet. Efter 1700- 
talets och det tidiga 1800-talets begränsade ikonografi 

utvecklades en bred värld av symboler, bilder och orna- 
ment.

Teologiska strömningar som kan ha haft betydelse i 
sammanhanget är liturgirörelser i Europa under andra 
hälften av 1800-talet, svenska paramentföreningar på 
västkusten bildade på 1880-och 1890-talen och fören-
ingen Kyrkosångens Vänner med en sektion för kyrkans 
skrud och prydning, bildad 1889/1893.5 Ungkyrko-
rörelsen, högkyrkligheten, folkkyrkan och den blivande 
småkyrkorörelsen, som uppstod i början av 1900-talet, 
bidrog också till detta.

Utländsk påverkan, Wilhelm Löhes betydelse
Den tyske teologen Wilhelm Löhes verksamhet i försam-
lingen och diakonissanstalten i Neuendettelsau kom att 
påverka flera svenska präster.6 I Drei Bücher von der 
Kirche skriver Löhe att först när man lärt sig leva i och 
med de gamla liturgierna kan man börja använda nyare 
tiders språk och former. Med hänvisning till den tyske 
teologen Adolf von Harnack säger han att konstruktivt 
förnyelsearbete endast kan ske i omedelbart samman-
hang med äldre tiders liturgi.7

Även om nattvarden stod i centrum i Neuendettelsau 
föreslog Löhe aldrig att mässhake skulle användas där, 
men han förde resonemang om att den svarta Luther-
rocken inte skulle vara helt värdig vid nattvardsfirandet 
och skulle kunna ersättas av alba och mässhake. Moritz 
Meurer är helt emot detta som han upplever som ett 
romerskt katolskt bruk.8 Detta var inte problematiskt 
i Svenska kyrkan där mässhake fortfarande brukades. 
Löhe försvarade sig mot anklagelser om ”romanik”  
(= katolicism) genom att hävda att mycket i den romersk-
katolska och den lutherska kyrkan var gemensamt och 
hade sin grund i äldre kyrkliga bruk.

De liturgiskt medvetna i Sverige präglades som vi sett 
först av de tyska liturgiska strömningarna som utgick 
från Wilhelm Löhe i Neuendettelsau. Redan på 1860- 
talet hade några svenska teologer från västkusten besökt 
Wilhelm Löhe i Neuendettelsau, då de studerade vid den 
teologiska fakulteten i Erlangen.9 Löhes skrifter lästes 

1 Samtal med Anders Jarlert 4/12 2010.
2 Kjöllerström, S. (red.), 1971, sid. 90, 113.
3 Ofta citerade i Sveriges Kyrkors monografier.
4 Brilioth, Y. 1926.
5 UUB, Kyrkosångens Vänners arkiv, 428 B.
6 Tyska, engelska och svenska teologer har presenterats i kapitel I.
7 Bexell, O. 1987, sid. 220.
8 Raschzok, K. 2004, sid. 28. Meurer använder ordet Gewand, Gewände men 

menar endast rummets och nattvardskärlens textilier.
9 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 223–225, not 15–19. Kilström, B.I. 1990, sid. 

20. M.E. Beck besöktes i Herrnhut av Anna Troili och Gulli Petterson från 
Göteborg Även flera kvinnliga konstnärer och utövare besökte de tyska pa-
ramentverkstäderna.
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och citerades. M.E. Becks Soli Deo! översattes tidigt till 
svenska.10

Både svenska teologer och textiltillverkare stödde sig 
som vi sett på de tyska romersk-katolska textilforskarna 
Franz Bock och Joseph Braun. Deras avsikt var att gå 
tillbaka till en mer ursprunglig och rikare gudstjänst 
grundad på medeltidens textilkonst och fornkyrkans 
traditioner. ”Kunstreich und Stylgerecht” (konstfullt 
och stilenligt/stilriktigt) var uttryck som användes i tysk-
språkiga länder.

Det viktigaste ur textil synvinkel var att man ansåg att 
medeltiden, särskilt gotiken var den lämpliga förebilden.

Franz Bocks skrifter, bl.a. Geschichte der Liturgischen 
Gewänder des Mittelalters, från 1859–1871, lästes av 
såväl romerska katoliker som protestanter.11 Efter en 
genomgång av den judiska prästerliga skruden på cirka 
90 sidor, hävdar Bock att den kristna skruden inte hade 
övertagits från denna, utan vuxit fram ur den romers-
ka vardagsdräkten, när det gäller grundplaggen, alba/
tunika och mässhake, och bygger på den senromerska/
bysantinska högtidsdräkten, i fråga om sidentyger och 
annat dyrbart material.

Samma uppfattning hade domprosten i Växjö Sven 
Baelter redan i slutet av 1700-talet framfört i sin utred-
ning om gudstjänsten inom den Svenska kyrkan.12 Det 
är också denna som Ullman stödjer sig på när intresset 
vaknar på nytt. Hos Baelter står inte mycket om skruden 
utom om vad som skall användas vid präst- och biskops-
vigning. Det var framför allt denna fråga som togs upp i 
förslagen till kyrkoordning/kyrkohandbok under senare 
delen av 1800-talet.

Intresse hos svenska teologer i slutet av 
1800-talet
Både på Ersta och i Göteborgsföreningen ansåg man att 
det behövdes teologiskt understödda motiveringar för 
att kunna ägna sig åt kyrklig textiltillverkning.

U.L. Ullman var bland de första som intresserade sig 
för liturgiska frågor. Efter att ha besökt Löhe stödde han 
sig i mycket på hans idéer.13 Inte minst framhävde han 
kyrkoårets växling genom bruket av de liturgiska färger-
na.14 Ullman anslöt sig liksom Löhe till gängse romersk-
katolsk färgkanon.15

I samband med biskopsvisitationer i Strängnäs stift 
under början av 1900-talet rekommenderade Ullman 
församlingarna att skaffa nya textilier, främst antepen-
dier.16 I flera fall kan vi också konstatera ett resultat 
några år senare. Så långt som till mässhakar i alla fär-
ger vågade han sig emellertid inte. Men han ansåg att 
man inte skulle använda olika färg på antependium och 
mässhake vid samma tillfälle och påpekade en gång att 
det vore bättre med någon annan färg än svart på de 
stora högtidsdagarna.

Det råder ingen tvekan om att Erstas paramentverk-
samhet stödde sig på Wilhelm Löhes skrifter, som re-
dan 1880 citeras i Olivebladet. I likhet med Löhe ansåg 
man att varken ny altarbeklädnad och ljus på altare  

eller bröd och vin till nattvarden skulle bekostas av 
kyrkokassan, utan vara frivilliga gåvor. Till församling-
ens uppbyggelse hade man 1882 försett sitt kapell med 
glasmålningar och gravkapellet med altartextilier. Men 
ordet och sakramenten är huvudsaken och allt annat un-
derordnat även om det inte är likgiltigt ”om de ting, som 
möta ögat uti ett tempel äro sköna eller såra skönhets-
känslan” skriver föreståndaren J.C. Bring.17 Den stora 
produktion som utgick från Esta visar det intresse man 
lyckades skapa runt om i landet.

Den lundensiska högkyrkligheten med både schartau-
anskt inriktade präster och andra liturgiskt medvetna 
lutheraner finner vi på västkusten. Göteborgsbiskopen 
Gustaf Daniel Björck, var tidigare kyrkoherde i Udde-
valla, sonen Gustav Ludvig Björck, kyrkoherde i Vin-
berg18och dottersonen Elis Daniel Heüman, kyrkoherde 
först i grannsocknen Falkenberg 1890–1897 och senare 
i Adolf Fredriks församling i Stockholm 1897–1908.19 

I alla de kyrkor där de varit verksamma vittnar nya tex-
tilier i de liturgiska färgerna om deras intresse.

Stockholmsprästerna Erik Klingstedt och senare Elis 
Schröderheim, båda verksamma i Hedvig Eleonora för-
samling, tog också tidigt intryck av de tyska teologerna. 
När Klingstedt blev kyrkoherde i Haga församling i Gö-
teborg tog han initiativet till Göteborgs paramentverk-
stad. I Parament-Verkstadens bref som utgavs 1883–
1884 utvecklade Erik Klingstedt och andra skribenter, 
bl.a. Gustaf Ludvig Björck och David Davidson, de 
ideologiska grunderna för användande och tillverkning 
av liturgiska textilier och den ikonografi som de ansåg 
skulle användas.20 Impulserna kom i första hand från 
Tyskland och det starkaste inflytandet kom från Martin 
Eugen Beck i Herrnhut.21 I Parament-Verkstadens bref 
nämns frontfigurerna Löhe, Meurer och Beck men också 
förnyelsen omkring 1850 i England, Frankrike och sär-
skilt i Tyskland.

En av skribenterna i Parament-Verkstadens bref, san-
nolikt Klingstedt, skriver i mars 1884 om kyrkorum-

10 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 212. Ett exemplar av M.E. Becks Soli Deo! fullt 
med understrykningar skall ha funnits och använts flitigt av “Paramentet” 
dvs. Ersta; Olivebladet, månadsblad från Ersta diakonissanstalt i Stockholm, 
nr 3–4 1886; Agnes Branting ägde också ett exemplar av den svenska över-
sättningen tryckt 1890, nu i Agnes Geijers bibliotek i Upplandsmuseet. Kap-
sel AB. Föredrag och anteckningar.

11 Bock, F. 1859–1871. Fanns tidigt på HV. Endast tredje bandet (1871) är idag 
bevarat där. Agnes Brantings eget exemplar finns i Agnes Geijers bibliotek i 
Upplandsmuseet.

12 Baelter, S. 1762.
13 Wäktaren. Tidning för stat och kyrka. 1865 nr 21 ons. 24 maj, nr 22 tors.  

1 juni.
14 Bexell, O. 1988.
15 Bexell, O. 1987, sid. 224; Oloph Bexell ”Serenius och Ullman” i Öppna 

gränser. Ekumeniskt och europeiskt i Strängnäs stift genom tiderna, Samuel 
Rubenson, (red.), Stockholm 1992, sid. 141–142. Redan 1891 hade han ut-
tryckt sitt intresse för liturgiska färger vid ett prästmöte i Strängnäs stift.

16 Bexell, O. 1987, sid. 224, Not 80 och 81.
17 Olivebladet: månadsblad från Ersta diakonissanstalt i Stockholm, 1882.
18 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 223–225, not 15–19; Kilström, B.I. 1990,  

sid. 20.
19 Rosenberg, S.-Å. 1979, sid. 226 not 21; Lindome kyrkoblad. Hösten 2007. 

1881 var Heüman präst i Lindome; Kåring, G. 1984, sid. 34.
20 Kilström, B.I. 1990, sid. 20. Signaturen B. var förmodligen kyrkoherde Gus-

taf Ludvig Björck.
21 Rosenberg, S-Å. 1979, sid. 202.
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mets skönhet.22 Det sköna är en Guds skapelse som skall 
fylla kyrkorummet och fylla besökaren med andakt och 
vördnad, en föraning av den himmelska gudstjänsten. 
”Skönhet”, ”vacker” och ”värdig” är återkommande 
uttryck. Han påpekar också att altaret ofta försummats 
vilket visar på bristande vördnad. Men i ett av de sista 
breven 1884 varnar skribenten för prålighet och manar 
till enkelhet. Enbart de fem liturgiska färgerna kombine-
rade med några adekvata symboler kunde räcka.23

Gustav Teodor Lundblad var medlem i Paramentikens 
Vänner och Kyrkosångens Vänner.24 Det föredrag han 
höll i samband med bildandet av Skara Paramentfören-
ing i april 1891, som sedan trycktes lästes av många.25 
Lundblad skriver där om att kyrkorummets värdiga ut-
smyckning är ”alldeles icke en likgiltig sak” och att den 
går ut på att

[…] framkalla en stämning i sinnet som harmoniserar med 
nådemedlens egen höghet och helighet. Månne icke Herrens 
namns egen ära kräfver, att det hus som kallas Herrens hus 
och är invigt till hans dyrkan, varder skönt beprytt?

Han ställer sig kritisk till ett pietistiskt avståndstagan-
de till konsten och anser att där saknats sinne för det 
kyrkligt värdiga och ädla. Han tar också avstånd från 
prästerlig skrud och anser att man skall smycka altare, 
dopfunt och predikstol och därigenom poängtera sakra-
menten och ordet.

Det är viktigt att förutom värdig enkelhet och skön-
het i allmänhet, skall man vara stilriktig, dvs. att orna-
mentik och bilder skall överensstämma med kyrkobygg-
nadens stilart eller formsystem. Det som passar för den i 
romansk stil byggda domkyrkan i Lund, skulle inte kun-
na användas i ”vår i götisk stil uppförda Skara-dôm”, 
skriver han.

Gustaf Aulén m.fl. om liturgisk förnyelse
Lundaprofessorn och sedermera biskopen i Strängnäs, 
Gustaf Aulén (1879–1976), beskriver 1928 sina tan-
kar om den liturgiska förnyelse som redan skett, i en 
liten skrift Liturgiska förnyelsesträvanden och evangelis k 
kristendom. Han konstaterar det växande intresset 
för gudstjänstens liturgiska och musikaliska sida inom 
den Svenska kyrkan.26 ”Ingen kan påstå att det senare 
1800-talet i allmänhet hade någon alltför stor kärlek 
till altargudstjänsten och det som med den samman-
hänger” skriver han. Och någon annan variation av 
gudstjänstritualet under kyrkoåret än att litanian sjöngs 
under fastan, kunde han då inte finna. Aulén behandlar 
i denna skrift huvudsakligen vad som hänt med själva 
gudstjänstritualet och mässmusiken.

Endast tre gånger nämner han bruket av textilier.  
I samband med att han kommenterar omsorgen om 
själva gudstjänstrummet och pietetsfulla kyrkorestau-
reringar, exempelvis Vreta kloster och Varnhem, skri-
ver han om ”kyrkorummets värdiga prydnad” och att 
”altaret blomstersmyckas och upplyses av levande ljus. 
De gamla kyrkodräkterna komma till heders o.s.v.”27  

Tända ljus på altaret, om det inte behövdes för att kun-
na läsa, betraktades ända fram till 1920-talet som något 
”katolskt” och därmed suspekt.28

I övrigt nämner Aulén endast att svart skrud använ-
des vid nattvarden. Denna uppfattades i det allmänna 
medvetandet främst som ”en slags bot- och sorgeguds-
tjänst” varför svarta mässhakar alltså skulle användas. 
År 1928 skriver han ”...ännu förra söndagen, som var 
den andra efter trettondedagen, alltså under julcykelns 
vita tid, bevittnade jag i Lunds domkyrka att prästerna 
vid altargudstjänsten efter predikan, då nattvardsgång 
skulle äga rum, plötsligen uppträdde i sorgens svarta 
färg.”29 Till saken hör att Licium 1923 försett just denna 
kyrka med två vita mässhakar. Alltså kan man konsta-
tera att det fortfarande fanns ett visst motstånd mot den 
nya synen på färgkanon.

Vad man annars kan utläsa i Auléns skrift är att pre-
dikan mist sin totalt dominerande plats i gudstjänsten 
och ett ökande intresse för ”altargudstjänsten” uppstått 
i slutet av 1920-talet. Därmed åstadkoms en balans mel-
lan de olika delarna i högmässan. Aulén poängterar flera 
gånger gudstjänstens skönhetsvärden, att gudstjänstlivet 
kan ta det sköna i sin tjänst. För att åstadkomma detta 
skall man vårda sig om kyrkorummet och dess prydning 
genom att låta de gamla kyrkliga skrudarna med kyrko-
årets alla färger komma i bruk, liksom att den liturgiska 
läsningen och sången utföres på ett ”värdigt och stil-
enligt sätt”.30

Den högkyrklige Arthur Adell beskriver I Guds rika 
hus 1954 främst hur han tycker att det borde vara.31 

Men genom att han tar avstånd från vissa företeelser 
tidigare under 1900-talet beskriver han dem:

Det nu vanliga bruket att två präster tjänstgöra vid alta-
ret iförda mässhake är av ganska sent ursprung. För ett år-
hundrade sedan torde det ha varit okänt.32 Under den senare  
tiden har ett stort antal församlingar hunnit anskaffa dubb-
letter av mässhakar i kanske alla liturgiska färger.

Han hänvisar till biskop John Cullbergs Herdabrev Om 
gudstjänstbruk i svenska kyrkan och biskopsmötets ytt-
rande 1952 och rekommenderar återgång till sparsam-
mare bruk.

22 Parament-Verkstadens bref, 1883–1884, N:o 5, sid. 38. signaturen A var för-
modligen Erik Klingstedt.

23 Parament-Verkstadens bref, 1883–1884, N:o 11 & 12, sid. 91.
24 Hagberg, M., Skara Stiftshistoriska Sällskaps medlemsblad 2006:2. I Hände-

ne där G.T. Lundblad tjänstgjort finns ett antal originella textilier bl.a. band 
i olika färg med broderade texter att hänga upp i koret.

25 Lundblad, G.T. 1891.
26 Gustaf Aulén, Liturgiska förnyelsesträvanden och evangelisk kristendom, 

Lund 1928, sid. 8.
27 Aulén, G. 1928, sid. 16.
28 Muntligen meddelat författaren av Arthur Adell på 1960-talet.
29 Aulén, G. 1928, sid. 87.
30 Aulén, G. 1928, sid. 46.
31 Arthur Adell, I Guds rika hus, Stockholm 1954, sid. 118. Arthur Adell var 

1922–1929 komminister i Stjärnorp. Samtidigt var Sixten Dahlquist kyrko-
herde i Vreta Kloster. Båda var aktiva i Linköpings stifts kyrkosångsförbund. 
Adell utgav Tidskrift för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv i juni 1927. 
Adell kom till Lund 1 augusti 1930.

32 Detta är fel! Redan 1754 beställdes två likadana mässhakar till Slottskyrkan 
i Stockholm. Inger Estham och Lis Granlund, Kungligt kyrkligt, Utst. kat. 
Kgl. Husgerådskammaren, Stockholm 1989, sid. 13; Estham, I., 1992, sid. 
125–132.
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Detsamma gäller sedvänjan att använda mässhaken vid an-
dra tillfällen än vid mässan: vid dop och vigsel, vid begrav-
ning, vid kyrkoherdeinstallation och i synnerhet vid kyrko-
invigningar; över huvud taget så snart liturgisk prakt plägar 
förekomma.33

När sedan Bo Giertz 1939 skriver sin ”Kyrkofromhet” 
tar han det som fullt naturligt att prästen bär skrud.34 
Gunnar Rosendal (1897–1988), den kände ”Fader Gun-
nar” i Osby, började sin prästerliga och betydelsefulla 
liturgiska gärning så sent att den inte påverkade situatio-
nen under den tid som avhandlingen omfattar.

Nathan Söderbloms betydelse
När Nathan Söderblom blev ärkebiskop 1914 var både 
HV och Licium sedan länge etablerade (30 resp. 10 år) 
och aktiva med kyrklig produktion och liturgisk färg-
kanon på väg att slå igenom. Agnes Branting hade re-
dan sju år tidigare engagerats för att ordna upp Uppsala 
domkyrkas textilier. Men redan år 1900 bör hon ha 
träffat både Anders Zorn och paret Söderblom i Paris. 
Ärkebiskopens välvilliga intresse var en viktig faktor för 
henne personligen, men i det stora hela inte så pådri-
vande, som man skulle kunna tro. Söderblom förhöll 
sig neutral och litet avvaktande till de högkyrkliga sam-
manslutningarna. Han såg inte frågor om liturgiska tex-
tilier som väsentliga, men använde biskopskrud när det 
var påbjudet.

Beträffande bruket av liturgiska textilier och i synner-
het biskopsskrud har han vid ett par tillfällen yttrat den 
åsikten, att man strikt skall hålla sig till kyrkohandbo-
kens anvisningar för att undvika diskussion och alltför 
personliga påfund.35 Han skriver ”att noggrann åtlyd-
nad för formerna ger större frihet”. Detta kan låta pa-
radoxalt men syftar troligen på att man då kan koncen-
trera sin kreativitet på sin predikan. Han är också rädd 
för något slags ostrukturerad lössläppthet hos prästerna 
om han själv inte föregår med gott exempel.

I samband med sin biskopsvigning 1914 påpekade 
han det historiska sammanhanget, men ser på frågan om 
biskopsskrud som ett adiaforon, det vill säga något som 
man inte behövde lägga större vikt vid, utan kunde välja 
eller välja bort, i sant luthersk anda.36 ”Låt oss hellre 
tala om något annat. Guds rike består icke i kläder!” 
slutar han en inlaga i Stockholmstidningen 1920. 37

Hans engagemang i samband med beställningen av 
den ekumeniska kåpan är omvittnat. Han bar den ofta 
på resor t.ex. vid Olafsjubileet i Trondheim 1930. Den 
var ju betydligt enklare och lättare än Gustaf III:s gyl-
lene ärkebiskopskåpa.

Söderblom har inte varit så betydelsefull för den tex-
tila förnyelsen som man kanske senare velat göra gäl-
lande. För beställningarna till Uppsala domkyrka på 
1920-talet betydde säkerligen domkyrkosyssloman Nils 
Johan Söderberg (1851–1941) mer. Han hade ända från 
1906 haft kontakt med Agnes Branting under uppord-
nandet av de museala textilierna i domkyrkan. Men Sö-
derblom engagerade sig i att finna finansiärer.

När det gäller Uppenbarelsekyrkan och Engelbrekts-
kyrkans program i stort deltog han, men något infly-
tande på textilbeställningarna hade han nog inte.

Många av influenserna i fråga om nattvardsrenässan-
sen kom från England. Flera av de ledande högkyrkliga 
teologerna reste som vi sett också till England i början av 
1900-talet. En viktig fråga som redan då upptog Nathan 
Söderbloms intresse var frågan om nattvardsgemenskap 
mellan den svenska och den engelska kyrkan.

Den svenska nattvardssedens förändring
Ärkebiskop Yngve Brilioths (1891–1959) omfattande 
och djupgående genomgång av den evangeliska synen 
på nattvarden, Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv, 
som utkom 1926 behandlar i det sista kapitlet samti-
dens svenska kyrkoliv.38 ”Nattvardens nyaste historia i 
den svenska kyrkan är historien om den heliga sedens, 
den sakramentala religionens förfall” skriver han och 
hänvisar till stiftschefernas ämbetsberättelser vid präst-
mötena.39 Där framgår att nattvardsfrekvensen sjönk 
under perioden 1901–1910 och att ingen större föränd-
ring ännu skett i ärkestiftet 1921, men säger därutöver 
inte mycket om den aktuella situationen i detalj.40 Han 
konstaterar att kommunikanternas antal ”icke stiger i 
samma rytm som gudstjänstbesöken i övrigt.” Undanta-
get är västkusten där nattvardsfirandet var mer frekvent 
och deltagandet var större än på de flesta orter i landet. 
I en not skriver Brilioth.

Här kan ej bli fråga om att ingå på en närmare dis-
kussion av mäss-skrudens karaktär och bruk. Förvisso 
avser kyrkolagen med ”vanlig skrud och prydnad” 
(kap.11 § 10) alba och mässhake. Knappast torde det 
väl falla någon in att av denna bestämmelse göra nå-
gon undantagslöst förpliktande lag. Men då i nutiden 
en starkare uppskattning av den historiska skruden gått 
hand i hand med åtskillig regellöshet i dess bruk, bör det 
understrykas, att när mässkrud överhuvud användes i 
en kyrka, har den sin givna plats vid nattvardsgudstjäns-
ten. Snarast skulle det vara skäl att varna mot överdrivet 
bruk av densamma utanför mässan.41

Detta bekräftar att anskaffandet av många nya mäss-
hakar, inte sällan i par, visar att man bar mässkruden 
vid många fler tillfällen än då nattvard firades. Detta 
var vanligt ända in på 1960-talet. Mässhakar i par be-

33 Adell, A. 1954, sid. 118.
34 Bo Giertz, Kyrkofromhet 1939 (3:e uppl. 1944), sid. 94.
35 UUB NSS. Brev till U.L. Ullman 21/10 1927.
36 Söderblom, N. 1914.
37 Nathan Söderblom, Något om ceremonier och mässkrudar i den Svenska 

kyrkan, Stockholmstidningen 23/9 1920. Nathan Söderblom hade vid flera 
tillfällen hävdat ståndpunkten att den liturgiska skruden var föreskriven i 
kyrkolagen och därför skulle bäras utan vidare diskussion. Sam Gabrielsson 
deltog enligt egen uppgift i debatten med liknande åsikter. Gabrielsson, S. 
1955, sid. 256–257.

38 Brilioth, Y. 1926. Yngve Brilioth var domprost i Lund 1928–1938, biskop i 
Växjö 1938–1950, ärkebiskop 1950–1958.

39 Brilioth, Y. 1926, sid. 446–488.
40 Brilioth, Y. 1926, sid. 465.
41 Brilioth, Y. 1926, sid. 477.
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ställdes redan hos Göteborgsverkstaden på 1890-talet.42 
Erstas, HV:s och Liciums första mässhakar tillverkades 
också i par.

När Carl Henrik Martling på 1960-talet skriver om 
gudstjänstbesökare och kommunikanter, konstaterar 
han, att det lägsta deltagandet låg omkring sekelskiftet 
1900.43 Antalet gudstjänstbesökare i allmänhet är sedan 
det som ökar först.

Inte förrän på 1950-talet börjar också antalet delta-
gare vid nattvardsgångarna öka.44 Man kan alltså kon-
statera att den ökade anskaffningen av mässhakar ligger 
klart före detta i tid.

Synen på altaret
Man får hålla i minnet att den gudstjänstfirande försam-
lingen vid denna tid i hög grad var åhörare och åskå-
dare till vad som hände i predikstolen, på orgelläktaren 
och vid altaret. Man deltog endast mer eller mindre ak-
tivt i psalmsången. Parallellt med intresset för körsång 
och liturgisk sång växte ”altarrörelsen” som i slutet av 
1800-talet poängterade altarets helighet och önskade 
pryda det med textilier och blommor och kanske rent 
av med tända ljus.45

Beställningar och utformning av antependier kan 
belysa att synen på altaret delvis var en annan än den 
Svenska kyrkan har i dag. Man såg inte altaret enbart 
som ett nattvardsbord utan som fokus för tillbedjan 
och helighet, den plats där evangelium och epistel-
texter lästes. Detta poängterades redan av Wilhelm 
Löhe. Den stora produktionen av antependier och al-
tarklädslar, under de första 20 åren från Ersta, Göte-
borgs paramentverkstad och HV, vittnar om intresset 
för att försköna altaret, inte enbart kopplat till natt-
vardsfirandet. Det blir också den plats där kyrkoårets 
växling av färger blir tydligast. Anskaffandet av al-
tartextilier i slutet av 1800-talet visar mot en viss för-
skjutning av fokus mot altartjänsten i förhållande till 
predikan, men samtidigt understryker nya predikstols-
kläden, att man ska ta till sig, det som sägs i prediksto-
len. Tillverkning av speciella läktarkläden pekar på den 
kyrkosång som börjar framföras av nybildade kyrko- 
körer.

Altaren var en självklarhet i alla nybyggda begrav-
ningskapell, där det aldrig varit frågan om att fira natt-
vard. Licium levererade antependier till tolv gravkapell 
och två krematorier på 1920-talet men redan 1905 fick 
Julita begravningskapell ett antependium och 1913 skall 
ett vitt antependium ha gjorts till Gamla begravningska-
pellet i Uppsala. De flesta var annars svarta, några vio-
letta. Man beställde aldrig mer än ett och aldrig någon 
mässhake.

Det gjordes textilier till altaren i sakristior och till he-
maltaren i prästgårdar, där funktionen främst var böne-
altare och vigselaltare. Altaren på sjukhus, ålderdoms-
hem, fängelser m.m. kan möjligen ha haft funktion av 
nattvardsbord.

Några beställningar vittnar också om dopaltaren, 
en ny företeelse under 1900-talet. Uppgifter som fram-
kommit genom min dokumentation är att Licium redan 
1928–1930 gjorde blå antependier till dopaltaren i några 
kyrkor.46 Detta är de tidigaste uppgifterna om förekom-
sten av dopaltaren i Sverige. År 1921 och 1923 gjordes 
antependier till altaren på Allmänna BB och Södra BB i 
Stockholm, också de förmodligen avsedda att användas 
vid barndop.

Två andra textilier som betonar dopets plats i kyrko-
rummet är de baldakiner över dopfunten, som Licium 
tillverkade i samband med restaureringar av L.I. Wahl-
man i Oscarskyrkan 1923 och Maria Magdalena kyrka 
1927.

Gudstjänstritualet
Under perioden pågick ett stort arbete med kyrkans 
handböcker. När det gällde gudstjänstritual, mässmusik 
och psalmböcker utarbetades och godkändes olika fasta 
bestämmelser. Flera andra evangeliska kyrkor arbetade 
med förändringar i gudstjänstfrågor på 1920-talet. Au-
lén anser det vara den största omdaningen efter reforma-
tionen.47 I Norge arbetades intensivt med ny handbok, 
koralbok, psalmbok och nytt missale som kom 1922.48

Den svenska kyrkan hade 1894 fått en ny kyrkohand-
bok. 1917 kom en ny reviderad handbok och 1926 yt-
terligare ett förslag till revision. Man fick också en ny 
evangeliebok 1917 med flera predikotexter för varje 
söndag (tre serier). Valet av motiv och texter på textili-
erna kan ha påverkats av detta.

Arbetet med den nya kyrkohandboken aktualiserade 
synen på kyrkoåret och de liturgiska frågorna. Man lade 
större vikt vid altartjänsten före och efter predikan. Be-
träffande de liturgiska textilierna finns inga andra be-
stämmelser än klädseln vid biskops- och prästvigningar. 
I denna står ingenting om de liturgiska färgerna.49 Den-
na frihet kan ha haft stor betydelse för framväxten av 
den nya sakrala textilkonsten.

Mängden av beställningar tyder också på en ökad 
användning av mässhakar, särskilt under senare delen 
av 1920-talet. Det blev vanligt att bära mässhake vid 
fler tillfällen än de stora högtidsdagarna och vid natt-
vardsgång. Att använda svarta och röda mässhakar i 
par var vanligt sedan slutet av 1700-talet. Det som kart-

42 Hagak:an 1884 och Oscar Fredriks k:a 1894–1897 i Göteborg.
43 Carl Henrik Martling, Kyrkosed och sekularisering. Sveriges kristliga stu-

dentrörelse, småskrifter 24, Stockholm 1961.
44 Martling, C.H, 1961.
45 I Liciums räkenskaper från 1924–1925 finns ett stort antal beställningar av 

altarljus som man levererade till kyrkor.
46 Beställningarna av dessa antependier är de första bevisen på att sådana alta-

ren inrättades.
47 Aulén, G. 1928, sid. 5. Ett förslag, som i och för sig förkastades i underhu-

set, lades fram i England. Aulén, G. 1928, sid. 6–7. Olika trevande försök 
gjordes i Tyskland men enligt U.L. Ullman på ett närmast kaotiskt sätt. Den 
fullständiga friheten inom Hollands reformerta kyrkor gav möjligheter att 
även infoga liturgiska moment i gudstjänsten.

48 Altarbog for den norske kyrkja, Kristiania 1922; Textbog for den norske 
kyrkja, Kristiania 1920.

49 Inte förrän 1942 i förordet till Evangelieboken. Uppgift från Oloph Bexell.
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läggningen av textilierna visar är att man på 1900-talet 
började göra mässhakar i par i alla liturgiska färger och 
olika material. Detta är något nytt, tidigare par hade all-
tid varit i svart eller röd sammet. Varken Inger Estham50 
eller jag själv har under alla våra år på Riksantikvarie-
ämbetet stött på par i annat än röd eller svart sammet 
från 1700- eller 1800-talet, inga par överhuvudtaget 
från medeltiden eller efter reformationen före 1690.51

Alla ateljéerna gjorde från början mässhakar parvis. 
I några nya kyrkor valde man att endast anskaffa en 
mässhake av varje färg. I en del fall kunde det bero på 
att församlingen bara hade råd att skaffa en eller att 
man bara hade en präst och därför inget behov av fler. 
Anmärkningsvärt är att man till Uppenbarelsekyrkan i 
Saltsjöbaden 1913 beställde två olika, medan man till 
Engelbrektskyrkan samtidigt beställde två par det första 
året. Medvetenheten om traditionen att endast den präst 
som är celebrant skall bära mässhake kan vara en orsak. 
Men till och med den liturgiskt medvetne och engage-
rade kyrkoherde Sixten Dahlquist i Vreta tar som något 
fullkomligt självklart och önskvärt att det skulle skaffas 
två mässhakar av varje färg.

Tankar om liturgiska färger hos teologer
I kapitlet om de liturgiska färgerna presenteras kopp-
lingar till olika utländska liturgiska och textilhistoriska 
skrifter från den aktuella tiden, som kan ha påverkat de 
svenska teologerna i fråga om liturgisk färgkanon.

Som vi sett intresserade sig både svenska och tyska 
teologer för detta och hade i stort sett samma uppfatt-
ning. I grunden låg en önskan att få en större variation i 
gudstjänsten och markering av kyrkoåret. Tidigt intres-
serade man sig för detta på västkusten. Flera högkyrkli-
ga präster låg säkert bakom beställningarna av de första 
vita textilierna, E.D. Heüman till Falkenberg, Matteus 
och Gustaf Vasa kyrkor i Stockholm, Elis Schröderheim 
till Hedvig Eleonora kyrka, Albert Lysander till Malmö 
S:t Petri. Några såg också till att det beställdes skrud-
uppsättningar i alla de liturgiska färgerna.

Genom Kyrkosångens Vänner spred Sixten Dahlquist 
1927 information rörande användningen av de fem li-
turgiska färgerna till alla församlingar i hela Linköpings 
stift.52 Han medverkade också aktivt till att komplettera 
skrudförrådet i Vreta klosters kyrka.

Högkyrkligheten och ungkyrkorörelsen
Ungkyrkorörelsen, högkyrkligheten, folkkyrkan och 
den blivande småkyrkorörelsen uppstod i början av 
1900-talet. I slutet av 1880-talet och än mer i början av 
1900-talet månade man om sin sockenkyrka, snyggade 
upp, restaurerade, lät konservera gamla slitna föremål 
och beställde nya. Från textilateljéernas sida förekom en 
effektiv marknadsföring och man hade goda kontakter 
med kyrkans folk.

De ungkyrkliga och högkyrkliga präster som besökte 
England, blev inspirerade av den anglikanska liturgin. 

Men de första av dem reste inte till England förrän 
1908–1909.53 Deras kontakter med England ligger alltså 
minst 20 år efter kontakterna med Tyskland.

Tendensen är att de högkyrkliga prästerna är de för-
sta som på 1900-talet tar upp en del gamla bruk i fråga 
om den kyrkliga textila skruden. Det är seden att endast 
en präst bär mässhake vid nattvardsgång, liksom bruket 
av stola, halslin och bursa och den liturgiska vita färgen 
som högtidsskrud. Erik Schröderheim, från 1902 präst i 
Hedvig Eleonora församling i Stockholm, skall ha varit 
den förste som predikade i alba och stola 1910.54 Till 
Hedvig Eleonora kyrka köpte Schröderheim in mäss-
hakar från utlandet, den första möjligen omkring 1902 
och några år senare ytterligare två inklusive stola och 
manipel. Han motiverade detta med att det var vackrare 
att bära skrud än prästkappa och att detta borde tilltala 
kyrkobesökarna och dra fler till kyrkan. ”Folket – icke 
minst de s.k. ‘lägre’ klasserna – tycka även om mäss-
skrud” och ”allt som kan kallas kyrklig ståt”, skriver 
han.55

I dokumentationen visas också när en del föremåls-
typer som fallit i glömska åter börjar tillverkas och an-
vändas, palla 1885 i Göteborg samt halslin 1912, stola 
1919, korkåpa 1923, dalmatika 1928 och bursa någon 
gång på 1920-talet, alla från Licium. (Se Produktionens 
omfattning)

Ungkyrkorörelsen kan man tänka sig ligger bakom en 
bredare spridning och förankring i många församlingar 
ute i landet. Deltagare i ungdomskretsar som engagerat 
sig 1908 och framåt kan ha varit verksamma i kyrko-
råd och restaureringskommittéer några år senare. En-
gagerade ungdomsgrupper och syföreningar bidrog till 
finansiering och ibland rent konkret genom att utföra 
påritade broderier. De syföreningar som växte fram i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade en 
stor betydelse för smyckandet av kyrkorummet och an-
skaffningen av mässhakar.56

”Föreningen för väckandet af kristligt församlingsliv 
på kyrklig grund” eller Sällskapet för själavård, (senare 
Kyrkfrämjandet) hade som målsättning en fördjupning 
av kyrkolivet. Då man i början av 1900-talet började 
bygga små nya gudstjänstlokaler i Stockholm ansågs det 
möjligen som en självklarhet att skaffa nattvardssilver 
och något slags enklare textil skrud till dessa kyrko-

50 Inger Estham (1928–2016) fil. Lic. Teol. dr HC, var 1975–1993 chef för 
Riksantikvarieämbetets textilkonservering, anställd 1960.

51 Ett par blågröna i Linköpings domkyrka, där den ena är en dalmatika om-
sydd på 1600-talet. Två likadana mässhakar från 1600-talet, den ena finns i 
Uppsala domkyrka och den andra i Storkyrkan i Stockholm.

52 LSB. Valla arkivet 1959:7. Brev till S. Dahlqvist. Särtryck i Östergötlands 
fornminnesförenings årsskrift 1927.

53 Kilström, B.I. 1990, sid. 25–31. Medlemmar i S:t Sigfrids Brödraskap som 
reste till England för att studera.1908 Sam Gabrielsson, Axel Lutteman, Elis 
Schröderheim, 1909 Mats Åmark.

54 Kilström, B.I. 1990, sid. 136.
55 Elis Schröderheim, Något om engelskt kyrkolif – och svenskt: iakttagelser, 

jämförelser och önskningar, Stockholm 1910, sid. 75.
56 Sjöqvist, K. 1977, sid. 12; Cecilia Wejryd, Svenska kyrkans syföreningar 

1844–2003. Stockholm 2005.
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byggnader.57 Men några skrivna vittnesbörd om detta 
tycks inte finnas.58 Till Ansgarii-kapellet på Söder gjor-
des en insamling till nattvardskärl då man fick rättighet 
att fira mässa där.59 Allhelgonakyrkan på Söder i Stock-
holm invigdes 1918 och fick sina två vita och två violetta 
mässhakar 1924.60

Förhållandet mellan konstnärer och kyrkan
Måste konstnärerna vara troende kristna? Kring den 
engelske arkitekten A.W.N. Pugin uppstod en debatt 
huruvida en katolsk arkitekt kunde rita en protestantisk 
kyrka eller ej.61 Pugin själv gjorde det. De tyska konst-
närerna Peter Lenz och Jacob Wüger i Beuron förutsät-
ter att konstnären skall vara troende, d.v.s. romersk ka-
tolik. Hos Agnes Branting uttrycks en liknande tanke i 
föredraget 1892: ”Det vigtigaste som alla, hvilka arbeta 
på detta område böra vara genomträngda af, är att kom-
positionen framför allt skall bära en religiös prägel, och 
att konsten blott är ett medel att uttrycka den religiösa 
idén.”62

Wilhelm Löhe resonerar kring de olika ämbetena och 
anser att diakonissämbetet är likvärdigt med prediko-
ämbetet. Hans filosofi är att kvinnor och män har olika 
uppgifter men att de är lika mycket värda. Att smycka 
altaret ingår lika mycket som annan altartjänst i liturgin. 
Han förutsatte att det var kristna kvinnor, främst dia-
konissor, som skulle utföra broderierna och författade 
fyra böner att läsas, när man börjar arbetet.63 Moritz 
Meurer däremot rangordnar olika inslag i liturgin och 
klassar paramentiken som nummer två eller tre efter 
hymnologin, kyrkosången. För hans del kunde det vara 
vilka evangeliska kvinnor som helst, diakonissor eller 
deltagare i föreningar, som tillverkade kyrkotextilierna. 
Han anser det också som mer meningsfullt att arbeta 
med detta än att fylla de egna hemmen med en mängd 
onödiga handarbeten.64 Ingen av dem anser att para-
mentiken är något på konstakademinivå, snarare på ett 
kvalificerat hobby- eller konsthantverksstadium.

Inom den romersk-katolska kyrkan tillverkades pa-
ramenta både i nunnekloster och i professionella textil-
ateljéer knutna till sidenväverier.

De svenska textilkonstnärinnornas relation till 
kyrkan
Målsättningen hos Hanna Winge och Agnes Branting 
är klar, att försköna gudstjänsten med värdiga textilier. 
Högtidlighet och värdighet är nyckelord, äkta och vär-
digt material bör man åtminstone kosta på sig, om man 
inte har råd med broderad utsmyckning, skriver Bran-
ting 1893.65 Den obrutna traditionen gjorde det lätt att 
knyta an både till det medeltida och till det fornkristna. 
Beträffande återupprättandet av liturgisk färgkanon 
finns inget som tyder på någon direkt påverkan från bi-
skop Ullman, snarare var det hennes eget besök i Neuen-
dettelsau, som kan ha påverkat Agnes Branting. Men 
hon kan ha hört och i varje fall läst Lundblads föredrag 

i Skara 1891 i samband med beställningarna till den ny-
restaurerade domkyrkan.

Den engelska Ecclesiological Movement ligger i tiden 
för tidigt för att direkt ha kunnat påverka Hanna Winge, 
Agnes Branting och Sofia Gisberg. Tidskriften The Ec-
cesiologist lades ner redan 1868 och kan knappast ha 
spelat någon direkt roll för HV som bildades 1874 och 
inledde sin kyrkliga tillverkning först på 1880-talet. Den 
finns inte nämnd i HV:s biblioteksförteckning. Där finns 
däremot annan teologisk litteratur.

Hanna Winge på HV fick sina influenser från resor i 
Tyskland och Italien. Prästdottern Molly Rohtlieb, som 
ingick i HV:s styrelse vid denna tid, förmedlade den 
tyska kyrkliga kulturen till Agnes Branting och andra 
genom undervisning och gemensamma resor till de tysk-
språkiga länderna. Kontakten med England förmedla-
des främst genom Anna Fleetwood-Derby, som bosatte 
sig där, och Annie Frykholm, Carin Wästberg och Maria 
Widebeck, som reste dit på 1890-talet. Förutom museer 
besöktes säkerligen både gudstjänster och konstsam-
lingar i kyrkor under utlandsresorna. Det är också hu-
vudsakligen tysk litteratur på det kyrkliga området som 
finns i HV:s bibliotek. I flickskolorna lärde man sig först 
tyska och franska varför konstnärinnorna hade lättast 
att ta till sig litteratur på dessa språk.66

Liksom i Neuendettelsau var det i Göteborgsföre-
ningen, på Ersta och på Libraria präster och teologer 
som tog initiativet och stod för idéerna samt ledde verk-
samheten med frivilliga handaskickliga amatörer. De 
skaffade förlagorna från Tyskland som sedan kopiera-
des och arrangerades av dem som utförde broderierna.

På HV och senare på Licium var det kvinnliga konst-
närer som både tog initiativet till den kyrkliga tillverk-
ningen och ledde ateljéerna. De delade till en början idé-
erna om att den medeltida, främst den gotiska, konsten 
skulle vara grunden och studerade både Franz Bocks 
och Joseph Brauns skrifter. Men snart upptäckte de den 
svenska medeltida textilkonsten, vilket ledde till Agnes 
Brantings omfattande forskning på området. Man lät sig 
inspireras av den men förhöll sig friare till den än t.ex. 

57 Ridderstedt, L. 1993, sid. 17–18. Då verksamheten 1962 blev Kyrkans 
byggnadsbyrå var “småkyrkobyggandet” i full gång i Stockholm men även 
byggande av stora församlingskyrkor som Söderledsk:an och Markusk:an i 
Björkhagen. I Göteborg fanns en frivilligrörelse från 1947.

58 Det är mycket möjligt att det sågs som en självklarhet enligt samtal med Lars 
Ridderstedt 2008; Till Duvbo skaffades en vit kalkduk, troligen från Ersta. 
(Sett i kyrkan.) Fru Auga Nilsson beställde 3.30 m blått tyg till antependium 
från Licium 1922 för Kyrkliga ungdomskretsen i Råsunda.

59 Arne Munthe, Västra Södermalm från mitten av 1800-talet, Stockholm 
1965. Den låg på Brännkyrkagatan 88 1896–1921.

60 Inte förrän 1958 skänkte ”Sällskapet” kyrkan till Katarina församling. RAÄ, 
Bebyggelseregistret.

61 Atterbury, P. & Wainwright, C. (red.), 1994.
62 Branting, A. 1893, sid. 10.
63 Raschzok, K. 2004, sid. 25.
64 Raschzok, K. 2004, sid. 28.
65 Branting, A. 1893, sid. 11.
66 Man läste The Studio på HV, men i den finns inte mycket kyrkligt material 

under denna tid.
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de romersk-katolska systrarna i Tyskland och firmorna 
i Lyon.

Flera av de svenska konstnärinnorna var prästdött-
rar, Molly Rohtlieb, Carin Wästberg, Maria Wide-
beck, Maja Andersson Wirde, Elisabet Bastholm och 
Ruth Hallberg. Men de andra borgerligt uppfostrade 
unga kvinnorna var säkert inte heller främmande för 
det kyrkliga. De hade fått en gedigen kristendomsun-
dervisning i flickskolor och i konfirmandundervisning. 
Alida Heimburger på Ersta liksom Calla Curman hade 
konfirmerats av Johannes Rohtlieb. Sofia Widén kon-
firmerades i Östermalmskyrkan där Elis Schröderheim 
var verksam. Hennes föräldrar var varmt religiösa.67 Det 
ingick i allmänbildningen att kunna den bibliska histo-
rien och Luthers katekes. Man var bekant med kristna 
grundbegrepp, uttryck och liknelser, gudstjänstens for-
mer och texter liksom psalmboken. Det var säkert inte 
svårt att sätta sig in i den motivvärld som presenterades 
av Hanna Winge och Agnes Branting. Det bör inte hel-
ler ha mött några svårigheter att diskutera med kyrkans 
folk och inspirera präster och kyrkoråd i samband med 
nyanskaffningar.

Agnes Branting ansåg att de som arbetade med kyrk-
lig konst borde vara besjälade av den kristna tanken. 
Liknande tankar finns kring den konstnärliga processen 
hos Ferdinand Boberg och L.I. Wahlman vilket fram-
kommer i deras korrespondens med Nathan Söderblom. 
Något sådant krav från prästerskapet har jag inte funnit 
belägg för. Kanske tog man detta för självklart. Vid den 
aktuella tiden tillhörde de allra flesta Svenska kyrkan, 
aktivt troende eller inte. I Carin Wästbergs efterlämnade 
papper finns anteckningar från professor G. Kleins före-
läsningar vid Stockholms högskola om Gamla testamen-
tets profeter m.m.68 Hon har också i sin dagbok skrivit 
ner funderingar och kommentarer till någon predikan 
hon hört.

Genom att de svenska konstnärinnorna studerade 
kyrklig textilkonst under sina resor i Europa, tog de in-
tryck både av romersk-katolska och evangeliska idéer 
och genom att följa den senaste utvecklingen i olika tid-
skrifter, kunde de följa med de senaste strömningarna.

Textilier och liturgisk förnyelse — samman-
fattning
De första impulserna till förnyelse hämtade såväl teolo-
ger som textilateljéer från Tyskland, några textilkonst-
närinnor möjligen också från Frankrike och England 
redan före sekelskiftet. Teologernas kontakter med den 
anglikanska kyrkan var inte så tidiga, de första högkyrk-
liga prästerna besökte England omkring 1908–1909.

Man poängterade altarets och kyrkorummets helgd. 
Skönhetsupplevelser skulle kunna stämma sinnet till an-
dakt och vördnad. 

Synen på mässhakens användande vid Svenska kyr-
kans gudstjänster förändrades under den undersökta pe-
rioden. Många blev mindre skeptiska mot att använda 
mässhake. Man kan se att bruket blir så omfattande att 
en del teologer påpekade att man bör begränsa mäss-
haken enbart till nattvardsgångar och att den då endast 
bärs av celebranten. Att mässhakar förbehålls använd-
ning vid nattvardsmässa är något som inte slog igenom 
förrän efter den undersökta periodens slut. Helt slog 
tanken inte igenom förrän efter 1950. Med vetskap om 
den låga frekvensen av nattvardsgångar, drar jag slut-
satsen, att mässkrud under den aktuella perioden bars 
vid många olika högtidliga gudstjänster, den för tiden 
vanliga högmässan utan nattvard, julotta, vigslar, vig-
ningar, processioner.

Stola och halslin, som i ett fåtal fall återupptogs om-
kring 1920, ingår numera självklart i skrudförrådet. Att 
predika i alba förekom ytterst sällan före 1950-talet. 
Vid vanliga högmässor utan nattvard, aftonsång (i stä-
derna), dop, begravningar och under predikan bars den 
svarta prästkappan över prästdräkten. Kappan fick en 
ny enklare form utarbetad av Agnes Branting och Na-
than Söderblom 1916, den så kallade ”Söderblomskap-
pan”.69

Hos de undersökta mässhakarna finns ingen antydan 
om det ”versus populum”-tänkande, med prästen pla-
cerad bakom ett fristående altare hela tiden vänd mot 
församlingen, som började uppträda i några kyrkliga 
kretsar redan på 1920-talet. Huvuddekoren placerades 
genomgående på ryggsidan.

67 Arne Wåhlstrand, Johan Widén. Dagboksanteckningar 1901–1913. Kungl. 
Samfundets handlingar del 10. Stockholm 1984.

68 Nordiska museets arkiv. Carin Wästbergs arkiv. Osorterad stor kapsel. An-
teckningsbok 1901.

69 Liciumarkivet Arb. bok ABg 1916 24/3; UUB NSS, Brev från A. Branting 
18/1 och 10/2 1916.
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och idéer fördes vidare inom ateljéerna men också ge-
nom undervisningen på Tekniska skolan. Från 1887 
till 1925 hade alla inom textilområdet/textilutbild-
ningen kontakt med Sofia Gisberg. Textilkonstnärinnor, 
tecknings lärarinnor och en del brodöser hade haft henne 
som lärare och mentor, som avdelningsföreståndare för 
Kvinnliga skolan och överlärare i konstindustriell fack-
teckning, textning och konstsömnad. När Gisberg och 
Branting själva gick där var Amelie Brandt den första 
föreståndaren för den kvinnliga avdelningen.4 Sofia Gis-
berg efterträdde henne som huvudlärare och hon i sin tur  
efterträddes av Ruth Hallberg, som arbetat parallellt 
med Gisberg i många år. Annie Frykholm undervisade 
också där från 1915, mellan 1925 och 1935 som un-
derlärare i textil fackteckning. Den ende manlige konst-
nären i sammanhanget, Oscar Brandtberg, undervisade 
också på Tekniska skolan. Alla tre gjorde kompositioner 
för Licium.

Ateljéledarna Agnes Branting för Licium och Agda 
Österberg för Libraria liksom en del av Liciums konst-
närinnor och hantverkare hade först arbetat på HV, där 
Carin Wästberg övertog ledningen 1904. De nya efter 
1904, t.ex. Sofia Widén, Ruth Hallberg, Elin Petters-
son, Oskar Brandtberg och Gurly Hillbom, höll sig en-
dast inom Liciumsfären medan Maria Widebeck, Maria 
Adelborg, Maja Andersson Wirde, Agnes Skogman m.fl. 
enbart arbetade för HV. Undantaget är Annie Frykholm 
som gjorde skisser för båda ateljéerna och dessutom 
hade en egen studio. Såväl konstnärer som kunder höll 
sig annars för det mesta till en av de stora ateljéerna. 
Det gällde också arkitekterna, som endast samarbetade 
med en ateljé.5 Domkyrkorna i Lund och Strängnäs be-
ställde från HV 1909–1910 men övergick till Licium 
1925–1930.

Agnes Brantings personliga nätverk
Agnes Branting var den konstnärinna som hade de mest 
omfattande kontaktytorna. Hennes kontaktnät är av 
skiftande slag och vidgades med tiden. Hon hade kon-
takt med konstnärer och hantverkare, med beställare, 

1 Becker, H. 2008.
2 Detta kan ibland visualiseras grafiskt med olika dataprogram. Wouter de 

Nooy, Andrej Mrvar, Vladimir Batagelj, 2005.
3 Jag bygger mitt resonemang på bl.a. på Bruno Latour, Reassembling the 

social, an introduction to actor-network-theory, Oxford 2005; Wouter de 
Nooy, Andrej Mrvar, Vladimir Batagelj, 2005.

4 Idun 1898, nr 29. Amelie Brandt (1839–1906) utbildad teckningslärarinna 
vid Konstakademien 1864–1870, fortbildning i Hamburgs Allgemeine Ge-
werbeschule 1879. Hon hade börjat undervisa på Tekniska skolan redan 
1864; Wollin, N.G. 1951, sid. 366, 368 m.m.

5 Med undantag för Ferdinand Boberg som gjorde ett antependium för HV 
1906 men sedan arbetade tillsammans med Licium.

Artefakter
Nätverk med objekten som medelpunkt
Runt omkring alla konstverk finns sådant som utgör för-
utsättningar för deras tillkomst och plats i omvärlden. 
Howard S. Becker sträcker sig så långt som från tillver-
kare av material och lokalvårdare i tillkomstmiljön ända 
till försäljare, gallerier eller marknadsföring.1

I mitt fall skulle det kunna det röra sig om allt från si-
dentillverkning och silkespinning i Italien och inköpare 
på ateljéerna till annonsering och recensioner i svensk 
press, utställningsverksamhet m.m. Det handlar om 
hela den omgivande samhällsstrukturen vid tidpunkten 
för konstverkens tillkomst. Viktiga i sammanhanget är 
de stora ateljéerna. En annan betydelsefull struktur är 
Svenska kyrkan med dess församlingar och prästerskap.

Om jag tar föremålen som utgångspunkt har varje 
föremål en knytning till någon ateljé, konstnär, hantver-
kare och till någon kyrka, beställare och brukare samt 
inte minst till betraktare, kyrkobesökare, och i förläng-
ningen forskare. Dessa föremål är ju i första skedet re-
sultatet av aktiviteter mellan beställare och ateljé.

Några föremål hör samman med varandra i sviter el-
ler genom detaljer som liknar varandra. Därigenom kan 
även mer anonyma föremål grupperas och attribueras.

Andra exempel på olika samverkande konstellationer 
kan säkert finnas, det följande visar några av dem.

Sociala nätverk
Betydelsefulla kontakter och inspiration
Sociala nätverk bygger på band mellan aktörer, män-
niskor, organisationer, länder osv. De kan förmedla in-
formation om attityder och beteenden genom vilka man 
kan tolka sociala band och mönster.2 Sociala nätverk 
kan bestå av relationer på olika plan.

Mellan de individer, som nämns i avhandlingen, upp-
stod olika formella och informella nätverk. Jag kommer 
här att ge exempel på några sådana. Men nätverk kunde 
också formas av band mellan kreatörer/ateljéer – textil-
föremål/artefakter – mottagare/kyrkor.

I avhandlingen kan vi se att det finns många kontakt-
nät inom olika grupperingar, ateljéer, konstnärer, präs-
terskap, teologer sinsemellan och mellan dem och andra 
grupper. Detta hade betydelse för medvetenheten om de 
nya textilierna och deras spridning.3 Dessa sociala nät-
verk hade betydelse för framväxten av den nya kyrkliga 
textilkonsten i Sverige.

Några typer av nätverk kan ses mellan konstnärin-
nor och ateljéer. Det finns en tidslinje, där traditioner 
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såsom församlingar och donatorer, samt med forskar-
världen. Under utbildningstiden på 1880-talet var hon 
studiekamrat med Sofia Gisberg, Carin Wästberg och 
Maria Widebeck. De fanns med i bilden nästan hela 
hennes vuxna liv. Yngre textilkonstnärinnor, som gick 
på Tekniska skolan senare, kom också att bli hennes 
medarbetare först på HV 1887–1904, sedan på Licium 
1904–1930 och på Libraria 1920–23. Till de första 
hörde Maja Sjöström, Annie Frykholm, Agda Österberg 
och brodösen Mimmi Börjeson på HV, till de senare 
Ruth Hallberg, Elin Pettersson och Sofia Widén samt 
brodöserna Mimmi Börjeson och Gurly Hillbom på 
Licium och många mer eller mindre anonyma hantver-
kare. Mer perifert hade hon en viss kontakt med Ersta 
som rådgivare.

På HV hade Agnes Branting först Hanna Winge som 
chef, en styrelse med Anna Wallenberg, som ordförande, 
och ett konstutskott, där bl.a. Molly Rohtlieb och Sofia 
Gisberg ingick, att samarbeta med.

Vid kyrkorestaureringar och nybyggnation samar-
betade hon, särskilt under Liciumtiden, med arkitekter 
som Sigurd Curman och Ferdinand Boberg.

Inom musei- och forskarvärlden hade Agnes Bran-
ting kontakt med riksantikvarierna Oskar Montelius, 
Bernhard Sahlin och Sigurd Curman. I konserverings-
frågor samarbetade hon bl.a. med Rudolf Cederström, 
Otto Janse och John Böttiger. Hon anlitades som tex-
tilexpert vid stort sett alla kyrkliga utställningar i bör-
jan av 1900-talet, Strängnäs 1910, Västerås 1911, 
Härnösand 1912, Hudiksvall 1913, av Sigurd Curman, 
Johnny Roosval, C.R. af Ugglas och Gerda Boëthius. 
Det stora textilverket skrev hon tillsammans med An-
dreas Lindblom vid Historiska museet (senare Nordiska 
museet). Genom rekommendationsbrev från intendent 
Gustaf Upmark vid Nationalmuseum fick hon redan 
1885 kontakt med tyska museimän. Andra internatio-
nella kontakter var konsthistorikern Alexander Schnüt-
gen i Köln, orientalisten Joseph Karabacek i Wien och 
Émile Mâle i Paris, som hon förmodligen träffade vid 
en stor konsthistorisk konferens 1921.6 Samlaren 
och orientalisten Fredrik Robert Martin var hennes  
vän.

Förutom sina professionella kontakter hade Agnes 
Branting ett stort socialt kontaktnät. Hon umgicks i den 
Curmanska kretsen vid sekelskiftet och med Emma och 
Anders Zorn, Carl Larsson, paret Söderblom m.fl.

Genom professorsparet, systern Calla och Reinhold 
Geijer, fick hon kontakter i Uppsala, något som bl.a. 
framskymtar i brevväxlingen med Nathan Söderblom. 
Tillsammans med familjen Geijer tillbringade hon se-
mestrar i Roxmo och deltog i umgänget kring löjtnant 
Arthur Bäckström på Julita gård.7 Viktiga personkon-
takter var bland många andra Anna Wallenberg och 
Molly Rohtlieb samt landshövdingarna Johan von Bahr 
och Johan Widén.

Agnes Branting hade själv de direkta kontakterna 
med många beställare, såsom kronprinsessan Marga-
reta, Nathan Söderblom, Henrik Westman, Nils Johan 
Söderberg, Sixten Dahlquist och många andra präster 
och representanter för kyrkans församlingar.

Under studieresor och andra utåtriktade aktiviteter, 
som utställningar och undervisning, knöt hon ytterligare 
kontakter i Sverige, Tyskland, Österrike-Ungern, Frank-
rike, Italien och England.

Andra konstnärinnors kontaktnät
Flera av textilkonstnärinnorna hade liknande kon-
taktnät, delvis de samma men inte fullt så omfattande. 
Samma studie- och arbetskamrater samt överordnade 
på HV som Agnes Branting hade Carin Wästberg till en 
början. Men som ledare på HV fick hon efter 1904 en 
helt ny styrelse med Kate Michelsen, som ordförande, 
och ett konstutskott med idel adelsdamer, Anna Brahe, 
Louise Falkenberg och Wilhelmina von Hallwyl. Carin 
Wästberg var också den som hade kontakt med kron-
prinsessan Viktoria. Som ateljéchef engagerade hon 
nya textilkonstnärinnor och hantverkare till HV. Hen-
nes kontakter med arkitekter var Theodor Wåhlin, L.I. 
Wahlman och Fredrik Falkenberg. Kontakten med Alm-
grens sidenväveri behöll hon när Licium övergick till 
Bevilacqua i Venedig. Som prästdotter bör hon ha haft 
ett naturligt sätt att närma sig kyrkliga beställare. Carin 
Wästberg ingick i kommittéer vid utställningar i Chica-
go 1893, i Berlin 1908–1909 och Baltiska utställningen 
1914. I Paris fick hon 1900 god kontakt med Siegfried 
Bing, Maison de l’Art Nouveau.8 Hon var länge en enga-
gerad medlem i Svenska Slöjdföreningen/Form.

På samma sätt tangerar andra textilkonstnärinnor 
varandras kontaktnät. Men alla, utom Annie Frykholm, 
höll sig strikt till den ateljé de valt att arbeta med. De 
medarbetare som följt Agnes Branting till Licium åter-
vände inte till HV.

Sofia Widén m.fl. kom också att påverka nya gene-
rationer av textilkonstnärinnor under de följande årti-
ondena. Hon övertog som ledare för Licium många av 
Agnes Brantings kontakter.

Teologer, släktband och kamratskap
Bland prästerskapet fanns det under den aktuella tiden 
olika grupperingar som tangerade de olika ateljéernas 
nätverk.

6 Congrès d’histoire de l’art, organisé par la Société de l’histoire de l’Art 
français, Paris 1921.

7 Av korrespondensen i Geijerska släktföreningens arkiv i Ransäter framgår 
att Agnes Branting ofta var gäst där.

8 Nordiska museets arkiv. Carin Wästbergs arkiv. Anteckningsbok Paris  
20 okt. 1900. Brev från Agnes Branting 20 dec. 1900 och 5 mars 1901.
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Johan Christoffer Bring, föreståndare på Ersta, 1862 
till 1898, hörde till släktkretsen Billing–Bring i Lund och 
Linköping. Han var både svåger och kusin till biskop 
Gottfrid Billing i Lund och kusin till biskop Ebbe Gus-
tav Bring i Linköping.9 Prästdottern och textilkonstnä-
rinnan Ruth Hallberg, dotter till kyrkoherde Hallberg 
i Gustaf Vasa kyrka, hade under skoltiden i Lund som 
klassföreståndarinna biskopsdottern Ruth Billing, sena-
re gift med biskop Edvard Rodhe i Lund, som i sin tur 
var son till biskop Edvard Herman Rodhe i Göteborg.

Gustaf Daniel Björck, biskop i Göteborg, 1856 till 
1888, var far till Gustav Ludvig Björck, kyrkoherde i 
Vinberg och morfar till Elis Daniel Heüman, först kyr-
koherde i Falkenberg och därefter i Adolf Fredriks för-
samling i Stockholm, 1897 till 1908. Alla delade de in-
tresset för de liturgiska textilierna.

Biskop Uddo Lechard Ullman i Strängnäs kom från 
en prästfamilj på Västkusten.10 Han hade konfirme-
rats av G.D. Björck, under dennes tid som kyrkoherde 
i Uddevalla, 1842 till 1853, och prästvigts av honom 
för Göteborgs stift. På 1860-talet studerade Ullman och  
G.L. Björck i Erlangen och reste tillsammans med Wil-
helm Ulff till Tyskland. Ulff studerade i Erlangen 1860–
1864 och blev senare kyrkoherde i Stora Skedvi i Da-
larna. Hans hustru ”doktorinnan Ulff”, svägerska till 
Ullman, var den som gjorde den första beställningen hos 
Ersta 1879 vilket ledde till att Ersta paramentförening 
bildades.

Grupper av präster
En grupp av likasinnade var medlemmarna i Paramenti-
kens vänner i Göteborg Erik Klingstedt, David Davids-
son, G.T. Lundblad, då G.D. Björck var biskop. Kring 
dem fanns ytterligare ett antal engagerade präster och 
lekmän.11

Bland 1900-talets yngre högkyrkliga och liturgiskt in-
tresserade präster fanns domkyrkosysslomännen Simon 
Lüders i Strängnäs, Hugo Berggren i Västerås och Mats 
Åmark i Uppsala samt Albert Lysander, kyrkoherde i 
Malmö. Alla hade kontakt med varandra sinsemellan 
och med Licium. Därtill kom Arthur Adell, 1922 till 
1929 komminister i Stjärnorp, annexförsamling till Vre-
ta kloster, där Sixten Dahlquist var kyrkoherde. Båda 
var aktiva i Linköpings stifts kyrkosångsförbund.

Kontakter mellan ateljéer/konstnärinnor och 
teologer
Den tyska ateljén i Neuendettelsau besöktes både av teo-
logerna U.L. Ullman m.fl. och representanter för Göte-
borgsverkstaden och Ersta, bl.a. Alida Heimburger. Eli-
sabeth Bastholm arbetade i Neuendettelsau ett halvår. 
Agnes Branting och Molly Rohtlieb från HV besökte 
ateljén. J.C. Bring och Erik Klingstedt korresponderade 
med dess föreståndare Wilhelm Löhe och med M.E. 
Beck i Herrnhut.

Alla teologer/präster som nämnts ovan hade kontakt 
med någon av de svenska ateljéerna. Befintliga textilier i 
deras församlingskyrkor vittnar om beställningar. Man 
höll sig för det mesta till samma ateljé. Vanligen skötte 
ateljéledaren, t.ex. Agnes Branting eller Carin Wästberg, 
korrespondensen, när det gällde större beställningar. 
Under slutet av perioden sköttes Liciums korrespondens 
med Henrik Westman, Simon Lüders m.fl. av Sofia Wi-
dén. På samma sätt fungerade förmodligen Libraria un-
der Agda Österbergs ledning.

Även bland beställarna finns släktband och kontakter 
med ateljéerna. Ett exempel är familjer som donerade 
textilier till sina patronats/församlingskyrkor. Från Li-
cium beställde syskonen Oscar Douglas till kyrkorna 
i Vreta Kloster, Louise Adelswärd till Åtvidaberg och 
Madeleine d’Otrante till Björnlunda.12 Deras mor Anna 
Douglas f. Ehrensvärd skänkte 1914 det röda HV-ante-
pendiet till Stjärnorps kyrka.

Sammanfattning
Ytterligare ett antal personliga nätverk, som griper in 
i varandra skulle kunna visas men kan anas genom de 
olika avhandlingskapitlen.

Man kan säga att de bestod av nätverk fokuserade 
omkring de föremål som tillverkades. De olika ateljé-
erna HV, Licium och Libraria hade likartade struktu-
rer. Konstnärernas formgivning i kombination med 
hantverkarnas tolkningsförmåga och skicklighet var det 
centrala. Dessa omgavs av en stab av som hade hand 
om marknadsföring, ekonomihantering, materialinköp 
m.m. ända till städning av lokaler. Slutligen var det be-
ställarna och deras kontakter med ateljéerna som var 
en förutsättning för den stora tillverkningen och sprid-
ningen till församlingarna i Svenska kyrkan.

9 Hans hustru Fredrika f. Billing, var syster till lundabiskopen Gottfrid Billing.
10 Fadern Magnus Ullman var kyrkoherde i Uddevalla.
11 Se ovan Göteborgs Paramentverkstad.
12 Deras morfar Albert Ehrensvärd var landshövding i Göteborg och lär ha 

seglat tillsammans med Carl Curman och Winges i Bohuslän. (Samt ev. Carl 
Reinhold Geijer.)
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lades Fine Art. I Sverige präglas på 1920-talet uttrycket 
”Vackrare vardagsvara” som beteckning för hemmens 
designade inredning och bruksföremål. Något motsva-
rande uttryck har inte använts för den kyrkliga tex-
tilkonsten. Dess liturgiska ”bruksföremål” ingår inte 
i vardagslivet på samma sätt som möbler, mattor och 
gardiner vars praktiska funktion också sätter gränser för 
utformningen. (Även i kyrkorna finns inredningstextilier 
som mattor, draperier, dynor m.m.)

De liturgiska textilierna har inte i första hand ett 
praktiskt syfte utan i huvudsak symboliskt och estetiskt. 
De betraktas vanligen som konsthantverk. Det konst-
hantverksmässiga utgörs av hantverkarnas tolkning av 
konstnärernas intentioner och skisser till ett textilt ma-
terial. De studerade föremålen har sin plats och funktion 
i förhållande till gudstjänsten och kyrkorummet och 
utgår från traditionella bestämda former, som gavs ett 
nytt estetiskt uttryck och en rikare ikonografi. De skiljer 
sig klart från närmast föregående tidsperioders kyrkliga 
skrud. Det har funnits utrymme för olika konstnärer att 
uttrycka sig på ett personligt sätt. Genom en stundvis 
noggrann dokumentation har jag kunnat påvisa när och 
hur detta skett.

Det var inget kontroversiellt att använda textilier i de 
svenska kyrkorna. Det fanns en lång tradition av detta. 
Men hur kom sig den fullkomligt explosionsartade ut-
vecklingen kring sekelskiftet 1900, som gjorde att många 
ateljéer under första delen av 1900-talet kunde etablera 
sig och, under hela århundradet, förse de svenska kyr-
korna med 10.000-tals textilföremål?

Uppkomsten av en ny kyrklig textilkonst hade flera 
olika orsaker och förutsättningar. Dels handlade det om 
ett internationellt och nationellt intresse för konsthant-
verk och en utveckling av textilkonsten, dels om före-
teelser i Europa. Det var liturgiska och arkitektoniska 
strömningar i Tyskland, som hade sin upprinnelse i Köl-
nerdômens restaurering, inledd på 1840-talet, den eng-
elska ”Ecclesiastic Movement” m.m. När dessa ström-
ningar, kopplade till kvinnoemancipationen, nådde 
Sverige i början på 1870-talet, uppstod förutsättningar 
för framställning av nya liturgiska textilier.

Tekniskt skiljer sig den sakrala textilkonsten inte från 
samtida profana textilier. De stora skillnaderna visar sig 
gentemot föregående perioders liturgiska textilier.

Frågeställningar
Min utgångspunkt har varit artefakterna och vad de kan 
berätta. Genom att presentera föremålsbeståndet inom 
ramen för ett historiskt perspektiv har jag fått möjlighet 

1 Textil konst för själen. 2004.

En ”modern” sakral textilkonst
Forskningsområdet
Det material avhandlingen behandlar befinner sig, både 
i tillkomstsituationen och idag, på gränsen mellan tan-
kesystem där värdefrågor i hög grad stod och står på 
spel. Terminologin i avhandlingens undersökande språk 
refererar till speciella objekttyper, antependier, mässha-
kar och kåpor osv. Men också uttryck som äkta och 
värdig var laddade och värdebärande i de kulturella 
sammanhangen vid tiden för föremålens tillkomst.

För forskningshistorien kring de sakrala textilierna 
har värdefrågor säkert också spelat roll. Muralmå-
leri och skulptur har exempelvis ansetts viktigare, som 
”konst”, än ”skrudar”. Denna avhandling innebär en 
kritik mot en sådan avgränsning. I mina analyser är 
grundtanken att de textila föremålen hade och har en 
stor inverkan på den liturgiska situation som gudstjäns-
ten utgör och upplevelsen av den.

Då föremålen skapades var flera parametrar givna i 
beställningen. Men uppdragen var också ramverk som 
tillät en stor variationsrikedom och utveckling av ma-
terialens effekter inom gudstjänsten i den Svenska kyr-
kan. Insikt om föremålens roller som angelägna objekt 
för konstvetenskaplig forskning har varit en drivkraft i 
min avhandling. Som expanderande fält för en exklusiv 
produktion av föremål, som synliga vittnesbörd om ny-
tolkning av gudstjänst och fromhetsliv i det tidiga nit-
tonhundratalets Sverige, anser jag att de liturgiska tex-
tilierna är en viktig del av kulturarvet och den visuella 
kulturen.

I textil gestaltning är de rent dekorativa uttrycken 
ofta abstrakta, t.ex. bottentygets mönster, dekorens bår-
der och slingor, liksom de symboler som infogas i brode-
rierna. Detta gäller såväl profan som sakral textilkonst. 
Det nya är nu att man i den sakrala för in konkreta be-
rättelser och figurscener, något som kom att öka under 
de närmast efterföljande årtiondena!1 Redan under sen-
medeltiden fanns ett spel mellan detaljrika figurbrode-
rier i silke och guld och montering på dyrbara praktfulla 
tyger. Detta bidrog till att göra helheten mer upphöjd 
och stämningsskapande. Det tunga allvaret i gudstjäns-
ten får vika för att uttrycka större glädje. De riktningar 
i kyrkan som gjorde sig gällande för att främja textil 
konst, hade ett behov av större utspel, fler färger, upp-
levelserika uttryck.

Vackrare söndagsvara?
Det engelska uttrycket Applied Art pekar på att konsten 
anpassats till något till skillnad från den fria konsten, 
som vid den aktuella tiden värderades högre och kall-
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att ställa frågor till materialet och sätta in det i sitt sam-
manhang. En del av de frågeställningar jag har behand-
lat i det inventerade materialet för att undersöka olika 
sammanhang har rört: 

1.  Produktionen av liturgiska textilier i Sverige 1880–
1930. Jag har visat hur detta fält expanderade, vad 
som producerades, från vilka ateljéer textilierna 
kom, vem som beställde och brukade textilierna, 
vilka initiativtagarna och de ledande gestalterna 
var. De olika ateljéernas organisation och deras le-
dare skildras, hur de var specialiserade, vem som 
ledde dem och hur arbetet fördelades.

2.  Textiliernas ikonografi, stil och estetiska uttryck. 
Detta illustreras genom olika exempel på vilka 
skillnader som fanns mellan ateljéer, konstnärer 
och över tid samt jämförelser mellan föremålen och 
villkoren för kreativa lösningar.

3.  Textilierna sedda i förhållande till tankeriktningar 
och initiativ i den studerade tiden. Jag har försökt 
skildra hur Svenska kyrkan och en del teologer för-
höll sig till detta och hur konstnärliga riktningar 
påverkade dem. I någon mån exemplifieras de eko-
nomisk-historiska perspektiv, som kan urskiljas, 
särskilt vad gäller de kvinnliga aktörernas situation.

Mina undersökningar visar alltså hur, när och var dessa 
textilier producerades, mottogs och användes. En rela-
tivt stor del av Svenska kyrkans församlingar skaffade 
nya textilier vilket också tyder på ett växande intresse 
hos prästerskapet.

Initiativet till den första tillverkningen kom märkligt 
nog från några teologer på västkusten ungefär samtidigt 
som Ersta diakonissanstalt började tillverka liturgiska 
textilier. De följdes snart av Handarbetets Vänner där 
utbildade textilkonstnärinnor tog initiativet och ledde 
verksamheten med anställda konstnärinnor och hant-
verkare. Även på Ersta och på Göteborgs paramentverk-
stad leddes de frivilliga brodösernas arbete av kvinnliga 
ateljéföreståndare.

Av räkenskaperna främst hos Licium och Libraria, 
kan man se en hierarkisk ordning allt från ledarna 
och de högst betalda konstnärinnorna och brodöserna 
ned till montererskor, dalkullor, städerskor och spring-
flickor. Städerskor behövdes för att hålla rent kring de 
ömtåliga tygerna och under de dammande vävstolarna. 
Springflickor gick till posten med paket. Dalkullornas 
uppgift var bl.a. att vakta på utställningar.

Hos HV fanns ett Konstutskott som godkände skis-
serna innan de kunde utföras. Men någon strikt HV-
stil har jag inte kunnat se. På Licium och Libraria tycks 
konstnärinnorna och några brodöser ha haft en större 
frihet i samråd med ateljéledaren.

Jag har i avhandlingen visat på skillnader mellan atel-
jéerna och de individuella uttrycken och hur de föränd-
rats över tid. Man frångår närmast föregående epokers 
stilideal och ikonografi. Man avser hela tiden att ge den 
liturgiska skruden en modern prägel.

Föremålen – tillkomst och uttryck
Textilföremålen berättar genom sin existens och mängd 
om hur intresset för liturgiska textilier och användandet 
började och ökade under perioden. I kombination med 
arkivuppgifter har jag kunnat dra slutsatser om var och 
när och i vilken omfattning detta skedde.

Artefakterna och skrivna vittnesbörd stöder varandra 
ömsesidigt. De berättar om vilken typ av föremål, vilka 
modeller och vilka material som börjar användas och 
hur dessa föremål skiljer sig från de föregående perio-
dernas. Det är inte bara användandet av olika liturgiska 
färger som slår igenom. Rent estetiskt kommer en större 
nyansering av färger i bottenmaterialet och en större 
färgrikedom i dekoren i förhållande till närmast före-
gående perioder, då man huvudsakligen använt svart 
och röd sammet, utan större variation, med dekor i sil-
ver eller guld.

Nytillverkningen av kyrkotextilier i Sverige, som tar 
sin början 1880, bryter fullständigt med den närmast 
föregående periodens estetiska tradition. Både Hanna 
Winges och Agnes Brantings syn på 1700-talets och 
det tidiga 1800-talets kyrkotextilier var uttalat negativ. 
Även om Erstas och Göteborgsverkstadens dekor och 
bildframställningar under det sena 1800-talet följde 
tyska nygotiska förlagor, är detta också ett klart brott 
mot den närmast föregående periodens estetik och iko-
nografi.

Man kan sedan följa en breddning av ikonografin hos 
textilierna både i förhållande till föregående epoker och 
successivt under den aktuella perioden. Föremålen visar, 
att med detta följde personliga variationer i gestaltning/
komposition. De visar på vilket sätt och när olika konst-
närer utvecklade de liturgiska textiliernas ikonografi 
och estetik. En signifikant förändring är, att man inför 
bibelspråk och andra texter i dekoren.

Bibliska berättelser hade inte illustrerats särskilt ofta i 
bild på liturgiska textilier efter 1500-talet. Sådana fram-
ställningar utgör en intressant innovation inspirerad av 
senmedeltidens textilier, men inte som pastischer utan 
med en personlig konstnärlig utformning. Främst var 
det Sofia Widén och Agda Österberg som på 1920-talet 
gav dem ett helt nytt uttryck. Detta kom senare under 
1900-talet att utvecklas ytterligare hos Licium och Li-
braria.

Även då man använde samma motiv och symbo-
ler som tidigare under 1800-talet, blev utformningen 
en helt annan från 1880 och framåt. Man kan se ett 
klart brott mot den kyrkliga textilkonst som fanns un-
der 1800-talets tidigare decennier och som framför allt 
Agnes Branting tog klart avstånd ifrån såsom vare sig 
kyrklig eller konstnärlig. Man lämnade snart nystilarna 
och blev ”modern”.

Intressant är att se mötet mellan det historiserande 
och det nyskapande hos textilierna. Det finns, som fram-
går av texten, olika exempel på påverkan från äldre ti-
ders konst. Till några tidiga textilier hade konstnärerna 
på HV hämtat inspiration direkt från medeltida före-
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mål de själva sett och inspirerats av i Sverige och utom- 
lands.

Den rent konstnärliga förändringen hos de liturgiska 
textilierna följde tidens konstnärliga strömningar från 
stileklektisism, nyromanik och nygotik, via art nouveau/
jugend och klassicism/”Swedish grace” mot modernism. 
Estetiskt skiljer sig ateljéerna åt sinsemellan på flera sätt. 
Brytningen på HV 1903–1904 kanske ytterst gällde vil-
ken väg den estetiska förnyelsen skulle ta.

En del textilier ligger i frontlinjen medan andra visar 
en viss försiktighet. Man förde in det för ögonblicket 
moderna formspråket. Den svenska textilkonsten gick 
under 1900-talet sin egen väg även om den inspireras av 
aktuella konstriktningar i Europa.

I och med att motivvärlden breddades gavs större 
utrymme också åt det estetiska gestaltandet. Formerna 
förändras i takt med tidens smak och stil men också till 
ett mer personligt och varierat sätt att komponera, för-
stärkt av ett professionellt utförande. Även olika brodö-
ser och väverskor satte sin prägel på textilierna genom 
sin tolkning av konstnärernas skisser.

Många gånger harmonierade de nya textiliernas 
formspråk i nybyggda sekelskifteskyrkor med deras 
målade blomsterdekor. Efter 1900-talets genomgripan-
de omgestaltningar av många kyrkobyggnader, är det  
ibland endast textilierna, som vittnar om denna epok i 
kyrkornas historia.

När mässhakar började tillverkas på 1900-talet höll 
man hos Ersta och på HV fast vid den raka mässhaks-
modellen. En ny form på mässhakar inspirerad av med-
eltida modifierade klockmässhakar lanserades av Agnes 
Branting och Licium. Denna förändrades till en något 
bekvämare nedtill mjukt rundad vid modell som blev 
vanlig under resten av 1900-talet hos alla ateljéer.

Av kvinnor för män – ett genusperspektiv
Inrättandet av en kvinnlig avdelning på Tekniska skolan 
1879 tror jag befäste textilområdet som en kvinnlig sfär. 
Slöjdlärarinnor och teckningslärarinnor utexaminerades 
och undervisade i flickskolor och i vanliga folkskolor 
där syslöjden förbehölls flickorna. HV:s undervisning 
var en del av utbildningen för slöjd- och vävlärarinnor. 
Men detta var också en förutsättning för den utveckling 
inom den textila kyrkokonst som redovisas i denna av-
handling.

Min undersökning visar också att kvinnor var både 
verksamhetsledare och beslutsfattare både på HV och 
Licium och vid slutet även på Libraria. Även sedan HV 
efter 1904 fått manliga ledamöter i styrelsen, var ordfö-
randen kvinna. Majoriteten av konstnärerna var kvin-
nor och alla som utförde textilierna var kvinnor. Bland 
hantverkarna var flera gifta, medan textilkonstnärin-
norna i regel förblev ogifta och därmed myndiga. De 
var ambitiösa, utåtriktade och moderna unga kvinnor 
som med tiden blev starka och självständiga yrkeskvin-
nor, i en del fall företagsledare, Agnes Branting, Carin 

Wästberg, Alida Heimburger, Agda Österberg och se-
nare Sofia Widén.

I några få men prestigefyllda fall komponerade arki-
tekter själva textilierna till sina kyrkor. Exempel på detta 
visas i fördjupningskapitlen. I England var det vanligare 
att arkitekter gjorde förlagorna direkt till de ateljéer som 
utförde kyrkliga textilier på 1800-talet. I Tyskland ri-
tade några manliga konstnärer de mönsterförlagor som 
spreds och användes av många ateljéer och enskilda runt 
om i Tyskland och Sverige. I de nordiska länderna följde 
man det svenska exemplet med kvinnliga textilkonst-
närer.

Uppdragsgivarna är annars de som främst represen-
terar den manliga sidan. Intresset för en rikare liturgi 
låg i tiden och tillräckligt många präster engagerade sig 
och lät beställa nya skrudar till sina församlingskyrkor. 
Kyrkoråd, prästerskap, arkitekter och de flesta donato-
rerna var män. Och sist men inte minst, bars de litur-
giska plaggen vid denna tid enbart av män.

Kvinnor och män i fallstudierna
Avhandlingens persongalleri består huvudsakligen av 
kvinnor, en ny expanderande yrkesgrupp inom textil-
konsten. Ledande personligheter som Agnes Branting 
Sofia Gisberg, Carin Wästberg, Sofia Widén och andra 
spelar stor roll.

I de utvalda fallstudierna, två helhetsgestaltade kyr-
korum, där textiliernas utseende samverkar med arki-
tektur och dekor, sviter av textilier till två gamla kyrkor 
och en symboliskt laddad ärkebiskopsskrud dominerar 
männen på beställarsidan, två arkitekter med byggnads-
kommitté respektive byggherre, en restaureringsarkitekt 
med restaureringskommitté och flera donatorer samt en 
ärkebiskop. I dessa specifika fall är det män som figu-
rerar i tillkomsthistorien medan gestaltningar och ut-
förande har karaktären av stora konstnärliga uppdrag 
som de kvinnliga konstnärerna står för.

Fallstudiernas två första exempel är undantag i det 
sto ra sammanhanget. I gestaltningen av textilierna av 
res pektive arkitekt, Lars Israël Wahlman respektive 
Ferdinand Boberg i samarbete med ateljéledarna, kan 
vi se att främst mässhakarna skiljer sig från såväl tidi-
gare som senare mässhakar. Endast Agnes Brantings nya 
mässhaksmodell i Uppenbarelsekyrkan fick efterföljare. 
Annars påverkade inte dessa märkliga sviter den övriga 
produktionen i någon nämnvärd mån. Här ingår de på 
ett tydligt sätt i arkitektens gestaltning av hela kyrko-
rummet.

Den ekumeniska biskopsskruden fick som företeelse 
betydelse för kommande tillverkning under 1900-talet, 
inte minst materialmässigt. Den ekumeniska biskops-
skruden inspirerade förmodligen till ökat användande 
och nyanskaffning både av biskopskåpor och mitror i 
lätta sidendamasttyger.2

2 Ridderstedt, M. 2008, sid. 16–17.
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I förhållande till helheten är fallstudiernas textilier 
ovanligt rikt utformade, vilket främst får tillskrivas ge-
nerösa ekonomiska villkor. Även om andra kyrkor be-
ställde ett flertal föremål, finns ingen så genomarbetad 
svit som Sofia Widéns/Gurly Hillboms tio mässhakar till 
S:t Lars kyrka i Linköping.

Vidare perspektiv och efterspel
Efter 1930 konstnärligt och liturgiskt
Efter 1930 fortsatte ateljéerna Ersta, Licium och Libra-
ria framställa liturgiska textilier med oförminskad inten-
sitet de närmaste 30–40 åren, ja, Libraria ännu mer än 
tidigare. Även verksamheten hos Ersta var omfattande. 
Deras Paramentavdelning upphörde 1966.3

Efter sammanslagningen av Licium och HV 1952 
fortsatte Liciumdelen ytterligare ett årtionde med en re-
lativt stor kyrklig tillverkning.4 Sofia Widén grundade 
1952 en egen firma, Sofia Widén Textilier, i Stora Tuna, 
med en betydande produktion de följande åren.5 Libra-
ria leddes mellan 1935 och 1954 av Märtha Gahn6 och 
därefter av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse mellan 1954 och 
1980 (konstnärlig ledare till 1987).7 Agda Österberg 
drev fram till 1970-talet Ateljé Tre Bäckar i Varnhem 
med en stor produktion av liturgiska textilier och kor-
mattor. I Lund fanns från 1939 Södra Sveriges Kyrk-
liga Textil, en firma med en omfattande tillverkning av 
mässhakar och antependier där Maja Andersson Wirde 
hörde till initativtagarna.8 Ytterligare privata ateljéer 
och hemslöjdsföreningar bidrog till en stor produktion 
under de följande åren.

Resultatet kan man se i de svenska kyrkorna där så 
gott som alla äger liturgiska textilier i de fem liturgiska 
färgerna. Den blå liturgiska färgen togs upp av Sofia 
Widén redan på 1930-talet och fördes vidare främst av 
Anna-Lisa Odelqvist-Kruse.

På den konstnärliga sidan fortsatte konstnärinnorna 
att följa tidens konstriktningar men omsatta till textil-
konst efter egen uppfattning. Till en början fortsatte So-
fia Widén och Greta Olde Holmberg på Licium, Märtha 
Gahn och senare även Anna-Lisa Odelqvist-Kruse på Li-
braria att göra figurscener och större motiv men övergick 
senare till mer abstrakta och enklare utformade motiv. 
Användningen av egenkomponerad sidendamast, som 
inletts hos Licium på 1920-talet, togs upp av flera andra 
firmor och beställningar hos sidenväveriet Bevilacqua 
pågick ända in på 1960-talet. Damasttygerna kom med 
tiden att få allt rikare och mer uttalat sakrala mönster 
och motiv med figurer. ”Musicerande änglar”, ”Änglar 
vid livsträd”, ”Apostlarna”, ”Maria och Johannes vid 
korset”, ”Pingst”, ”Keruber”, ”Evangelister”, ”Kate-
dral” m.fl. kom på 1930–50-talen. De krävde endast vad 
man på Licium brukade kalla för ”ett enkelt bandkors” 
för att duga i sammanhanget, men kunde också beri-
kas med mer eller mindre omfattande broderier. Från 
1960-talet blev handvävda ylletyger vanligare.

Den största och mest betydande tillverkningen stod 
Licium och Sofia Widén för fram till början av 1960- 
talet och Libraria under Anna-Lisa Odelqvist-Kruse 
till 1980. Widén och Odelqvist-Kruse var de mest ny-
skapande. På 1960-talet samarbetade Edna Martin 
och Licium i några få fall med Sten Kauppi som lyftes 
fram som den mest innovativa på senare tid. Annars 
fortsatte de kvinnliga konstnärerna att dominera textil- 
konsten.9

De nordiska länderna
Intresset för nya kyrkotextilier i de övriga nordiska 
kyrkorna vaknade senare än i Sverige. Först i slutet av 
1920-talet börjar man tillverka nya liturgiska textilier 
i någon större omfattning. Flera nordiska textilkonst-
närinnor påverkades av den svenska utvecklingen och 
några hade praktiserat vid de svenska ateljéerna, särskilt 
hos Licium. Även i Norge och Danmark beställdes egna 
damasttyger hos Bevilacqua på 1950-talet.10 Ärkebiskop 
Söderbloms föredöme inspirerade förmodligen andra bi-
skopar i Norden till ökat användande och nyanskaff-
ning av biskopskåpor.

Liturgisk utveckling
Under senare delen av 1900-talet blev det självklart att 
bära mässhake vid nattvardsgång och i och med att natt-
vardsfrekvensen blev större, ökade också användningen 
och tillverkning av mässhakar. Något som ganska snart 
försvann var seden att beställa och bära mässhakar i par 
och med tiden kom mässhaken att reserveras för cele-
branten vid nattvardsgång. Bruket av stola tillsammans 
med mässhake återkom från 1950-talet men också till 
enbart alba eller röcklin. Palla och bursa i samma ma-
terial och färg som kalkduken och den övriga skruden 
kom åter i bruk. Liturgisk färgkanon följdes och ut-
ökades med blått som alternativ till violett under fastan 
och advent.

3 1985 återupptogs en viss verksamhet som 1987 gick upp i Librarias textil-
ateljé, under några år placerad i Erstas lokaler.

4 Licium ingår fortfarande som ett Aktiebolag helt ägt av HV.
5 Ridderstedt, M. 2008. I denna bok listas en stor del av de mässhakar och 

antependier av sidendamast tillverkade under perioden1920–1970. Ateljéer 
och konstnärer presenteras i samband med de olika mönstren. Även norska 
och danska mönster ingår. Sofia Widén Textilier sid. 262.

6 Ridderstedt, M. 2008, sid. 142.
7 Mo, U. 2003, sid. 93.
8 Ridderstedt, M. 2008, sid. 218 ff; Tre Bäckar i Varnhem, 1934–2004, Södra 

Sveriges Kyrkliga Textil (SSKT), 1939–1967, Kyrklig Textilkonst i Härnö-
sand, 1939–1960-talet, Pro Ecclesia i Malmö, 1951–1980-talet, Sofia Widén 
Textilier i Stora Tuna 1952–1961.

9 Olle Hjortzberg, Bror Geijer Göthe, Erik Abrahamsson är några som arbe-
tade för Libraria, Hans Krondal för Licium.

10 Ridderstedt, M. 2008, sid. 322–342.
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Slutord
Agnes Brantings betydelse
Agnes Branting framstår allt mer som den klart vikti-
gaste personen för den kyrkliga textilkonstens återupp-
livande. Hon hade möjlighet att ta intryck av vad som 
hände ute i Europa både på konsthantverksområdet och 
den kyrkliga sidan redan på 1880- och 1890-talen. Hen-
nes viktiga föredrag 1892 publicerades och lade grun-
den för den kommande utvecklingen, strax efter att teo-
logen G.T. Lundblad och biskop U.L. Ullman uttalat ett 
intresse för liturgi och kyrkotextilier. Agnes Brantings 
skrifter från 1893 och 1920 lästes av liturgiskt intresse-
rade och fick genomslag på olika håll i landet. Återinfö-
randet av vissa äldre typer av textilier skedde under hen-
nes tid på Licium. Men trots hennes klara deklaration 
1892/93 dröjde det 50 år innan alla de fem liturgiska 
färgerna började bli vanliga i så gott som alla kyrkor  
i Sverige.

Ett viktigt faktum var att hon efter schismen på HV 
hade kraft och möjlighet att gå vidare och starta Licium. 
Hennes kapital bestod av erfarenhet, kunskap och ”god 
smak”. Hennes konstnärliga begåvning i kombination 
med vetenskapliga ambitioner, stark ledarförmåga och 
ekonomiska möjligheter ledde fram till nyskapande på 
historisk, främst medeltida, grund så att först HV och 
sedan Licium kunde utveckla sin produktion av kyrkliga 
textilier. Agnes Branting hade förmåga att finna många 
goda medarbetare och inspirera dem samt att etablera 
goda kundkontakter i hela Sverige.

En annan följd av hennes medvetenhet var grundan-
det av Pietas konserveringsverksamhet, som kom att 
drivas parallellt med Licium och i någon mån kom att 
påverka dess nyproduktion.

Agnes Branting sågs som en auktoritet vars åsikter 
och kunskaper respekterades såväl av kyrkans män med 
ärkebiskopen i spetsen som av kulturvården och konst-
historiker, allt ifrån riksantikvarien till restaureringsar-
kitekter, samt av mecenater och donatorer som olika 
industri- och finansmän eller kungligheter.

Den svenska kyrkliga textilkonstens väg
Denna undersökning har bidragit med nya kunskaper 
om tiden, dess estetik och teologi. Jag anser att den stö-
der mitt antagande att den svenska kyrkliga textilkon-
sten gått sin egen väg.

Många textilkonstnärinnor och några få män utveck-
lade det estetiska uttrycket hos kyrkotextilierna under 
de femtio år avhandlingen omfattar. De bevarade texti-
lierna illustrerar tydligt en konstnärlig utveckling både 
individuellt och i stort. Hos Ersta och i Göteborg bör-
jade man i ett starkt beroende av tyska mönsterförlagor. 
HV:s konstnärinnor lät sig under 1800-talets sena årti-
onden på ett annat sätt inspireras av äldre konst. Först 
utgick man från den medeltida, romanska konsten, men 
sedan tog man snabbt upp de nya idéerna och formerna 

från art nouveau/jugend. Efter sekelskiftet 1900 tilltar 
ett mer personligt konstnärligt skapande i tidens stilar. 
Många nyutbildade unga konstnärinnor går på 1910- 
och 1920-talet vidare med egna moderna uttryckssätt i 
takt med att produktionen ökar.

Vacker, varierad och värdig – den textila  
skrudens roll i gudstjänsten
I denna avhandling har jag velat visa hur den stora till-
verkningen av liturgiska textilier i Sverige tog sin början 
1880 och sedan ökade under de följande 50 åren. Nya 
textilateljéer uppstod under denna period, en lades ock-
så ner. Några arbetade på frivillig basis med ett ideellt 
syfte, andra hade en mer yrkesmässig, professionell in-
riktning, där kvinnor kunde försörja sig både som admi-
nistratörer, konstnärer och hantverkare. Detta grundade 
sig inte på några direktiv uppifrån, vare sig från kyrkan 
eller från statsmakten, men olika företeelser i samhället 
gjorde detta möjligt.

De nya kyrkotextilierna gav ett visuellt bidrag till 
förnyelsen av gudstjänsten parallellt med ny mässmu-
sik, körsång och instrumentalmusik, med prästens litur-
giska ”koreografi” och det talade ordet i det sköna, inte 
sällan nyrestaurerade eller nybyggda kyrkorummet. Det 
som har med det sakrala, heligheten, att göra uttrycktes 
och beskrevs gärna med ord som skön, äkta och värdig. 
De undersökta textilierna präglades av en intention att 
tillföra gudstjänsten och kyrkorummet estetiska värden, 
variation och högtidlighet. En fördjupad och breddad 
motiv- och symbolvärld, högklassigt material och hant-
verk var delar i detta.

De svenska ateljéerna följde gängse konstnärliga ten-
denser i tiden och förde in ett modernt formspråk i såväl 
gamla som nya kyrkobyggnader. Till en början märks ett 
starkt inflytande från äldre tider och konststilar. Senare 
kom en prunkande prakt i blomsterfyllda jugendtextilier 
och under periodens senare år kom stramare linjer och 
modernistiska, minimalistiska tendenser.

Läsaren kan också följa hur ett ökat liturgiskt intresse 
inom Svenska kyrkan öppnade för denna tillverkning. 
En viktig faktor var ett ökat användande av altarskrud 
under senare delen av 1800-talet och av prästerlig skrud 
under första delen av 1900-talet, redan före nattvards-
väckelsen i Svenska kyrkan. En mycket betydelsefull 
faktor var återinförandet av de fem liturgiska färgerna. 
Vid sidan av några intresserade teologer var det textil-
konstnärinnorna, främst den mycket kompetenta Agnes 
Branting, som initierade och genomdrev detta. Trots att 
man redan på 1890-talet var medveten om de liturgiska 
färgerna dröjde det innan de fick sitt stora genomslag. 
Först vid 1920-talets slut började de vita och gröna litur-
giska textilierna tillverkas i större omfattning. Allt detta 
visar också på en omsorg om den egna församlingskyr-
kan och en önskan att försköna den med vackra och 
värdiga textilier. Motiv och texter kom att fokusera på 
lovsången och nattvardsfirandet.
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Några konstnärinnor kom att få ett större inflytande, 
nämligen Agnes Branting som ledare för HV och Licium 
genom sin stora historiska kunskap och sin ledarför-
måga, Sofia Gisberg både som konstnär och lärare och 
mentor för generationer av unga konstnärinnor och So-
fia Widén, under undersökningsperiodens sista år, med 
sin stora kapacitet och ett modernt uttryckssätt. En stark 
drivkraft för konstnärer, tillverkare och mottagare tycks 

ha varit att skapa skönhet i kyrkorummet och berika li-
turgin. Detta fortsatte och utvecklades ytterligare under 
följande årtionden. Så gott som alla kyrkor har i dag 
textilier i de fem liturgiska färgerna. Att bära mässhake 
vid nattvardsgång blev en självklarhet under senare de-
len av 1900-talet. Nog kan man säga att den önskan 
Agnes Branting så tidigt som 1892 uttryckte i hög grad 
gick i uppfyllelse:

”Måtte den kyrkliga textila konsten i vårt land snart bliva vad den borde vara:

ett väsentligt bidrag till en värdig form för gudstjänstens firande.”

Detalj av antependium i Vreta Klosters kyrka.
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great deal of new information about both the studios 
and the lives of the women artists working in them.

Ersta Parament Association was a studio associated 
with the Ersta Deaconess Institution and had explicit 
links with the Church of Sweden. Little interest was 
shown in making profits and any surplus was mainly 
devoted to decorating the institution’s own chapel. Ini-
tially embroidered work, often applications, were usu-
ally copied from German pattern books (Musterblatt). 
Production at Göteborgs Parament Studio (1883–1899) 
was generally initiated by clergymen and the work un-
dertaken voluntarily. Profits went mainly to charity. One 
of its primary aims was to spread the use of liturgical 
textiles among the parishes. The products of the work-
shops at Ersta and Göteborg are mainly interesting from 
an iconographical point of view and the time at which 
initiatives and their subsequent propagation took place.

Before the turn of the century HV was artistically the 
most important studio, with employees, trained artists, 
embroiderers and weavers. It was led to begin with by 
Hanna Winge (1838–1896) and Agnes Branting (1862–
1930) and after 1904 by Carin Wästberg (1859–1942). 
Its textile artists included Sofia Gisberg (1854–1926), 
Maria Widebeck (1858–1929), Maja Sjöström (1868–
1961) and Maja Andersson Wirde (1873–1952).

Licium was founded and run by Agnes Branting up 
until her death in 1930. The textile artists she mainly 
collaborated with were Sofia Gisberg, Elin Pettersson 
(1892–1979), Ruth Hallberg (1889–1976) and Sofia 
Widén (1900–1961). In time Licium became the largest 
studio.

When in 1926 Libraria found a new directress in 
Agda Österberg (1891–1987), its production increased. 
She designed most of the vestments herself.

All of the textile artists had studied abroad, some as 
early as in the 1880s in England, most in Germany and a 
few in Italy. They were represented at the world fairs in 
Chicago in 1893 and in Paris in 1900 and 1925.

About 100 embroiderers can be identified by name: 
50 at HV, 30 at Ersta, 20 at Licium and 5 at Libraria, 
although more were certainly involved in the work. It 
is often difficult to determine precisely who did what. 
The best records about embroiderers were kept at Ersta 
before 1900. We know the names of 20 women working 
as weavers at HV during the 50 years and 6 at Licium. 
Most of them also produced secular products as well.

The extent of the production
Before the turn of the century in 1900, more than 160 
frontals and complete altar furnishings (including fron-
tal, altar cloth, bible cushion/support, chalice veil, pul-
pit fall) have been recorded. About 1,000 frontals were 

Beauty and dignity

Liturgical textiles from Swedish studios  
1880–1930
This thesis deals with the production of liturgical textiles 
in five Swedish studios between 1880 and 1930. It is ba-
sed on a survey of what was delivered to and preserved 
in the buildings of the Church of Sweden, more than 
4,000 recorded objects.

Ecclesiastical liturgical textile art in Sweden forms 
part of an uninterrupted tradition from the Middle Ages. 
It is restricted to a specific number of objects with pre-
determined designs that allow some possibility of mo-
dification and functions, which at various times and in 
different contexts could also be varied in different ways. 
Earlier production during the 19th century had become 
increasingly stereotypical and there was little interest in 
ecclesiastical art and liturgy in the parishes of the Swe-
dish church.

My survey of this extensive material has enabled me 
to make conclusions about when new textiles were pro-
duced and where, as well as when important changes 
took place. The iconography, symbols, figurative motifs 
and texts used in the textiles reveal trends in the histo-
rical development of the church’s liturgy. It is also pos-
sible to see when the different liturgical colours began 
to come back into use. Differences in the designs of the 
textiles show which artistic figures had a dominant influ-
ence on ecclesiastical liturgical textiles at a certain time.

Studios, artists, weavers and needlewomen
A new era in ecclesiastical textiles began in Sweden in 
1880 at Ersta Deaconess Institution’s Parament Asso-
ciation, at Friends of Handicraft/Handarbetets Vänner 
(HV) in 1882 and in 1883 at Göteborgs Parament Stu-
dio. In the early 20th century Ateljé Licium started in 
1904 and AB Libraria in 1912/1917. Production was 
undertaken by skilful free-lance amateurs in more or 
less professional studios employing female embroiderers 
and weavers. The work of the two parament studios at 
Ersta and in Göteborg focused entirely on ecclesiastical 
products, while HV had already been producing secular 
objects for eight years before it began to take an inte-
rest in ecclesiastical textiles. Licium was a studio with a 
heraldic and ecclesiastical focus. AB Libraria’s produc-
tion was solely ecclesiastical and linked to the Church of 
Sweden. Their different operations developed gradually 
and in parallel. In order to provide the framework for 
the works of textile art dealt with, my thesis includes a 
presentation of the various individuals who were active 
in these different studios. My research has revealed a 



 315SUMMARY

produced after 1900. Before the turn of the century the 
Göteborg studio was the only one that supplied paris-
hes with new black, purple or red chasubles, in most 
cases imported from France either complete or ready 
for assembly. The first chasubles produced by HV were 
made in 1903/04. Altogether there are records of 420 
cha subles. Some chalice veils have also been listed and 
a few stoles. Up until the end of the 19th century the 
largest producer was Ersta and subsequently Licium. 
During the final years of the 1920s there was a major 
growth of production at Licium and Libraria. The ex-
tent of production is presented in the thesis in the form 
of a pillar diagram.

A number of objects that had fallen into obscurity 
after the reformation began to be used again, most of 
them produced by Licium. Amices came in 1912, stoles 
in 1919, chorister’s robes in 1923, dalmatics in 1928 
and the bursa at some time late in the 1920s. Bishop’s 
robes began to be produced again, which had not occur-
red in Sweden since the end of the 18th century. The first 
were made for the new diocese of Luleå in 1907 and the 
ecumenical archbishop’s robes in 1925. Three separate 
mitres were ordered between 1927 and 1932.

Who commissioned the textiles?
Numerous commissions were made by many different 
clients. The wife of a vicar in Dalarna placed the first 
order with Ersta in 1880. Women in the cathedral parish 
in Uppsala commissioned the broad lace altar cloth from 
HV in 1882 and participated themselves in its execution. 
It is probable that the founder of Göteborgs Parament 
Association, Erik Klingstedt (1843–1917), ordered the 
first textiles from it in 1884. The first commissions re-
ceived by HV included textiles for the newly-restored 
cathedral in Skara at the beginning of the 1890s and 
were produced there as well.

Donors could range all the way from ecclesiastical 
youth associations or sewing circles to wealthy indivi-
duals or members of the royal family. Attitudes among 
those actively involved in ecclesiastical renewal varied. 
Some high-church clergymen bought chasubles from 
catholic manufacturers on the continent or Anglican 
studios, others inspired their congregations to commis-
sion them from Swedish suppliers. The Young Church 
Movement inspired many groups. Members of different 
ecclesiastical associations were responsible for many 
commissions. In the Linköping region a group of weal-
thy patrons donated costly textiles to the cathedral,  
St Lars’s Church and Vreta Abbey Church at the end of 
the 1920s. 

It was mainly the parishes themselves that placed 
commissions, often with the vicar/chairman of the pa-
rish council as contact person. Some of the high-church 
commissions came from Elis Schröderheim in Stock-
holm, Albert Lysander in Malmö, Mats Åmark in Bog-

lösa and Uppsala, Simon Lüders in Strängnäs and Mary 
von Rosen at Rockelstad in Helgesta.

The first sets of textiles were ordered for the newly-
built churches in the major cities in connection with 
their consecration. But old churches also acquired new 
textiles. A considerable number of commissions were 
made in connection with restorations and a large num-
ber of them can be linked to those undertaken by Sigurd 
Curman, the Antiquarian of the Realm.

In-depth studies
Five sections in chapter IV deal with a few larger spe-
cial commissions where approaches differed and which 
were made in different situations. The first were for two 
newly-built churches in the early 1910s by two eminent 
architects. In both cases the architects also designed 
the textiles. Ferdinand Boberg’s Uppenbarelsekyrkan 
(Church of the Epiphany) was the result of a major 
donation by a patron for the entire church. Its textiles 
were commissioned from Licium. Engelbrekts Church 
by Lars Israël Wahlman was provided with textiles from 
HV. The church’s building committee decided to place 
the commission and also paid for it. The third church, 
Vreta Abbey Church, was provided with new textiles in 
1917 in connection with an extensive restoration. This 
is an example of the collaboration between Sigurd Cur-
man and Licium. A number of individuals donated new 
textiles, while others were paid for by the restoration 
committee. At all three churches the first commissions 
were supplemented at the end of the 1920s.

The fourth case concerns a private initiative to ac-
quire new textiles for an old church, St Lars’s Church in 
Linköping. A generous and committed donor, Captain 
Henrik Westman, provided his parish church with ten 
new chasubles in all five liturgical colours and a black 
altar frontal.

Finally, the ecumenical archbishop’s robes were pro-
duced for a special occasion, the ecumenical meeting in 
1925, when they were worn by Archbishop Nathan Sö-
derblom. The ecumenical cope at Uppsala is the out come 
of an entirely new situation in which the archbishop had 
a firm opinion about its iconographic programme. The 
initiative had been taken by Agnes Branting and another 
bishop after Ras Tafari’s visit to Uppsala in 1924. His 
donation was unable to cover the cost and another do-
nor who still remains anonymous was found.

All of these commissions were extensive and costly, 
so that the studios had to mobilise their entire aesthe-
tic capacity and the skills of their workers and also use 
materials of the highest quality. The textile artist Ruth 
Hallberg was involved in both the Uppsala Cathedral 
commission and the work for Vreta Abbey Church, and 
in the final stages Sofia Widén and Oskar Brandtberg as 
well. Sofia Widén was solely responsible for the commis-
sion for St Lars’s Church.
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Choice of materials
Not since the 18th century had so many different fabrics 
with different patterns and shades of colour been used 
for ecclesiastical objects. In the late 18th and early 19th 
centuries production in Sweden had been dominated by 
black and red velvet, decorated in silver or gold. On the 
continent as well as in Sweden special textile patterns 
then began to be used and composed specifically for ec-
clesiastical purposes.

A shift can be seen at the end of the 19th century from 
the use of broadcloth or velvet as materials for frontals 
to a preponderance of silk from the 1910s. Ersta nor-
mally used broadcloth as the basis for its embroidered 
decorations for frontals, bible cushions and pulpit falls, 
and eventually smooth velvet as well. Chalice veils were 
first made of white linen with outline embroidery in 
black, red, gold or white silk.

After 1904 we can soon see a deliberate change by 
HV. The first ten frontals were made in broadcloth but 
subsequently heavy silk materials predominated, often 
moiré from Almgren’s silk weaving mill in Stockholm. 
Licium purchased broadcloth in muted art nouveau co-
lours for frontals. But from 1905 we can already see a 
greater use of silk. Eventually silk damask was to be the 
predominant material.

The early chasubles, both those imported at the end 
of the 19th century as well as those produced in the early 
20th century were first made of smooth silk velvet but 
soon silk damask became the predominant material 
(apart from at Ersta). All white chasubles and frontals 
were made of silk. Silk rep, moiré and brocatelle as well 
as smooth satin fabrics were also used. Libraria used 
smooth velvet for chasubles but also there mainly pat-
terned silks.

Some chasubles and frontals were made of fabrics 
woven in the studios themselves. Libraria’s hand-woven 
fabrics contained single gold threads sporadically wo-
ven into the entire surface. In the early years of the 20th 
century Licium and Ersta ordered silk-damasks with po-
megranate patterns from Germany, Austria or Italy as 
well as damasks with religious patterns inspired by the 
Middle Ages from Krefeld in Germany. One silk damask 
with cinquefoil angels from Krefeld was used only by 
Libraria. Silk damask with baroque flowers, “sprigs”, 
and renaissance patterns was imported from the Luigi 
Bevilacqua silk weaving mill in Venice. HV ordered two 
patterns of its own from Almgren’s in Stockholm. It can 
clearly be seen that the studios purchased fabrics and 
accessories from different suppliers, which means that 
some anonymous objects can be identified or attributed.

The Göteborg studio imported ready-made em-
broideries of gold lambs and other details from Paris,  
but one expert embroiderer at Ersta could herself pro-
duce excellent depictions of small lambs in gold embroi-
dery.

Liturgical colours

Interpretations of the liturgical colours were brought to 
the attention of both the clergy and textile artists through 
lectures and classes as well as in articles and pamphlets 
by several clergymen and the artist Agnes Bran ting in the 
1890s and Sixten Dahlqvist in 1927. They were in their 
turn influenced by English and German authors such as 
A.W.N. Pugin, Frans Bock and Wilhelm Löhe.

The five colours were launched in practice on the west 
coast of Sweden during the 1880s and 1890s in the pul-
pit falls produced by the Göteborg studio. Ersta made 
objects in all the colours (apart from purple) for its own 
chapel between 1886 and 1901. HV exhibited all five 
colours at the Stockholm Exhibition in 1897. A survey 
of the textiles shows when deliberate use of the liturgi-
cal colours was resumed in the Church of Sweden. This 
added to and enhanced the way in which parishioners 
experienced religious services during the rest of the 20th 
century.

During this period red should really only have been 
used as a liturgical colour on Boxing Day, Whitsunday, 
and Reformation Day or Mission Day, which makes it 
difficult to explain the great number of commissions for 
red textiles. In addition there were already red textiles 
from the 19th century in many churches that could still 
be used. It is obvious that red continued to be considered 
the colour to be used for feast days until white began 
to make an impact at the end of the 1920s. The pro-
ducts supplied by Licium and Libraria largely comprised 
supplementary commissions for white and green textiles 
from the parishes, for both frontals and chasubles.

In the 20th century more and more children were be-
ing baptised in church. For this reason a special bap-
tismal altar was set up in some churches. Blue frontals 
were acquired for them at the end of the 1920s. But the 
use of blue as a liturgical colour instead of purple did 
not begin to make its mark until after 1930.

Motifs
The new textile producers used a wealth of different 
motifs and differences began to appear between the ico-
nography of the various studios in the 20th century. The 
studios in Göteborg and at Ersta used large depictions of 
Christ on frontals made at the end of the 19th and begin-
ning of the 20th century.

The major change at HV came before Agnes Branting 
and Sofia Gisberg left the studio and started Licium. Af-
ter 1904 HV mainly used symbolic motifs such as mo-
nograms. At Licium, which was the largest producer, we 
see a major extension of the range of motifs used. This 
is where we mainly find figures and depictive motifs. 
The expansion of the production of cheaper items led 
eventually to curtailment of the use of decoration and 
special motifs.
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During the Middle Ages the most frequent motif on 
the back of a chasuble was a crucifix, which was along-
side the empty cross all that could be found during the 
18th and early 19th century. Remarkably enough the cru-
cified Christ is depicted on only eight chasubles in the 
material that has been studied. What is interesting is that 
the motif began to be used at all in the early 20th century. 
Its placement on a black and three purple chasubles is 
understandable. On three green ones it forms part of a 
depiction of the trinity, appropriate for the weeks after 
Trinity Sunday. It is surprising that the dove of the Holy 
Spirit is only depicted a dozen times on all the red fron-
tals and chasubles that were produced. Only Libraria 
used the eye of God in a triangle. There seems to have 
been relatively free variation of the use of motifs in rela-
tionship to liturgical colours.

A number of motifs and symbols are the same as 
the ones used in previous centuries, the Cross, the ra-
diant sun, the Crown of Thorns, the Palm of Victory 
and monograms. Many were combined in new ways. 
My conclusion is that the different artists largely fa-
voured certain motifs and colours and influenced their  
clients.

Texts
By no means all liturgical textiles were provided with 
texts, but enough to make it possible to describe a new 
trend. All the studios mainly placed texts on frontals and 
pulpit falls. Ersta used text on 30 frontals. HV provided 
at least 24 frontals with texts before 1900 and only a 
few after Agnes Brantning and Sofia Gisberg had left 
the studio. At least 52 frontals from Licium have texts. 
Only three frontals with texts from Libraria have been 
recorded.

Chasubles from the studios at Ersta and Göteborg 
lack texts. (“Joh, Upp. 6.5” [Revelations 6.5] embroi-
dered on one chasuble from Ersta.) HV has a few single 
words embroidered on a few late chasubles. Libraria 
made only two chasubles with texts. Licium, on the 
other hand, embroidered texts on at least 30 chasubles.

Biblical texts are mainly taken from the Gospels, 
several from the Sermon on the Mount, the Epistles, 
Revelation, the Psalter and a few prophetic texts from 
the Old Testament. Several of the texts form part of the 
Church of Sweden’s communion service, psalms, hymns 
or introits. The introductory words “Holy, holy, holy” 
and “Praise be to God …” are used several times by 
all the studios. Occasionally texts were embroidered in 
German or Latin, three times in Greek and once in He-
brew.

The custom of embroidering texts was initially inspi-
red by German and English journals that were available 
at Ersta and in Göteborg. Hanna Winge at HV viewed 
this as a mediaeval custom. But among the mediaeval 
textiles that have been preserved in Sweden texts can 

only be found on a handful of Birgittine items. Both  
Agnes Brantning and Carin Wästberg may have seen 
new as well as earlier textiles with texts during their 
study visits to Germany and England. In the early 1890s 
they had both been in contact with the western Swedish 
parament movement where texts where often the only 
motifs used. Texts were embroidered on the altar fur-
nishings and chalice veils for Skara Cathedral in 1894. 
Agnes Brantning and Sofia Gisberg took this tradition 
with them to Licium and Sofia Widén continued to in-
corporate texts into her compositions for as long as she 
worked there (until 1952). One can conclude that the 
texts were discussed with the commissioners as they are 
sometimes only indicated on the sketches by letters of 
the alphabet. The texts on the altar furnishings stress 
that the altar is the focus for all that is holy. They em-
phasise songs of praise, joy and ceremonial and also fo-
cus on the holy sacrament and on Christ as the shepherd 
and sacrificial lamb. Ersta often used the text “Come 
unto me …”. In the 1890s texts were already descri-
bing “The people of God”. The texts on the chasubles 
produced by Licium often emphasise the content of the  
motifs.

Aesthetic tendencies
Ecclesiastical textiles produced in Sweden after 1880 
break completely with the aesthetic tradition of the pre-
ceding period. Artistically both the Ersta and Göteborg 
studios adhered to German neo-Gothic originals. Ersta’s 
production, which extended throughout the entire pe-
riod, underwent further development and adapted to the 
more recent tastes.

The views of both Hanna Winge and Agnes Branting 
on the design of 18th century and early 19th century ec-
clesiastical textiles were unmistakeably negative. Their 
designs and use of colours were markedly different from 
the motifs and symbols that had been used before 1880. 
Several of the early frontals produced by HV have large 
striking embroidery over the entire surface. Most often, 
however, all the studios used central motifs with borders 
of varying widths along each side and occasionally at the 
top as well.

Inspiration for new designs was sometimes found in 
mediaeval textiles and other earlier art, for examples 
tapestries from the cathedral in Halberstadt, the Apo-
calypse tapestry at Angers and renaissance paintings 
in Florence. A few mediaeval embroidered works from 
Sweden were also used as models and to provide inspi-
ration.

Art nouveau/Jugend designs and floral motifs began 
to be used at an early stage. Textiles with designs that 
were at the time modern were produced for newly-built, 
restored and other older churches. Very few pastiches 
were made that were adapted to an early ecclesiastical 
interior or to match existing chasubles.
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Chasuble design
When chasubles once again began to be produced in 
the 20th century, Ersta and HV adhered to the prevalent 
straight models. HV produced straight chasubles for the 
entire period after 1903. Libraria was the only studio 
that made narrow chasubles that were wider at the bot-
tom than around the shoulders. To begin with, Licium 
also made straight chasubles but in 1912/13 it develo-
ped a more rounded cut based on the late-mediaeval bell 
chasubles. According to the textile scholar Agnes Geijer 
it was Agnes Brantning that introduced the mediaeval 
design in Sweden, which had been taken directly from 
a mediaeval chasuble in Uppsala. On the continent and 
in England bell chasubles had been used since the days 
of Pugin but did not yet seem to have become popular. 
The modified bell-chasuble design was used for both a 
restored Cistercian church and newly-built one. At the 
end of the 1920s all the studios had adopted the roun-
ded semi-wide model that became the standard during 
following decades. (Only on one occasion did HV pro-
duce a chasuble for an exhibition that used the round  
design.)

Theological standpoints
The Swedish theologians who first played a signifi-
cant role for the new textile art in Swedish churches 
in the 1880s were Uddo Ullman, Bishop of Strängnäs, 
Christof fer Bring, the superintendent at Ersta, and Erik 
Klingstedt in Göteborg. They had all been influenced 
by the German pioneers, the theologian Wilhelm Löhe 
in Neuendettelsau and the artists he collaborated with, 
Martin Eugen Beck and Moritz Meurer, already active in 
the 1850s and 1860s. They were to influence a number 
of other Swedes as well. Several women from the studios 
travelled to the Deaconess Institute in Neuendettelsau 
and other centres for ecclesiastical textile art in Germa-
ny in the 1880s and 1890s.

In Sweden the early 20th century was a period of great 
activity and creativity in ecclesiastical art and music as 
well as in theological research and liturgical innovation. 
Bishop Ullman was working on the new revised prayer 
book for the Church of Sweden. The high-church theo-
logians did not begin to travel to England to any major 
extent before 1908. From that date onwards the influ-
ence of the Anglican church can be seen, not least when 
it came to the use of vestments and liturgical colours.  
I have found that the production of chasubles began 
somewhat earlier than Sweden’s Eucharistic Revival 
with its renewed interest in high-church ritual, which 
suggests more widespread use than at communion  
ser vices.

Beauty in worship
The English term Applied Art refers to a work of art 
that is adapted for a purpose rather than Fine Art, which 
during the period was valued more highly. In Sweden the 
prevailing motto in the 1920s was “Vackrare vardags-
vara” (Beauty for everyday use) to describe interiors and 
utensils designed for domestic use. No corresponding 
expressions have been used about ecclesiastical art. Li-
turgical “utensils” do not form part of everyday life in 
the same way as furniture, carpets and curtains, whose 
practical function imposes certain limits to their design. 
Liturgical textiles are not primarily intended to be prac-
tical but are largely symbolic and aesthetic. They are 
applied art in the sense that craftsmanship is involved in 
rendering the artist’s sketches in textile form.

The objects studied in this thesis function and have 
their place in relation to worship and the ecclesiastical 
space. They are based on traditionally determined forms 
that were endowed with new aesthetic expression and a 
greater wealth of symbolic content, which clearly dif-
fered from the ecclesiastical garments worn in previous 
periods. There was scope for the personal expression of 
different artists. Thanks to the sometimes thorough re-
cords that exist, I have been able to show when and how 
this occurred.

Expansion of the use of liturgical textiles in the 
Church of Sweden was influenced by both the studios 
and the women who worked in them as textile artists as 
well as parishes and their clergy. Production capacity and 
potential demand had a positive influence on each other.

Many women and a few male artists developed their 
aesthetic expression working with ecclesiastical textiles 
during the fifty years covered by this thesis. The work 
of the professional studios was fundamental for the de-
velopment of many young women into resolute, mo-
dern professional practitioners. A few women were to 
acquire greater artistic influence, Agnes Brantning as the 
directress of HV and Licium through her great historical 
awareness and leadership capacity, Sofia Gisberg both as 
an artist and teacher and as a mentor for generations of 
young women artists, and in later years Sofia Widén with 
her enormous capacity and modern forms of expression. 
She bore the banner onwards for several decades.

What was linked to the ecclesiastical, the sacred, 
found expression and was described in words such as 
beautiful, true and dignified. The textiles embodied an 
intention to enhance the aesthetic values of worship and 
ecclesiastical space, to add variation and solemnity. This 
involved a deeper and more widespread use of motifs 
and symbols, of high-quality material and of craftsman-
ship. This study has contributed new knowledge about 
the period, its aesthetics and its theology.

Translation David Jones
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Appendix I: Biografier

I följande avsnitt kommer jag att presentera några av 
ateljéledarna, konstnärinnorna och en manlig konstnär. 
En särskild katalogdel över deras verk i urval med tanke 
på avhandlingens avsikt bifogas. Konstnärinnorna pre-
senteras alfabetiskt inom varje grupp. Den relativt ut-
förliga skildringen innehåller både välkända fakta och 
sådant som inte förut publicerats.
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England vid denna tid. 1887 anställdes hon som för-
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tioner i varierande tekniker.6 Bevarade skisser och pro-
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ration från den gamla folkliga svenska textiltraditionen 
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hennes större profana uppdrag var möbeltyger, drape-
rier och gardiner för Oskar II:s skrivrum på Stockholms 

slott 1889. År 1893 fick Agnes Branting Sophie Adler-
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de Anna Wallenberg och med konstnärlig medverkan 
av studiekamraten Sofia Gisberg. Ateljéns huvudsakliga 
uppgift var tillverkning av kyrkliga och heraldiska tex-
tilier. En mängd fanor till olika föreningar och samman-
slutningar broderades.

Under de första åren utfördes en viss konservering 
av äldre textilier hos Licium, men 1908 bildades den av 
Agnes Branting ledda konserveringsföreningen Pietas.10 
Hon hade sedan 1906 haft uppdraget att inventera och 
ta hand om de äldre textilierna i Uppsala domkyrka och 
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i styrelsen. Brantings estetiska uppfattning skiljer sig från Carin Wästbergs 
mer impressionistiska stil och färguppfattning.

10 Inger Estham, ”Eigthy Years of Pietas” i Estham, I., Nockert, M. (red.) 1988; 
Lundwall, E. 2003; Verksamheten sedermera införlivad i Riksantikvarieäm-
betets verksamhet. Redan från början insåg Agnes Branting vikten av nog-
grann dokumentation både i bild och text av föremålen och åtgärderna.

11 Estham, I. 1988, sid. 19; Lundwall, E. 2003, sid. 19. Båda anger årtalet 
1906; Estham, I. 2001, sid. 141–142; Bengtsson, H., Estham, I. m.fl. 2010, 
sid. 215.

12 Sommaren 1928 flyttade hon till Riddargatan 16. ATA, Sigurd Curmans 
arkiv kapsel 108 (1928) ”Den 26 juli flytta vi in i vår nya lägenhet på Rid-
dargatan 16.”; RA, Brev till Gerda Boëthius 13/2 1928. (RA/720091.006) 
vol. 21.
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bevarande och nyskapande uppgifterna hand i hand.  
I den s.k. Pietaskatalogen beskrevs såväl varje föremål 
som de åtgärder man vidtagit med fotografier före och 
efter konservering.13 Detta arbete gav Agnes Branting 
möjlighet att ingående studera äldre kyrkotextilier, nå-
got som i många fall blev grunden till hennes banbry-
tande historiska textilforskning.14

Resor
Genom att jag fått tillgång till hittills okända brev från 
Agnes Branting till hennes familj och genom att Eva v 
Zweigbergks hela underlag till utställningskatalogen 
HV 1974 gjorts tillgängligt kan jag med större säkerhet 
kartlägga Agnes Brantings resor.15 De resor hon gjorde 
med bidrag från olika instanser resulterade alltid i rese-
berättelser av något slag.

Agnes Branting fick tidigt möjlighet att studera kyrk-
lig konst i Tyskland. Sommaren 1885 reste hon till-
sammans med Molly Rohtlieb, dotter till kyrkoherden 
i Tyska kyrkan, till Tyskland och Belgien med besök i 
Lübeck, Köln och Brügge för att studera medeltidskonst 
och till världsutställningen i Antwerpen.16 En studieresa 
gick 1886 till Tyskland. Den 1 juni avreste hon för att 
under två månader studera i Berlin och Dresden, bl.a. 
i konsthantverksmuseerna och etablera kontakter med 
de utbildningar som fanns vid dem.17 Reseberättelsen 
skildrar utförligt intensiva studier i museernas stora 
textilsamlingar. Genom rekommendationsbrev från in-
tendent Gustaf Upmark på Nationalmuseum till doktor 
Pabst vid Berlins Kunstgewerbemuseum fick hon stude-
ra textilsamlingar i ”två rum som ej var tillgängliga för 
allmänheten”. Hon besökte ”den med museet i Berlin 
förbundna konstbroderiskolan”.18 I Dresden hade hon 
rekommendation till professor Gurlitt på Kunstgewer-
bemuseum. Textilavdelningen där skall ha omfattat över 
7.000 nummer, alla exponerade. Den 29 juli anträddes 
återresan. Agnes stannade till hos släktingar i Skåne och 
besökte domkyrkan och fru Kulle i Lund, S:t Petri kyrka 
och stadshuset i Malmö.

1889 reste ensam hon till Paris för att studera vid 
världsutställningen.19 Hon såg bl.a. ”praktväfnader från 
Lyonfabriken” och nygjorda vävnader från les Gobelins 
och Beauvais.20 I en del fall uttryckte hon ogillande till 
deras sätt att ”efterapa måleri”. Den textila karaktären 
saknades ansåg hon. Hon besökte även Musée de Cluny 
med dess medeltida samlingar.

En viktig studieresa gick 1892 till Tyskland även då 
i sällskap med Molly Rohtlieb.21 Efter den blev kyrklig 
textil Agnes Brantings stora intresse. De båda besökte 
bland mycket annat en stor utställning av kyrklig konst, 
såväl katolsk som evangelisk, på Hohenzollersche 
Kunstgewerbemuseum i Berlin. I Berlin knöts kontak-
ter som förde dem till ledande centra för tillverkning 
av kyrkotextilier i den nyväckta liturgiska andan i bl.a. 
Neuendettelsau, Ludwigslust och Hannover. De besökte 
Halberstadt, Slottskapellet i Quedlinburg och S:t Victor 
i Xanten, där det fanns samlingar av äldre textilier. Med 
hjälp av Domkapitular Alexander Schnütgen i Köln, fick 

de besöka sidenväverier i Krefeld och Kevelaer som hade 
ateljéer för kyrklig tillverkning.22

Vid hemkomsten höll Agnes Branting på hösten 1892 
ett föredrag om resan hos Svenska Slöjdföreningen. Det-
ta föredrag, Om kyrklig textil konst, trycktes i sin helhet 
året därpå i deras meddelanden. Där uttryckte hon klart 
den ikonografiska och estetiska inriktning som sedan 
kom att prägla den kyrkliga tillverkningen vid de svens-
ka ateljéerna, främst Handarbetets Vänner och Licium.

1898 gjorde hon på egen hand en resa bl.a. till Ham-
burg, Danmark och Norge för att studera hemslöjd och 
allmogevävnader.23

Som direktris reste hon i samband med utställningar 
både i Sverige och till Tyskland och Frankrike. År 1900 
tillbringade hon och Sofia Gisberg en hel månad i Pa-
ris inför Världsutställningen.24 I tidskriften Dagny 1900 
kan vi läsa att ”Fröken Branting vistas sedan 30 mars i 
Paris i och för ordnandet av HV:s utställning”.

Vid sådana utställningar anordnades också olika 
kongresser. Agnes Brantings svåger Reinhold Geijer del-
tog så gott som hela juli 1900 i två parallella konferenser 
om det högre undervisningsväsendet och om filosofi i 
Paris.25 Med vetskap om umgänget med familjen Geijer 
kan man anta att Agnes Branting höll sig informerad 

13 ATA. Pietaskatalogen. Konserveringsrapporter från 1908–2008 cirka 7500 
nr.

14 Fram till år 1930 hade 1270 konserveringar genomförts.
15 Brev mellan Calla, Agnes och Reinhold Geijer lämnade till Geijerska släkt-

föreningens arkiv i Ransäter, brev till Agnes Branting till Agnes Brantings 
arkiv i ATA; KB Eva v Zweigbergks samling Acc 1984/50.

16 HV Årsberättelse 1885. ”För 100 kronor företog fröknarna Rohtlieb och 
Branting en resa omfattande en vistelse i Antwerpen under pågående verlds-
utställning med uppehåll i Lübeck, Köln och Brügge för att studera särskilt 
medeltidens konst. Fröken Eketrä fick 600 kronor för en månads studier i 
Kensington Museum med besök i Antwerpen på återresan”; HV styrelsepro-
tokoll 1881–1885. 1885 4 april § 1 Fröken Eketrä får reseanslag 600 + fri 
resebiljett för 5 veckors kurs vid Kensington museet under ledning av Mrs 
Derby på villkor att hon på hemvägen besöker Antwerpen. §2 För en med-
lem i konstutskottet skulle sökas resebidrag hos Kungl. Majt. för att besöka 
expositionen i Antwerpen. Föreningen fyller upp beviljad summa till 500. §3 
Beslutades att föreningen skulle bekosta engelskalektioner åt tvenne af sina 
arbeterskor. 1885 7 maj. §1 Bestämdes att Frk Branting skulle få 100 kr som 
resebidrag för att medfölja Frk Rohtlieb till Antwerpen.”

17 HV Årsberättelse 1886. Agnes Branting reste på HV:s fria biljett till Skåne. 
”Fröken Branting har af Föreningen erhållit ett anslag af 300 kronor för att 
studera i Berlins och Dresdens Kunstgewerbemuséer och derigenom bereda 
sig för en framtida plats i föreningens tjänst.” Med rekommendation från 
intendent Upmark till doktor Pabst vid Berlins Kunstgewerbemuseum.

18 HV-arkivet. ”Stor vit låda, osorterat” (A2:1–2). ”Redogörelse öfver den stu-
dieresa jag på Handarbetets Vänners bekostnad gjorde sommaren 1886.” 
Reseberättelse i original bland HV-protokoll 1886.

19 HV-arkivet. ”Stor vit låda, osorterat” (A2:1–2). HV styrelseprotokoll. 1889, 
23 maj. Beslutades att om Agnes Branting erhåller 300 kr från Kommerskol-
legium skulle föreningen tillskjuta 200 kr; HV Årsberättelse 1889. Agnes 
Branting fick 300 kronor från Kommerskollegium, 200 kronor från HV och 
100 av Anna Wallenberg för att studera vid världsutställningen i Paris.

20 Reseberättelse i ”Svensk Konstslöjd” 1889; Danielson S., sid. 143; Protokoll 
och reseberättelse i original finns i HV-arkivet.

21 HV Årsberättelse 1892.
22 Agnes Branting i Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen 1893, sid. 7–8.
23 Agnes Branting, ”Minnen från en studieresa” i Meddelanden från Svenska 

slöjdföreningen 1899 1–2, sid. 40–66.
24 Dagny 1900, sid. 198: ”Fröken Branting vistas sedan 30 mars i Paris i och 

för ordnandet av HV:s utställning.” Sofia Gisberg och Agnes Branting hade 
fått statligt stipendium ”de enda bland teknici” för idkande av studier vid 
världsutställningen i en månad.

25 Geijerska släktföreningens arkiv i Ransäter. Tab. L 46. I juli/augusti skriver 
svågern Karl Reinhold Geijer hem från Paris och talar om vad han sett av 
HV:s del på Världsutställningen och kommenterar att han tyckte den hade 
fått för liten plats.
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även om filosofiska spörsmål som låg i tiden. Agnes 
Brantings intellektuella sida utvecklades vidare mot en 
fördjupad textilhistorieforskning parallellt med arbetet 
med Licium och Pietas.

Under år 1901 reste hon två gånger till Berlin för 
HV:s räkning. Den 1 juni öppnades en HV-utställning 
på Sassnitz-Trelleborgsroutens resebyrå, 59 Unter den 
Linden.26 Agnes Branting ordnade utställningen och höll 
föredrag om de utställda arbetena. Den 12–24 oktober 
var hon åter i Berlin för att ordna en utställning för HV:s 
räkning, som öppnades den 17 oktober, denna gång i 
Kunstgewerbemuseum.27

Sommaren 1904, innan Licium startade, reste hon till 
Norditalien för att göra uppköp och knyta kontakter 
med leverantörer av tyger och spetsar. Möjligen reste 
hon någon sträcka i sällskap med Curmans28 och hem 
tillsammans med svågern Reinhold Geijer. Hon återvän-
de via Lyon till Stockholm den 19 augusti. Reseberättel-
sen som avlämnades till Kommerskollegium i november 
visar att hon besökt Venedig, Bologna, Ravenna, Rom, 
Neapel, Pompeji och Florens. Av korrespondens fram-
går att hon hade en rundresebiljett över Pisa, Nervi, 
Santa Margherita, La Spezia till Genua.29 Hon besökte 
bl.a. sidenvävarstaden Zoagli i Ligurien.30

I samband med utställnings- och föredragsresor till 
Ungern 1909 och 1910 fick hon möjlighet att studera på 
vägen. Den 9 november 1909 reste Agnes Branting till-
sammans med Mimmi Börjeson till Berlin och vidare via 
Prag till Budapest där de öppnade en utställning 22 no-
vember och Agnes höll föreläsning.31 Av breven framgår 
att den blivit mycket uppskattad och att de två damerna 
blivit hyllade som ”apostlar från Norden”. De umgicks 
bl.a. med konstnären och arkitekten Géza Maróti. Hem 
reste de via Wien, där de tillbringade en vecka, och sedan 
över Dresden åter till Sverige andra veckan i december. 
Den 8 december skriver hon till systern: ”I lördags voro 
vi på dinér hos Ministern. Ingen mindre än den store 
orientalisten, Hofrath Karabacek, chef för Hof Biblio-
teket förde mig till bords och det var alldeles förfärligt 
intressant.”32

I slutet av september året därpå var hon åter in-
bjuden att föreläsa i Budapest. Hon fick då möjlighet 
att besöka den stora utställningen av islamisk konst i 
München där ”en af dr Martins herrar” visade henne 
runt. Och vid hemkomsten drog hon sig inte för att kri-
tisera utställningen för dess otillfredsställande estetiska 
arrangemang.33 Denna gång passerade hon Wien både 
på utresan och på vägen hem. Några dagar arbetade hon 
i Hofbibliotek där Dr von Karabacek (1845–1917) själv 
installerat henne.34 Den 11 okt. besökte hon Kloster 
Neuburg utanför Wien men i korrespondensen nämns 
inget om den nya ornat som just tillverkats där. Där-
efter reste hon till Prag för att söka jämförelsematerial 
till ”Margaretaklänningen” i Uppsala domkyrka. Både i 
München och i Wien försökte hon finna historiska fakta 
som jämförelse till den. Vid denna tid hade Agnes Bran-
tings historieintresse börjat uppta alltmer av hennes tid.

Det framgår inte av de källor jag haft tillgång till att 
Agnes Branting någon gång reste till England förrän 
1912.35 Då besökte hon främst South Kensington Mu-
seum (nuv. V&A). Breven hem till systern andas nyhe-
tens behag. Det skulle kunna förklara skillnaden i konst-
uppfattning mellan Agnes Branting och Carin Wästberg 
och andra som tidigt kommit i direkt kontakt med Wil-
liam Morris och den engelska Arts and Craftsrörelsen.

I maj–juni 1920 reste Agnes Branting till Italien till-
sammans med den då 21-åriga systerdottern Agnes Gei-
jer. Bland annat besökte de i början av juni Venedig, där 
konsthistorikern Andreas Lindblom var deras ciceron.36 
Möjligtvis var det då hon gjorde den första beställningen 
av sin egen sidendamast Rundlar hos firman Luigi Be-
vilacqua.37

Forskning och utställningar
Sedan 1919 var Agnes Branting korresponderande med-
lem av Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsaka-
demien. Hon föreläste bl.a. om textilkonst på Konstaka-
demien i Stockholm.

Mycket viktigt för hennes framtida verksamhet som 
textilhistoriker var mötet med samlaren och medeltids-
forskaren Alexander Schnütgen i Köln 1892. Hon be-
sökte honom åter 1912 och imponerades och inspirera-
des av hans forskargärning vilket hon själv gav uttryck 
för i en artikel i samband med Schnütgens sjuttioårsdag 
1913.38

I en mängd utställningar av olika slag var hon en 
drivande kraft när det gällde textilier t.ex. kyrkliga ut-

26 Dagny 1901:11, sid. 268. Utställningen öppnades 1 juni kl. 10 av svensk-
norska ministern greve Taube. Kapten E. Hultin redogjorde bl.a. för HV:s 
historia. Agnes Branting höll föredrag om de utställda arbetena.

27 Dagny 1901: 16/17 sid. 384; Bild i HV-arkivet NMA.0064142.
28 ATA Agnes Brantings arkiv. Vykort från Carl Larsson 17/4 1904. om att hon 

får resa ”...med sådana härliga menniskor som Curmans.” Möjligen menar 
han Signhild och Calla Curman; Åman, Anders, Sigurd Curman: riksantik-
varie – ett porträtt. Stockholm 2008. Sigurd och Signhild Curman påbörjade 
sin bröllopsresa till Europa i mitten av juli 1903 och återvände 1905. I juli 
1904 återvände Signhild en tid till Sverige.

29 Kommerskollegium, Reseberättelse 1904. Utkast i Agnes Geijers Bibliotek 
Kapsel AB Föredrag och anteckningar; Geijerska släktföreningens arkiv i 
Ransäter Tab. L 46. 14 juli (u.å. troligen 1904) Brev till Reinhold Geijer från 
Sorrento där det framgår att hon ville att han skulle möta henne i La Spezia 
eller Florens den 24. Det framgår också att hon varit inlagd på sjukhus några 
dagar.

30 Geijerska släktföreningens arkiv i Ransäter Tab. L 46, L 6. h. 2. 6 aug. 1904. 
Brev från Calla till Reinhold Geijer i Genève /Aix les Bains. Hon skriver att 
hon haft kort från Agnes från Zoagli 2 augusti.

31 Bild i HV-arkivet.
32 ATA Agnes Brantings arkiv. Brev till Calla Geijer, 8 dec. 1909.
33 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1911. Branting, Agnes. Några iakttagelser 

på utställningen av Muhammedansk konst i München 1910.
34 ATA Agnes Brantings arkiv. Brev till Calla Geijer 29/9 1910 från München. 

”...i Stadsbiblioteket ... haft mina allra bästa stunder”, om 1200-och 1300-
tals miniatyrer som hon sett. ”Här finns de tyska böckerna om Tristan och 
Isolde om Persival och Wilhem af Orleans alla från 1200-talet ... Italienska 
1300-tal med betydelse för Ms (drottning Margaretas) klädning.”

35 ATA Agnes Brantings arkiv. 9/9 1912 och 12/9 1912. Brev från Agnes Bran-
ting till Calla Geijer från London. I den korrespondens som finns bevarad 
mellan systrarna Branting och makarna Geijer finns inget som tyder på att 
Agnes Branting rest till England tidigare.

36 Geijerska släktföreningens arkiv i Ransäter, Tab. L 46, L. 6. h. 2. Brev från 
Calla Geijer 1920 12/6.

37 Ridderstedt, M. 2008, sid. 48–49, 58.
38 Schnütgenmuseum, Köln, Arch. SM. Brev från Agnes Branting till Alexander 

Schnütgen 29. November 1912; Agnes. Branting, ”Alexander Schnütgen” i 
Ord och bild 1913, sid. 364–368.
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ställningar i Strängnäs 1910, Västerås 1911, Hudiksvall 
1913 och Uppsala 1918 samt Birgittautställningen på 
Historiska museet samma år. Den stora utställningen av 
kyrklig konst som fyllde Liljevalchs konsthall med 645 
nummer i januari 1929 blev hennes sista stora satsning 
på denna utåtriktade verksamhet. Hon dog mitt under 
förberedelserna för Stockholmsutställningen 1930.

Skrifter
Med tiden blev Agnes Branting en flitig skribent och 
en auktoritet inom det kyrkliga området när det gällde 
textilier. Redan 1907 publicerade hon den första rap-
porten om drottning Margaretas gyllene kjortel i Ord 
och Bild, därefter separat på tyska 1911, Das goldene 
Gewand der Königin Margareta in der Dom zu Uppsa-
la.39 1907 hade hon tre artiklar i Fataburen och Svenska 
slöjdföreningens tidskrift om knyppling, om en medel-
tida stola och om textilier i Vadstena kloster och kyrka. 
Från 1904 hade hon intresserat sig för spetsar och skrev 
flera artiklar om sådana i Almanack för alla 1914 och 
1916.40 1910 skrev hon om liturgisk dräkt i Fornvän-
nen och i katalogen till Strängnäsutställningen. Hennes 
Textil skrud i svenska kyrkor utkom 1920. Hon skrev 
om textilierna i bokverket Sveriges kyrkors monografi 
över Stockholms Storkyrka 1928 och en katalog över 
Uppsala domkyrkas textilier, som inte trycktes förrän 
efter hennes död.

Förutom dokumentationen av biskop Sunesons grav-
kläder i Lund, som konserverades 1923, ägnade Agnes 
Branting sig inte åt någon arkeologisk textilforskning. 
Men hon visade prov på stor beläsenhet beträffande lik-
nande fynd i resten av Europa. Hon deltog 1906 vid 
öppningen av S:t Eriks skrin i Uppsala domkyrka.41

Det stora ”Bildverket”
Tillsammans med dåvarande amanuensen vid Histo-
riska Museet och senare styresmannen vid Nordiska 
museet Andreas Lindblom (1889–1977) utgav Agnes 
Branting 1928–1929 praktverket Medeltida vävnader 
och broderier i Sverige, i två band.42 Det ena behandlar 
det som författarna ansåg vara av inhemsk tillverkning 
och det andra importerade textilier.43 Ett kapitel om 
dubbelvävnader författades av Vivi Sylwan, amanuens 
vid Röhsska museet.44 Detta verk lade grunden till all 
fortsatt forskning om medeltida textilier i Sverige.45 Hon 
började samla bilder redan i samband med ordnandet av 
Uppsala domkyrkas textilier 1907, om inte tidigare.46 

På våren 1914 önskade Nathan Söderblom få foton av 
domkyrkans textilier, men Agnes Branting var tveksam. 
Hon ville inte att de skulle publiceras först av utländska 
forskare.47

... alla foton (nu befintliga) äro nämligen i min ego och på 
min bekostnad fotograferade. Jag fick för ett par år sedan 
tillstånd af Domkapitlet att fotografera och använda ma-
terialet för ett arbete om svenska paramenta. Hittills har 
jag hållit på dessa saker då det vore ofördelaktigt om de 
svenska paramenta blefvo publicerade af utländska forsk-
are. Så egoistisk har jag på tillrådan af landets lärde män 

(Riksantikvarie Sahlin m.fl.) verkligen varit. Nu ställer sig 
emellertid saken annorlunda om Herr Professor Söderblom 
i en teologisk tidskrift vill publicera något.

När den engelske textilforskarens A.G.I. Christie besök-
te domkyrkan 1928, för att studera den röda 1200-tals-
kåpan i opus anglicanum ”som sannolikt är franskt ar-
bete”, önskar hon att ärkebiskopen låter honom studera 
men inte fotografera den.48

I mars 1916 skrev hon ett långt brev till ärkebis-
kopen om textilverket som hon tänker sig på franska: 
”Étoffes et broderies du Moyen age en Suède i tre band,  
I utländska broderier, II utländska väfnader, III inhem-
ska broderier och väfnader”.49 Så blev det dock inte.

För att kunna göra resor och fotografera sökte hon 
statsbidrag, eftersom familjen Wallenberg efter Anna 
Wallenbergs död inte ville stödja henne. 30 000 kronor 
behövdes och Andreas Lindblom nämndes i samman-
hanget. Redan 1 sept 1916 fanns provplancher färdiga 
till textilverket. Hon sände ett koncept till ett prospekt 
för subventionering och bad om ärkebiskopens rekom-
mendationer.50 Hon fick så småningom flera penning-
starka personer att subventionera företaget bland andra 
kronprinsen, prins Eugen och Anders Zorn.51

Den 26 augusti 1919 skriver hon till f.d. Riksantik-
varien Oskar Montelius att docenten Lindblom vill ”ur 
Textilverkets kassa uttaga reseunderstöd till honom”.52 
Förslaget hade kommit från Montelius och han skulle 
inte få lön från museet under tiden. Själv hade hon fått 
bekosta alla resor och ansåg att de anskaffat medel för 
”tillverkningskostnaderna”. Hon tar i ordentligt om 
textilkonstens ställning och sitt oavlönade arbete. Hon 
tänker inte offra sig för SHM. Den 10 september 1928 
skriver hon till Söderblom att första delen av Medeltida 
textilier ligger färdig och hoppas få det första exempla-
ret den tolfte.

39 Agnes Branting, ”Drottning Margaretas klädning” i Ord och Bild 1907, sid. 
581; Branting, A. 1911.

40 ATA Oskar Montelius brevsamling. Brev från Agnes Branting 23/7 1905.
41 UUB NSS, Brev från Agnes Branting. 28/6 1916 LICIUM. ”Kommer till Upp-

sala den 4 på aftonen, för att deltaga vid undersökningen av St Eriks skrin 
den 5 på morgonen.” ”Dr Lindblom och jag.” Vill ha företräde hos Herr 
Ärkebiskopen på aftonen den 4.

42 KB Eva v Zweigbergks samling Acc nr 1978/4: 1. Intervju med Andreas 
Lindblom. Han träffade Agnes Branting först 1910 som ung tjänsteman på 
SHM då hon ordnade upp textilierna där och skapade en bakgrund för re-
noveringsanstalten Pietas.

43 Branting, A., Lindblom, A. 1928–29. (100 numrerade exemplar.) Faksimil-
tryck 1997. En engelsk upplaga trycktes 1932.

44 Branting, A., Lindblom, A. 1928–29. Band I sid. 29–52.
45 Endast ett par medeltida textilier har hittats efter hennes genomgång.
46 Branting A., Lindblom, A. 1928–29. Förord.
47 UUB NSS, Brev från Agnes Branting 18/5 1914
48 UUB NSS, Brev från Agnes Branting 10/9 1928.
49 UUB NSS, Brev från Agnes Branting 1/3 1916. Hon tänker sig formatet 

stort”, 50 färgplanscher och 250–300 ljustrycksplanscher. Upplaga 300–400 
exemplar.

50 UUB NSS, Brev från Agnes Branting 1/9 1916. Underskrivet av både Agnes 
Branting och Andreas Lindblom.

51 ATA Agnes Brantings arkiv. Kronprinsen och prins Eugen m.fl. 1 000 kr 
vardera, Zorn 12 000 kr. Sammanlagt fick hon in 36 000 kr.

52 ATA Oskar Montelius brevsamling. Från 1889 till 1895 finns tio brev från 
Agnes Branting i brevsamlingen, mestadels om litteratur och bilder på Orien-
talisk konst. Sedan saknas korrespondens under tio år förutom ett brev om 
restaureringen av Trefaldighetskyrkan i Uppsala år 1900.
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Ett stort socialt kontaktnät
Agnes Branting umgicks med många betydande kultur-
personligheter. I samband med tjänstgöring på HV:s ut-
ställning i Göteborg 1891 framgår att systrarna Branting 
besökte Marstrand där också Molly Rohtlieb befann 
sig. Hon kom tidigt i kontakt med familjen Curman. 
Den blivande riksantikvarien Sigurd Curman kände hon 
redan 1891. Hans mor Calla Curman var en av HV:s 
grundare och medlem i styrelsen och skrev dess första 
historik 1899.53 Från 1913 ingick Sigurd Curman i kon-
serveringsföreningen Pietas styrelse, där Agnes Branting 
var sekreterare och verkställande. De träffades ofta i 
olika sammanhang t.ex. då det beställdes nya textilier 
i samband med kyrkorestaureringar. Som resultat av 
kontakten med Sigurd Curman kan man se såväl kon-
serveringsuppdrag hos Pietas som beställningar av nya 
skrudar till kyrkor som restaurerades under hans led-
ning, t.ex. Vreta kloster 1917.

Bland vännerna kan nämnas makarna Zorn, som 
både beställde vävnader från Licium efter kartonger 
av Anders Zorn och konservering av textilier ur deras 
samlingar. Hon vistades flera gånger hos dem i Mora 
och brevväxlade främst med Emma Zorn ofta om ut-
ställningar och hemslöjd.54 Men redan 1900 bör hon ha 
träffat både Anders Zorn och paret Söderblom i Paris. 
De första breven från Emma Zorn i ATA är från 1909.55 
Carl Larsson skriver en del personliga brev till henne 
bl.a. 17 april, 1904 om ”... en af de förfärligaste histo-
rier jag hört eller upplefvat!”56

Systern Calla, som åtminstone 1891 arbetade för HV, 
gifte sig 1894 med Karl Reinhold Geijer (1849–1922), 
professor i teoretisk filosofi i Uppsala, och blev mor till 
den framstående textilforskaren Agnes Geijer (1898–
1989). Systrarna stod varandra mycket nära och Calla 
var en skicklig brodös som i slutet av sitt liv gjorde en 
del arbeten för Liciums räkning. Professor Geijer stod 
vid sin svägerskas sida bl.a. under den svåra tiden på 
HV och deltog i det stormiga årsmötet 1904. (Se av-
snitt Handarbetets Vänner) Efter moderns död 1907 
tillbringade Agnes en del helger hos professorsparet i 
Uppsala och fick därigenom ytterligare kontakter i Upp-
sala, något som bl.a. framskymtar i brevväxlingen med 
ärkebiskop Nathan Söderblom.57 De tillbringade ofta 
semestrar tillsammans i Roxmo, Julita.58 Sedan systern 
Calla Geijer (1869–1934) blivit änka 1922, flyttade hon 
med dottern Agnes till systern i Stockholm.

Agnes Branting var god vän med Eva Upmark, aktiv 
inom Fredrika Bremerförbundet och hustru till inten-
dent Gustaf Upmark samt med samlaren och orientalis-
ten Fredrik Robert Martin (1868–1933). Flera personer 
stödde henne även ekonomiskt, Anna Wallenberg under 
den första Liciumtiden, Oskar Ekman på Bjärka Säby, 
som hjälpte henne ur knipan med Libraria, kapten Hen-
rik Westman i Linköping med stora beställningar och ett 
personligt engagemang.

Hon knöt kontakter med vetenskapsmän både i Sve-
rige, John Böttiger, Andreas Lindblom, och internatio-

nellt, Alexander Schnütgen i Köln, orientalisten Joseph 
Karabacek chef för Hofbibliotek i Wien och Emile Mâle 
(1862—1954) i Paris var några.59 I brevväxlingen med 
Gerda Boëthius, den första kvinna i Sverige som dispu-
terat i konsthistoria, antyds en resa till Frankrike hös-
ten 1921. Det visade sig att de båda deltog i Congrès 
d’histoire de l’art, organisé par la Société de l’histoire 
de l’Art français, i Paris den 26 september till 4 okto-
ber 1921.60 Bland föredragshållarna fanns de svenska 
professorerna Johnny Roosval, Axel Romdahl, Ewert 
Wrangel och Andreas Lindblom (tf) samt den franske 
forskaren Émile Mâle.

Nathan Söderblom
Agnes Branting hade redan under Söderbloms profes-
sorstid haft kontakt med honom t.ex. vid Uppenbarelse-
kyrkans tillkomst. Det är högst troligt att de träffats re-
dan när Söderblom var präst vid Svenska kyrkan i Paris 
(1894–1901). Vi vet att både Anders Zorn och Nathan 
Söderblom befann sig i Paris när världsutställningen 
pågick år 1900 och Agnes Branting var där under en 
månads tid. De kan inte ha undgått att se hennes färg-
sprakande solrosantependium som HV ställde ut där.

I ett brev till Söderblom den 30 maj 1914 tackar hon 
för en gåva ”och vid många tillfällen visad vänlighet och 
förståelse”. Hon inbjöds att närvara vid hans biskops-
vigning 1914 något som hon verkligen uppskattade, 
liksom vid dottern Brittas bröllop 1919. År 1915 hade 
hon haft ett personligt samtal med biskopen om sin roll 
i det kulturella sammanhanget där hon tydligen känt sig 
osäker om hon verkligen gjorde rätt saker och om hon 
hade rätt att ägna sig åt forskning.61

53 Curman, C., ”De sju fostermödrarna” i Dagny 1899. Häfte 18, sid. 388–402.
54 Senare också med Gerda Boëthius. RA/720091.006 Vol 21. Nio brev mellan 

1921 och 1928.
55 ATA Agnes Brantings arkiv. Brev från Emma Zorn mellan 1909 och 1915. 

Minst fyra gånger bjuder Emma in henne till Mora. I Zornsamlingarnas 
arkiv finns tre brev från Agnes Branting, ett till Anders 1905, två till Emma 
1921 och 1924.

56 ATA Agnes Brantings arkiv. I juni 1900 är de Ni och i mars 1901 skriver han 
Du. I ett annat brev skriver han 18 okt. 1910 ”O, du raraste lilla Agnes” och 
tackar för brev från Wien. I ett odaterat brev: ”Det är tusan till fruntimmer 
min vän A.B. riktigt lärd och med förmågan att meddela denna lärdom på 
ett överlägset sätt i skrift!” ”Ajöss på dej!”

57 Geijers bodde i ”Vasa-huset” på Luthagen, uppg. av Inger Estham. Adress 
Vasagatan 1 enl. korrespondens; UUB NSS Det första brevet från Agnes 
Branting daterat 18/5 1914, svar på en förfrågan om bilder.

58 Av korrespondensen i Geijerarkivet i Ransäter framgår att Agnes Branting 
ofta var gäst där och deltog i umgänget bl.a. med löjtnant Arthur Bäckström 
på Julita gård.

59 ATA Agnes Brantings arkiv. Brev från Agnes Branting till Calla Geijer. Wien 
1909 8/12 och Wien 1910 7/10; VLA Vreta Klosters kyrkoarkiv. N III Div. 
handlingar rörande inventarier. Licium 1924–1931. Brev till kyrkoherde 
Dahlqvist i Vreta Kloster febr. /mars 1926. Där skriver hon att hon mött 
Mâle några år tidigare.

59 Nu i Smålands museum, Växjö.
60 Compte-rendu analytique. Congrès d’histoire de l’art, organisé par la Société 

de l’histoire de l’Art français. Paris, septembre-octobre 1921. Paris, les Press-
ses universitaires, 1922. På sidan 15 nämns både Agnes Branting och Gerda 
Boëthius som deltagare. I samband med konferensen ordnades utflykter till 
katedralerna i Reims och Chartres, till slotten Chantilly, Fontainebleau och 
Vaux le Vicomte. Katalogen i tre band bevarad i KB.

61 UUB NSS, Brev från Agnes Branting 9/3 1915. ”Det var så värdefullt att få 
höra Herr Ärkebiskopens tankar i det ämne som jag så mycket sysslar med. 
Jag hade just kommit till den punkt, att jag inte visste om jag ägde rätt att 
arbeta så på eget ansvar som jag verkligen i dessa frågor gjort och så kände 
jag en längtan att få tala härom med Herr Ärkebiskopen. Tack för att jag fick 
komma.”
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Annandag pingst 1923 skrev hon i Uppsala ett långt 
brev där hon öppenhjärtigt förklarade alla turer vid 
sammanslagningen med Libraria några år tidigare och 
hur det hela löst sig. Ärkebiskopen var vid denna tid 
självskriven ordförande i Diakonistyrelsen.62

Skriftväxlingen angående både den stora brudpällen 
i Uppsala domkyrka från 191963 och den violetta bi-
skopsskrud som skulle bäras vid det ekumeniska mötet i 
Stockholm och Uppsala på hösten 1925 finns bevarade. 
(Se avsnitt om Ekumeniska biskopsskruden.)

Konstnärligt skapande
Agnes Brantings eget konstnärliga skapande är dispa-
rat. Under hennes 40 verksamma år är de verk hon själv 
står för mycket olika. De innehåller det mesta utom ett 
impressionistiskt uttryckssätt. ”Moster tyckte om fasta 
konturer” berättade Agnes Geijer en gång för Sofia Da-
nielson

Varken som direktris på HV eller som ledare för Li-
cium kan Agnes Branting ha haft mycket tid för eget 
konstnärligt skapande. Ett fåtal verk kan hänföras di-
rekt till henne men säkert låg hon bakom mycket som 
idégivare och kritiker som riksantikvarien Bengt Thor-
deman skriver i sina minnesord:

Agnes Branting var väl själv näppeligen en producerande 
konstnär av mera betydande dimensioner [men att hon] 
utövat ett direkt och betydelsefullt inflytande. Hennes stil 
kan väl ej frånkännas en viss grad av fantasilös teoretisering 
men så präglas den i stället av en sober och genomkulti-
verad smak och av den enkla och sunda redbarhet, som i 
alla avseenden genomsyrade hennes personlighet. [...] hon 
som chef lade ner sin produktion på utkast och idéer som 
fingo utformas och fullbordas av hennes medarbetare. [...] 
Därför ligger nu hennes konstnärliga insats dold i alla de 
verk som framgått under hennes ledning, dolt för den som 
söker hennes namn men uppenbart för den som söker hen-
nes gärning.64

De kyrkotextilier som direkt kan hänföras till Agnes 
Branting skildrar på ett tydligt sätt förändringen un-
der hennes över fyrtio verksamma år. Från HV-tidens 
prunkande antependier kom hon senare fram till en stor 
enkelhet i uttrycket. Något som hon däremot aldrig gav 
avkall på var materialets höga kvalitet, kanske ännu vik-
tigare där bottentyget inte helt doldes av broderier.

Samtliga verk som jag har lyckats knyta till Agnes 
Branting har en bibeltext inkomponerad. De texter och 
motiv, som broderades på antependier och mässhakar, 
syftar ofta på nattvardsfirandet.

Agnes Brantings betydelse
Agnes Branting fick stor vikt för tillkomsten av kyrkliga 
textilier under perioden. Hon fick redan i början av sin 
karriär stöd av Hanna Winge och Molly Rohtlieb, båda 
intresserade och kunniga inom det kyrkliga området. På 
1880–1890-talen hade hon studerat stora samlingar av 
äldre textilier och konsthantverk och tagit intryck av det 
som hände ute i Europa både på konsthantverkso mrådet 
och på den kyrkliga sidan. Hennes föredrag 1892 lade 

grunden för den kommande utvecklingen strax efter att 
biskop Ullman m.fl. 1891 uttalat ett intresse för liturgi 
och kyrkotextilier.

Ett viktigt faktum är att hon efter schismen på HV 
hade kraft och möjlighet att gå vidare. Hon var enligt 
egen utsago tvungen att försörja sig på något sätt och 
valde då att starta Licium. Hennes kapital bestod av er-
farenhet, kunskap och ”god smak”, ett antal skickliga 
medarbetare samt under de första åren Anna Wallen-
bergs ekonomiska stöd.

Hennes konstnärliga begåvning i kombination med 
vetenskapliga ambitioner och stark ledarförmåga ledde 
fram till nyskapande på historisk, främst medeltida, 
grund, så att först HV och sedan Licium kunde utveckla 
sin produktion av kyrkliga textilier. En följd av hennes 
framsynthet var initiativet till Pietas’ konserveringsverk-
samhet som kom att drivas parallellt med Licium.

När Nathan Söderblom blev ärkebiskop 1914 var 
både HV och Licium sedan länge (30 resp. 10 år) eta-
blerade och aktiva med kyrklig produktion och litur-
gisk färgkanon på väg att slå igenom. Agnes Branting 
hade redan sju år tidigare engagerats för att ordna upp 
Uppsala domkyrkas textilier och hade ett givande sam-
arbete med domkyrkosysslomannen Nils Johan Söder-
berg (1851–1941). Ärkebiskopens välvilliga intresse och 
uppmuntran var en viktig faktor för henne personligen 
men i det stora hela inte så pådrivande som man kunde 
tro. Ungkyrkomännen och högkyrkligt inriktade präster 
och lekmän var tidigare och viktigare i sammanhanget. 
Agnes Brantings skrifter från 1893 och 1920 lästes av 
liturgiskt intresserade och fick genomslag på olika håll 
i landet.

Men inte minst hade Agnes Branting förmåga att 
finna många goda medarbetare och inspirera dem. Hon 
hade ett mycket stort kontaktnät i Sverige och utom-
lands. Likaså var det viktigt att goda kundkontakter 
etablerades i hela Sverige.

Alida Heimburger – ledare för Ersta Parament
17/11 1839 – 3/5 1921
Alida Lovisa Heimburger var född i Gävle, dotter till 
grosshandlare och konsul Hans Christopher Wilhelm 
Eckhoff och Louise f. Garberg, släkt med familjerna En-
nes och Rettig.65 Hon var kusin med arkeologen Hjal-
mar Stolpes mor Charlotte f. Eckhoff. Alida gick två år 
på fröken Sophie Posses helpension för flickor i Brun-
kebergshotellet i Stockholm. Hon konfirmerades under 
den tiden av pastor Johannes Rohtlieb och hörde Peter 
Fjellstedts bibelförklaringar på Diakoniss anstalten som 

62 UUB NSS, Brev från Agnes Branting. Annandag pingst 1923.
63 UUB NSS, Brev från Agnes Branting. 10/2 1916, 12/7 1916, 16/6 1917, 28/1 

1918, 3/10 1919.
64 Ord och bild 39 årg., sid. 641–645. Minnesord av Bengt Thordeman. Stock-

holm 1930.
65 Biografiska uppgifter hämtade ur Några anteckningar om Alida Heimbur-

gers liv m.m. av Lullu Heimburger på 20-talet. Renskrivet och kommenterat 
av Peter Heimburger. 2000. Hos Ersta Diakonimuseum.
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då låg på Kungsholmen. 19 år gammal gifte hon sig med 
ingenjören Axel Heimburger och flyttade med honom till 
Tavastland i Finland. Hon fick två barn Louise (Lullu)  
f. 1860, och Hjalmar f. 1868. De bosatte sig på lands-
bygden och den tämligen oerfarna borgarflickan fick 
lära sig sy av sin svärmor. Under missväxtåren 1867–
1868 lärde hon sig till och med att klippa får. 1868 gick 
maken i konkurs och familjen tvingades flytta till Tavas-
tehus där Axel Heimburger fick anställning som sysslo-
man på lasarettet. Men i augusti 1870 avled han hastigt. 
I början av 1871 dog även svärmodern som tycks ha 
stöttat den unga änkan. Alida återvände på sommaren 
1871 med dottern och den treårige sonen till Sverige. 
De togs omhand av släkten i Gävle. Mostern Adelaide 
Rettig gav henne ett årligt underhåll så länge hon levde 
till 1892, och därefter en årlig livränta både till Alida 
och till Lullu.

Mor och dotter knöts till Åhlinska flickskolan i 
Stockholm, den ena som handarbetslärinna, den andra 
som elev. Lullu konfirmerades av pastor Bring på Ersta 
och efter seminarieutbildning blev även hon lärarinna 
vid Åhlinska skolan. Hon vigdes till diakonissa 2 juni 
1887 och blev sedermera föreståndarinna för diakoniss-
anstalten.66 Sonen Hjalmar gick i Beskowska skolan och 
studerade sedan på Tekniska högskolan.

Alida och hennes barn umgicks framför allt på som-
rarna med borgarfamiljer som hade sommarvillor norr 
om Gävle. På senare år hyrde de sommarnöje på Siarö, 
där också riksantikvarien Bror Emil Hildebrands familj 
och familjen Schönmeyr höll till. Kusinerna Elin Hilde-
brand och Anna Schönmeyr kom sedan att brodera hos 
Ersta. Hjalmar Heimburger gifte sig med Elin Hilde-
brand.

Redan under Ersta Paramentförenings första år, 
1880, deltog Alida Heimburger i arbetet och utförde en 
kalkduk och en altarduk av linne. De närmast följande 
åren broderade hon tillsammans med dottern flera an-
tependier och bokstöd. 1892 besökte hon Neuendettel-
sau.67 Mer avancerade broderier gjorde Alida Heimbur-
ger i början tillsammans med syster Ewa Beurling, som 
tidigare rest till Tyskland. Efter elva år ombads hon att 
leda verksamheten. I en liten handskriven historik berät-
tar hon själv.

1892 [...] Vid den tidpunkten frågade Doktor Bring under-
tecknad om jag ej ville öfvertaga paramentet, ty S L (Syster 
Louise) orkade ej mera men för att arbetet dock skulle till-
höra Diakonissanstalten skulle jag lämna min plats i skolan 
och flytta till Söder. Att lämna detta arbete och med vetandet 
om min fullkomliga okunnighet i bokföring gjorde att jag 
bad att få betänka mig. Hvad det senare beträffar försäkrade 
jag mig att jag fick föra böckerna huru jag ville och ingen 
revision skulle behövas hädanefter liksom dittills. Arbetet 
skulle vara min privata sak. Innan jag hann gifva svar fick 
jag af Fröken Åhlin höra att våning var för mig hyrd Fjäll-
gatan 40. S.L. hade ej i sin ifver tid att vänta och förstod ej 
att jag ej midt i läsåret kunde lämna min plats i Åhlinum 
och hufvudstupa flytta till Ersta. Efter doktor Bring så varmt 
önskade det uppsade jag min plats till läsårets slut och öfver-
tog paramentet hösten 1892.68

Alida Heimburger ledde den allt större paramentverk-
samheten fram till sin död 1921.

Hanna Winge f. Tengelin – konstnärlig ledare 
för HV
4/12 1838 – 9/3 1896

Uppväxt, utbildning och giftermål
Konstnärinnan Hanna Tengelin föddes i Göteborg 
1838.69 Fadern var vågfabrikör och flyttade till Stock-
holm 1846. Modern dog när Hanna var 8 år. Redan un-
der barndomen var hennes stora intresse att teckna och 
måla. Hon utbildade sig inom måleri, först på Ringdals 
rit- och målarskola och sedan som privatelev till profes-
sor Johan Christoffer Boklund 1858. 1859–1860 gick 
hon på Slöjdföreningens skola. Då en kvinnlig avdelning 
vid Konstakademien inrättats, blev hon en av de första 
kvinnor som 1864 studerade där.70 I hennes egen ateljé 
arbetade bl.a. Anna Wallenberg f. von Sydow, senare 
ordförande i HV.71 Bland de tolv första kvinnliga akade-
mieleverna fanns också Amélie Brandt, som blev lärare 
och ansvarig för den kvinnliga avdelningen på Tekniska 
skolan fram till 1904.

1867 gifte Hanna Tengelin sig med historiemåla-
ren Mårten Eskil Winge. Hon ägnade sig främst åt att 
måla genrebilder från Dalarna, Bohuslän, Paris och Ita-
lien.72 1877 drabbades hon av en ögonsjukdom. Under 
1880-talet kom hon att tillsammans med maken ägna sig 
åt inredningar och utsmyckningar bl.a. till den Curman-
ska villan i Lysekil 1873 och statsrådet Hans Rasmus 
Astrups villa i Christiania 1888–1890. Hon broderade 
själv en del av textilierna till den Curmanska villan.73 
1886 var hon involverad i arbetet med reformdräkten. 
1893 flyttade paret Winge på grund av Hannas sjukdom 
till Enköping och de dog båda där i mars resp. april 
1896.74

HV:s stiftande
Hanna Winge var med vid HV:s stiftande 1874. Hon 
ingick i den första styrelsen från 1874 till 1887 och var 
den konstnärliga ledaren.75 När hon lämnade Stock-
holm hade Agnes Branting redan tillträtt som HV:s di-
rektris. Den unga konstnärinnan, som hon varit med om 

66 Febe 1936, sid. 54 ff. Louise Heimburger. In memoriam.
67 Neuendettelsauer Hefte 2, Neuendettelsau 2004, sid. 24.
68 Ersta arkiv. DIJ:2 (tidigare i F 1:J): ”En liten paramenthistorik.” Handskri-

ven av Alida Heimburger.
69 HV-arkiv Ö II:1; Idun 1 nov. 1889 nr 44, 2:dra årg.; Dagny 1896:4, sid. 

109–119. Dödsruna av Lorenz Dietrichson. Hon var bara två år yngre än 
Molly Rohtlieb, en av HV:s stiftare, dotter till kyrkoherde Johannes Rohtlieb 
i Tyska kyrkan.

70 Bengtsson, E.-L., Werkmäster, B. (red.), 1997; KB Eva v Zweigbergks sam-
ling. Acc nr 1978/4:1, Kapsel 2.

71 Danielson, S. 1991, sid. 93–94. Biografiska uppgifter om Hanna Winge.
72 Dagny 1896: 4, sid. 113. Resa till Paris 1872, Italien 1877 (ett halvår tillsam-

mans med maken M.E. Winge).
73 Danielson S. 1991, sid. 34 ”Den textila inredningen i huset skapade Hanna 

Winge tillsammans med Molly Rohtlieb mångårig badgäst i Lysekil” 1873.; 
Signums konsthistoria.

74 HV Årsberättelse 1895; Dagny 1896: 4, sid. 119. Enligt Lorenz Dietrichson 
en ”lammende” sjukdom. Hon behandlades av den berömde Dr Westerlund.

75 Curman, C. i Dagny 1899. Häfte 18, sid. 388–398.
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att anställa, bör ha påverkats direkt av henne. De första 
åren fungerade Winge själv som mönstertecknare, den 
första som gjorde mönster för kyrkliga textilier.76 Redan 
till Wienutställningen 1873 hade hon tillsammans med 
bland andra Anna Fleetwood arbetat med drakslinge- 
mönster på textilier med ”nationell pregel” och ”ar-
tistisk anordning”.77 Tyvärr hann kollektionen inte bli 
färdig i tid till utställningen men i stället visades den för 
Stockholmspubliken.78 Syftet var att framställa model-
ler av mönster som skulle förädla den svenska textila 
hemslöjden men också att ta vara på den värdefulla all-
mogekulturen. I slutet av 1870-talet arrangerade man 
mönster i ”romansk och gotisk stil” och gjorde stilimi-
tationer ”från fornegyptiskt till rokoko”.79

Av HV:s årsberättelse 1887 framgår att ett litet rese-
stipendium tilldelats Hanna Winge för att studera tex-
tilkonst i Strängnäs domkyrka.80 De avritningar av bl.a. 
kalkdukar som hon gjorde där finns fortfarande i släk-
tens ägo, men verkar inte ha haft någon betydelse för 
hennes nyskapande.81 Hanna Winges stora betydelse är 
att hon introducerade den sakrala textilkonsten på HV, 
efter att under många år ha studerat den under resor i 
Tyskland och Italien.82 Rent konkret bestod hennes egen 
insats endast i ett antependium, ett mindre antal bokdy-
nor, några kalkdukar och något fler altardukar.

Kyrklig verksamhet
Grunden för den kommande kyrkliga tillverkningen vid 
HV kan vi söka i Hanna Winges inställning till den sa-
krala textilkonsten i en liten artikel om textilierna till 
Uppsala domkyrka.83 ”De liturgiska lagarna äro stränga 
och kräva obetingad lydnad” anser hon och citerar:

Altarduken, heter det, tillhör altarets liturgiska utrustning 
och är sinnebilden af de kläder, med hvilka Herrens heliga 
lekamen var omhöljd i grafven. De måste vara i hvitt linne 
och tre till tal; de två undre skola endast betäcka altarbor-
dets öfvre plan, den tredje skall täcka detta och äfven de 
båda sidoplanen, ända ner till det öfversta trappsteget.

När det gäller förebilder uttrycker Hanna Winge klart 
att det är den sena medeltiden som skall ligga till grund 
för komposition och val av en teknik som kunde bidra 
till att ge en inhemsk prägel åt altarspetsar. Hon före-
språkar också att på medeltida sätt infoga texter i bro-
derierna, helst utförda i ”munkestil”.84 I sina studier 
stödde hon sig på Falkes, Sempers, Bocks och andra 
”konstdomares” arbeten skriver Molly Rohtlieb.85 Hon 
kan också ha stött på de tyska föregångsmännen Moritz 
Meurer och M.E. Beck vars skrifter tidigt fanns i HV:s 
bibliotek. Julius Lessings mönsterböcker finns också där 
och användes av Winge m.fl. 1881 och 1882. Lessing 
besökte själv HV 1882.86

På ett annat ställe i samma artikel skriver hon:

Reglorna för de samma lyda: Nätarbetets bruk för kyrkliga 
konständamål har då allenast sin betydelse då det är utfördt 
för hand (ej väfdt) på de gamlas vis, med små rutor bildade 
av tjock linnetråd (bomull är för altarets prydnad förbjudet) 
samt utsytt med ett tätt mönster i den gamla spetsstilen utan 
djupgående uddar som vilja göra effekt.

Vem hon citerar framgår inte, men knappast den svenska 
kyrkolagen. Just detta finns inte heller i Meurers Altar-
schmuck. De liturgiska textilierna ”kräver ett utförande 
som talar om andakt och hänförelse för det heliga pa-
rade med flärdlöshet och ödmjukhet” skriver hon och 
fortsätter:

Dertill kommer att medeltiden prydde nästan alla föremål 
med inskrifter. Man anbringade sådana på mässkrudens 
olika delar, på altarduken, på handdukar osv. För dessa 
inskrifter begagnades i allmänhet munkstil och språket var 
nästan alltid latin. [...] Jemte den andliga betydelsen har ar-
betet även en dekorativ.

Artikeln av Hanna Winge som beskriver utförligt den 
första kyrkliga beställningen som gick till Uppsala dom-
kyrka 1882, en bred altarduksbård och två bokdynor 
m.m.87 Hanna Winge skriver själv om altarduken att de 
som skulle utföra den tilltänkta gåvan för konstnärin-
nan uppställde tre villkor ”arbetet skulle vara billigt, 
lätt utfört och smakfullt”. Bården utfördes sedan under 
ett halvt års tid av inte mindre än ”30 qvinliga försam-
lingsmedlemmar, tillhörande olika klasser,” och togs i 
bruk första advent 1882.88 Till bården valdes ”nätar-
bete” dvs. filet-teknik, dels för att det skulle bli billigt, 
dels för att tekniken började utvecklas i slutet av 1400- 
talet. Senare hade den utförts i spetssöm med silver och 
guld och Winge ansåg att den hade en kyrklig karak-
tär. En avbildning av en åttabladsros i samma spetstek-
nik finns i en mönstersamling från South Kensington 
Museum (nu V & A museum) i HV:s bibliotek beteck-
nad som ”Milanese Lace embroidery, 16th century”.89  
I artikeln 1882 beskriver Hanna Winge själv altarbår-
den.

[Hela botten är...] fylld med halfskir spetssöm med undan-
tag af det inre partiet i törnerankan, rosornas blad, plat-
sen kring korsblommornas ståndare samt kring korset och 
pistillen [...] det bildas en skymning ”en fastlagsstämning” 
kring denna heliga symbol.

76 Danielson, S. 1991, sid. 163.
77 Danielson, S. 1991, sid. 85.
78 Danielson, S. 1991, sid. 82–83.
79 Danielson, S. 1991, sid. 176 om H Winge 1879.
80 Danielson, S. 1991, sid. 134.
81 Tillhör, Ingegerd Grip, syster till Karin Eriksson f.d. länsantikvarie i Umeå, 

som jag tackar för uppgiften. Hanna Winge var syster till deras mormors 
mor Hulda Tengelin.

82 Idun 1889; Danielson, S. 1991, sid. 93 och sid. 132–133.
83 HV Årsberättelse 1882. I Handarbetes Vänners eget inbundna exemplar 

finns den i två varianter ”Uppsala Domkyrkas nya altarduk” resp. ”Hand-
arbetes Vänner – småkonst och slöjdnotiser.”

84 I Konstfackskolans arkiv finns en mängd förlagor till olika teckensnitt bl.a. 
något som just kallas ”Munkestil”.

85 Dietrichson, L. i Dagny 1896. Häfte 4, sid. 117; Citat från Molly Rohtlieb i 
Dagny 1891 Häfte 3, sid. 91–92.

86 HV Årsberättelse 1881 och 1882; Julius Lessing (1843–1908) konst-
historiker, professor och chef för Kunstgewerbemuseum i Berlin från  
1868.

87 HV Årsberättelse 1882. Till domkyrkan levererades också två svarta bok-
dynor samt en svart och en röd kalkduk.

88 Geijer, A. 1964, sid. 71. En av dessa kvinnor kan ha varit Ingeborg Eketrä g. 
Petrelli.

89 Daniel Rock, rev. Textile Fabrics South Kensington Museum 1870. Bild. sid. 
197.
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Uddspetsen i nederkanten var utan ”djupgående uddar 
som vilja göra effekt”, inte så bred och mellanrummen 
mellan de korta uddarna fyllda med tofsar för inte vara 
för iögonenfallande. Allt effektsökeri, ”är motbjudande 
för den gamla kyrkokonsten” skriver hon. Winge skri-
ver också att hon:

... upptog de skånska fiskargummornas teknik med tät fyll-
ning och ”konturering”, deras stjernformer användes tillika 
med deras konturerade hål och har arbetet sålunda fått en 
inhemsk prägel.90

Detta är ett exempel på hur resonemangen kring en kom-
position kunde föras. Hanna Winge var medveten om 
den stilförändring som Helgo Zettervalls restaurering av 
Uppsala domkyrka skulle komma att medföra.91 Detta 
framgår av hennes kommentar till den nya altarduken. 
Hon upplevde vissa svårigheter: ”Kyrkan är nämligen 
bygd i götisk stil, hvaremot själva altaret är utfört i ro-
coco således svängt i många bugter och vinklar.” Man 
gjorde därför duken så ”att bården kunde flyttas när en 
gång kyrkan fått ett nytt och värdigare altare”.92

En del uppgifter tyder på att Hanna Winge varit in-
volverad i beställningen av den kolossala kormattan (70 
m2) av Julius Kronberg som vävdes i flossateknik för Jo-
hannes kyrka i Stockholm 1890.93 Hon har i samband 
med detta förklarat vissa motiv och de symboliska vär-
den hon lade in i dem.

Winge var den första som använde några av de mo-
tiv som skulle komma att broderas och vävas under 
över femtio år hos HV och Licium. De är lammet med 
segerfanan och boken med de sju inseglen, örnen och 
pelikanen, passionsblomman, rosen och tistelblomman, 
allt kombinerat med lämpliga bibeltexter. Sofia Daniels-
son, som i sin avhandling utgår från HV:s provsamling, 
skriver att det första växtmotivet broderades 1891.94 
Men redan 1887 använde Hanna Winge faktiskt några 
av de för jugendtiden typiska blommorna, på sitt stora 
antependium till Tyska kyrkan, som dekorativa och 
symboliska element på ett sätt som skiljer sig från de 
renässanspastischer hon i övrigt ägnade sig åt. Enligt 
min mening förebådar detta i lika hög grad jugendstilen 
som de rokokoinspirerade mönstren Danielsson tar upp 
i detta sammanhang. De röda bokdynorna till Uppsala 
bär en mer naturalistisk prägel medan altarduken har en 
stilisering betingad av tekniken. Winge påpekar också 
själv att spetsen i Uppsala ifråga om liturgisk symbolik 
står i överensstämmelse med altardynans mönster men 
p.g.a. arbetssättet ter den sig helt annorlunda.

Carin Wästberg – direktris på HV
5/6 1859 – 9/4 1942

Uppväxt och utbildning
Carin Wästberg föddes 1859, i Vänersborg (eller möjli-
gen i Mariestad) då fadern Hans Efraim Wästberg var 
lärare där. Hon växte upp i Vänersborg där fadern från 
1863 var komminister och från 1878 kyrkoherde.95 

Modern Anna f. Andersson från Vittskövle i Skåne var 
författarinna och utgav flera diktsamlingar. Hon blev 
änka 1885 och dog 1905. Under någon tid bodde hon i 
Stockholm hos dottern Carin, som också tog hand om 
en brorson i den lägenhet hon delade med konstnärs-
kamraten Maria Widebeck.96 Av Carin Wästbergs dag-
böcker framgår att hon hade mycket dålig ekonomi och 
led av att Widebeck fick dra det tyngsta ekonomiska las-
set.97 Hon ägnade så mycket tid åt att ”läsa med Sven” 
att hon inte hann göra så många skisser, skriver hon.98

Carin Wästberg studerade vid Tekniska skolan 1880–
1885, alltså parallellt med Agnes Branting och Sofia Gis-
berg men gick ut ett par år efter dem.99 Den senare kan 
hon ha haft som lärare det sista året.

Widebeck & Wästberg
Redan på 80-talet fick hon och Maria Widebeck vissa 
uppdrag för HV och Carin anställdes där 1885. Därefter 
samarbetade de under alla sina verksamma år. Redan 
under studietiden hade de bildat ”firman Widebeck och 
Wästberg”. De signerade alla sina skisser gemensamt 
men i en artikel i Svenska Slöjdföreningens tidskrift 
Form 1934 förklarar Carin Wästberg att varje skiss en-
dast hade en av dem till upphovsman.100 Hon skriver att 
båda hämtade inspiration från naturen men att Maria 
Widebeck byggde mer på traditionen och intresserade 
sig för äldre högreståndstextilier och kyrklig textilkonst. 
Widebeck ägnade sig uteslutande åt broderi medan hon 
själv ”när valet stod öppet” föredrog vävkonsten.

Daterade skisser i Carin Wästbergs personarkiv vi-
sar att de två väninnorna tillbringade somrar under 

90 HV Årsberättelse 1882, sid.12 ff; Danielson, S. 1991, sid. 133. Prov i HV:s 
provsamling i Julita MDCL 500 b, c.

91 Zettervall, H. 1887.
92 HV Årsberättelse 1882; När Uppsalaaltaret flyttats till Gustaf Vasa kyrka i 

Stockholm försåg Sofia Gisberg det med antependier med senrenässansdrag. 
Dessutom en altarduksbård med en lång text i genombrutet broderi.

93 HV Årsberättelse 1890, sid. 5. ”Bland större arbeten förtjäna nämnas en al-
tarduk och en altarringsduk för Johannes kyrka komponerade av fru Winge 
i Götisk stil, samt en af professor Julius Kronberg komponerad flossamatta 
till hela koret i samma kyrka. Mattans storlek var 70 qvadratmeter.”; Enl. 
Lundmark, E., Johannes kapell och kyrka, S:t Stefans kapell, SvK (40) 1920, 
sid. 519.

94 Danielson, S. 1991, sid. 179.
95 Skara stifts herdaminne sid. 199, nr 23. Prästvigd 1859. Från 1861 till 1863 

var han seminarieföreståndare i Skara; Dödsruna i Wenersborgs stad och 
län. 1885-10-12 ”1858 v. kollega vid härvarande läroverk och påföljande 
år ordinarie kollega i Mariestad”; Foto i Västergötlands läns museum. VGM 
B145033- 5371.

96 Sedan 2009 finns i Nordiska museets arkiv de dagböcker, brev och små skis-
ser (ca 120 st) som sedan 1974 förvarats på Nordiska museets textilavdel-
ning; KB Eva v Zweigbergks samling Acc 1984/50. Sjökapten Sven Wästberg; 
Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Sedan 1883 enl. Dagbok 18 jan 
1925 –1936. 2/6 1929 ”I 48 år har jag känt Maria, i 46 ha vi delat hem 
och som åren gått allt.”; KB Eva v Zweigbergks samling Acc 1984/50. An-
teckningar 1974 om att ”C.W. bodde på Karlavägen 21 och Widebeck hade 
en våning ovanpå. Anna Wästbergs far var lafogde på Vittskövle. Gravsten 
Ander Anderson står kvar, säger fru Anna Lisa Bergström, (brorsdotter) som 
älskade sin faster och trivdes bra i hennes sällskap”.

97 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Dagbok 1902–6 febr. 1904. 22 okt. 
1902. ”Derhemma i Wenersborg ligger mamma hjälplös av sjukdom med en 
argsint tjänarinna. Har efter 17 år i yrket inte råd att resa ner.”

98 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Dagbok 1902–6 febr. 1904.  
16 juni 1902; 17 nov. 1902. Fortfarande dålig ekonomi. Om Svens dåliga 
lynne och Marias missnöje p.g.a. brist på pengar.

99 Wollin, N.G. 1951.
100 Form 1934, sid. 46–47.
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1880-talets första del i Vassända prästgård utanför Vä-
nersborg.101 Dagboksanteckningar talar om att de hyrde 
Vårdinge folkskola i Södermanland sommartid i början 
av 1900-talet.102

Utlandsresor
Under år 1890 tillbringade de båda kompanjonerna tre 
månader i London och Oxford.103 Där kom de i kontakt 
med de nya strömningarna inom konsthantverket, nå-
got som i synnerhet kom att påverka Carin Wästbergs 
framtida inriktning. I augusti samma år besökte de dess-
utom Köln, Berlin, München och Nürnberg.104 Bland 
Wästbergss efterlämnade papper finns uppgifter om be-
sök i Italien 1895 och 1906 samt Paris 1907.105 Under 
en längre vistelse i Paris år 1900–1901, i samband med 
världsutställningen, skötte hon HV:s försäljning och 
skaffade också beställningar.106 Det framskymtar i brev 
och dagboksanteckningar att hon gärna skulle ha stan-
nat kvar och hon hade blivit erbjuden av Siegfried Bing 
att sälja HV:s textilier i hans exklusiva butik Maison de 
L’Art Noveau.

Carin Wästberg ingick i kommittén för den svenska 
delen av världsutställningen i Chicago 1893, deltog i ar-
betet med den internationella hemslöjdsutställningen i 
Berlin 1908–1909 och den Baltiska utställningen 1914.

Schismen på HV
Under det ödesdigra året 1903 deltog hon i intrigspelet 
mot Agnes Branting och Anna Wallenberg på HV, något 
som hon senare i livet sade sig ångra. Redan i slutske-
det då hon insåg vilka proportioner striden började ta, 
tycks hon ha försökt ta Agnes Brantings parti.107 Hen-
nes ställningstagande emot Anna Wallenberg och Agnes 
Branting hade dels starka inslag av konstnärligt prin-
cipiella motiv, dels ett förslag att män skulle väljas in i 
HV:s styrelse. I sin dagbok skriver hon att hon inte per-
sonligen hade någon konflikt med Agnes Branting, men 
senare skriver hon om att de oskyldiga anställda sägs 
upp men ”den som felat får stanna kvar”.108 Hon skrev 
torsdag 28 maj, 1903 ett skarpt brev till Agnes Branting 
om att denna måste avgå den 1 juli. I januari 1904 hade 
hon en lång artikel i Stockholms Dagblad om kronprin-
sessans avgång som beskyddare och förhållandena på 
HV.109 Det framkommer också att Carin Wästberg själv 
besökt kronprinsessan Viktoria vid denna tid och disku-
terat saken.110

Ledare för HV
År 1904 fick Carin Wästberg överta den konstnärliga 
ledningen för HV men det dröjde till 1910 innan hon 
blev direktris med fullt ansvar för verksamheten. Under 
hennes tid bytte föreningen lokaler. Med hjälp av lotte-
rimedel kunde HV 1918 köpa huset på Djurgårdsslätten 
82 för 75 000 kr.111 Ett synligt minne är den järndörr till 
vindsvåningen som hon egenhändigt målat och signerat.

Under hennes ledning fick HV utföra flera stora in-
redningsuppdrag exempelvis inredningen av Stockholms 
rådhus. Carin Wästberg var redan 1903 med om att ut-

veckla den så kallade HV-tekniken, ett slags förenklad 
gobelängvävningsteknik, som användes till möbelkläds-
lar och senare även i kyrkliga sammanhang.112 1907 
ritade hon tre läktarbonader till det nybyggda Gustav 
Adolfskapellet i Lützen. Hennes ”Birgittabonader” visa-
des på Stockholmsutstälningen 1909 och på utställning-
ar i Wien och Kristiania/Oslo.113 HV-tekniken användes 
vid ett av de största kyrkliga uppdragen, Engelbrekts-
kyrkans textilier, som utfördes under hennes ledning 
i nära samarbete med Maja Sjöström och Lars Israël 
Wahlman.

Carin Wästberg ritade två mönster för sidendamast 
som vävdes på Almgrens sidenväveri i Stockholm 1916. 
Det ena har en stiliserad blomma det andra en tulpan-
form som hon kopierat från servietter på Gripsholm, da-
terade 1682, som tillhört drottning Hedvig Eleonora.114

Vid sjuttioett års ålder gick hon i pension 1930 och 
deltog inte vidare i verksamheten.115 Det finns bilder hos 
föreningen FORM som visar att hon deltog i föreningens 
aktiviteter. Dessutom finns uppgifter om att hon deltog 

101 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Mapp med skisser osort. 24/8 1882 
”Wassända grå vinbär” skisser av olika bär signerad CWg och 23/8 1885 
Vassända prästgård, blyerts och akvarell. M Widebeck.

102 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Dagbok 1902–1904. 16 juni 1902. 
Sommaradress Sandsborg, Mölnbo. Gemensamt boende med Maria som drar 
det ekonomiska. C.W. var fattig. Fick ingen uppmuntran. Mamma, systern 
Emma och brorsonen Sven nämns. 9 juli 1902. Sommarnöje Vårdinge folk-
skola, ett rum och kök för 40 kr för 6 veckor.

103 Danielson. S. 1991, sid. 177 anger årtalet 1891; Nordiska museet. Carin 
Wästbergs arkiv. Signerade akvareller Nürnberg 18 aug. 1890. I Carin Wäst-
bergs arkiv finns teckningar från South Kensington daterade 1, 5, 10 och 
23 maj 1890 samt ett foto påskrivet ”Magdalen College Oxford, 1890”; 
Meddelanden frän Svenska slöjdföreningen 1891. Kungl. Kommerskollegium 
reseberättelse (fortsättning från 1890 års Meddelanden) av Maria Widebeck.

104 Signerade akvareller i Carin Wästbergs arkiv. Nürnberg 18 aug. 1890.
105 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Brev från Ulla Gewald i Göteborg 

22/1 1895 ”Kommer fröken W. att stanna länge i Italien? ”; Dagbok 1902 –  
6 febr. 1904. Brev i dagboken. 21 dec. 1906. Anna Brahe tackar för brev från 
Milano; Anteckningsbok Paris 15 jan 1907.

106 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Anteckningsbok Paris 20 okt. 
1900. Brev från Agnes Branting 20 dec. 1900 och 5 mars 1901.

107 Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 1891. Maria Widebecks resebe-
rättelse till Kungl. Kommerskollegium. 1890.

108 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Dagbok 1902 – 6 februar 1904.  
18 maj 1903.

109 Stockholms Dagblad 10 januar 1904.
110 Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. Kartong överl. från Nordiska mu-

seet 12/11 2009. (Ny kapsel) Kunglig korrespondens.
111 Intervju med Greta Gahn 15/2 1994.
112 Danielson, S. 1991; Stavenow-Hidemark, E. 1991; Hammar, B. 1994, sid. 51, 

53, 81.
113 Dagny 1909. Häfte 31, sid. 369–370.
114 Nordiska museet, Carin Wästbergs arkiv. Konstutskottets enskilda anteck-

ningar 1913–1919. 7 febr. 1916. ”Visades mönsterförslag för det siden 
föreningen skulle väva hos Almgrens. Mönstren voro kopior från Hedvig 
Eleonoras duktyg på Gripsholm.”; Odaterad skiss signerad W&W samt med 
blyerts Carin W. Tecknat H E-monogram 1682; Kerstin Wölling, Bevarad 
bok föring berättar mer. Om löpmeterproduktionen på K.A. Almgrens siden-
väveri åren 1896–1952. Inst. för konst- och textilvetenskap, Uppsala 2010, 
sid. 36, bild 40, 41. Almgrens sidenväveri Tyg nr 122 och 123 från 1916, nr 
68 solros? Tyg nr 124 nr 67 liljeform; Kungl. Husgerådskammaren; HGK 
Gripsholmslinne nr 82. HGK Gripsholmslinne nr 436; HV samlingen Julita.  
Prov 5114.

115 HV Årsberättelse 1930. Carin Wästberg gick i pension 15/10 efter 26 år som 
HV:s direktris. Konstnärlig ledare 1904, 1910 praktisk och ekonomisk le-
dare, 1914 föreståndarinna för handarbetslärarinneseminariet (HV + Hulda 
Lundins seminarium). Efterträddes som konstnärlig ledare av Sigrid Lind och 
som ekonomidirektris Ulla Sterky; Intervju 15/2 1994 med Greta Gahn, som 
övertog ledningen 1931. Hon berättade att Wästberg nog kom och hälsade på 
personalen någon gång men de träffades inte då. Greta Gahn upplevde henne 
som litet skrämmande.
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i några kyrkliga möten bland annat i Skara 1934. Hon 
levde tydligen ett tillbakadraget liv i en liten lägenhet på 
Söder och dog 1942.116

Konstdebattör
Carin Wästberg deltog i konstdebatten och publicerade 
ett flertal artiklar i samband med schismen på HV 1903–
1904. Men redan 1897 hade hon skrivit en stor artikel 
i Dagny där hon framför olika åsikter om det svenska 
konsthantverkets framtida utveckling, som bara kunde 
bli något bättre.

Men hvar befinna vi oss då? Jag tror: i början av en nord-
isk konstepok. En nationell konst i absolut samma mening 
som förr kan väl knappast nu framkomma och fortlefvas, 
då folken ej längre äro isolerade och hänvisade uteslutande 
till sina egna idéer och möjligheter. Vi tvingas ju i stället att 
se och dela hela världens tänke- och uttryckssätt. Hur har 
t.ex. växtmotivet ej samtidigt intagit dekorationsfältet hos 
Europas kulturfolk. Den mycket omordade symbolismen 
är också allas tillhörighet. Men det nya kommer att slå rot 
någonstädes där det finnes jordmån nog för att den fullstän-
diga och sunda utveckling, d.ä. där det finnes originalitet 
nog att gifva detsamma en själfständig prägel.117

Och hon anser att förutsättningarna finns här i Norden. 
Hon skriver i en annan artikel samma år: ”Att studera 
är en pligt, men att imitera är ett fel.”118 Hon skriver väl 
och med målande beskrivningar av olika konstföremål, 
inte bara textilier.

Med sitt öppna intellekt kan hon inte ha varit opå-
verkad av vad som rörde sig i Paris under sin mer än 
halvårslånga vistelse där vid sekelskiftet. Carin Wäst-
berg önskade föra den svenska textilkonsten in i mer 
fria och moderna banor och hon hade mycket höga am-
bitioner när det gällde konstnärligt nyskapande både för 
egen del och när det gällde sina medarbetare. Ett verk 
som ständigt återkommer i litteraturen är hennes ”Vår-
dinge fuga” från 1904, en något abstrakt impressionis-
tisk bildvävnad, som försvunnit eftersom den skänkts 
till den ryska tsaritsan.119

Från att på 1890-talet ha låtit sig inspireras direkt av 
medeltida förebilder och tyska mönsterförlagor gick Ca-
rin Wästberg mot ett friare förhållningssätt. Men några 
figurframställningar är det inte tal om på de kyrkliga 
textilierna. Huvudmotivet i de kyrkliga kompositioner-
na blir vanligen något symboliskt motiv eller ett mono-
gram eller en korsform. När det gäller en del komposi-
tioner kan man, genom att studera olika arkivuppgifter 
och signerade skisser, se att de gjorts av Carin Wästberg, 
medan det i flera fall är osäkert om hon eller Maria Wi-
debeck är upphovsmannen.

Agda Österberg – ledare för Libraria
28/10 1891 – 30/5 1987

Uppväxt och utbildning
Agda Österberg föddes i Stockholm 1891. Hon kom 
från mycket fattiga förhållanden. Fadern var uppfinnare 
och ”höll på det elektriska ljuset” men förolyckades 

vid en explosion, enligt Agdas egen uppfattning genom 
sabotage mot hans ”smedja”. Någon vanlig skolgång 
blev inte möjlig eftersom hon blev tvungen att ta hand 
om sex småsyskonen. För att syskonskaran inte skulle 
be höva skingras hjälpte Agda sin mamma med försörj-
ningen bl.a. genom att bära ut tidningar på morgnarna 
och arbeta i olika hushåll.120 Hon berättade senare att 
hennes kurskamrater på Tekniska skolan hjälpte henne 
då hon hade svårigheter med svenska språket.121

Mellan 1909 och 1911 bedrev hon kvällsstudier på 
Althins målarskola.122 Mellan 1912 och1914 gick hon 
på Tekniska skolan, HKS. Hon lyckades få telefondirek-
tör H T Cedergrens stipendium som bekostade hennes 
studier.123

Anställning på HV
1916 anställdes hon som mönsterriterska vid HV.124  
Där gjorde hon framför allt skisser till mattor och gardi-
ner. På 1910-talet ritade hon också keramik med kraft-
full böljande dekor för S:t Eriks keramikfabrik Uppsala. 
En del av hennes keramik ställdes ut på Hemutställ-
ningen 1917.125

Vid arbetet i Stockholms stadshus fick hon gå Maja 
Sjöström till handa, ”klättra på stegar och sådant”, nå-
got som gav henne erfarenheter och nyttiga kontakter 
bland annat med arkitekter. Hon berättade själv 1977 
att hon tillsammans med Maja Sjöström varit på siden-
väveriet Bevilacqua i Venedig och såg hur det gick till 
där och fick lära sig göra arbetsritningar på rutpapper. 
”Hon tyckte jag var pigg och trevlig och hade lätt att 
fatta vad hon ville. Det var en lycklig tid. Jag hade ald-
rig gjort en arbetsritning men Maja sa: gör så och så” 
berättade Agda. ”Det var en heder och ära att vara ‘slav’ 
till en så duktig texilkonstnär.” Vid stadshusinvigningen 
1923 tog Maja Sjöström med henne och hon fick möjlig-
het att knyta kontakter med arkitekter.126

En kuriositet som speglar hennes framåtanda är att då 
Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (SPP) bildades 
1917 var de allra första som anslöt sig sex fröknar från 
HV. Först bland dem står den yngsta, Agda Österberg.

116 KB Eva v Zweigbergks samling Acc 1984/50. (Plastmapp osorterad.)  
C. Wästberg död. Sv. D 10.4 1942 (9/4 1942 f. 5/6 1859). Jordfäst i Solna; 
Uppgifter från Greta Gahn och Ulf Hård af Segerstad.

117 Dagny 1897:7, sid. 248–245. ”Skål för renässansen.”
118 Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen, 1897, Carin Wästberg, ”Reflek-

tioner om konstnärlig själfständighet i allmännhet och i norsk dekorations-
konst i synnerhet”, sid. 33–42.

119 En akvarellskiss i milda gröna nyanser finns i en brandskadad pärm i HV-
arkivet.

120 Uppgifter från en bandad intervju med Agda Österberg. Sven-Axel Hallbeck 
och Ragnar Sigsjö 28 juni 1977.

121 Intervju 1977.
122 Stefan Hammenbeck (red.), Agda Österberg. Textila verk från 1910 till 70-

tal. Utst. kat. Skövde konsthall, Skövde 1991.
123 Stipendiehandlingar 18 dec. 1911.
124 Hammenbeck, S. (red.) 1991, sid. 8; Nordiska museet, Carin Wästbergs ar-

kiv. Konstutskottets enskilda anteckningar 1913–1919. 30 okt. 1915 nämns 
ffg Agda Österberg, ritning till flossa, ritning till röllakansmatta. Provan-
ställning 2 dagar i veckan, måndag och tisdag för 6 kr/dag.

125 Hammenbeck, S. (red.) 1991, sid. 10.
126 Intervju 1977.
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Studieresor
1922 hade Agda Österberg fått ett stipendium från 
Svenska slöjdföreningen för att tillsammans med två an-
dra unga damer resa till Florens, München och Bauhaus 
i Tyskland.127 Till Bauhaus återvände hon 1930.128 1923 
fick hon följa med Maja Andersson Wirde till Göte-
borgsutställningen där båda hade mattor utställda. På 
HV arbetade hon så gott som uteslutande med profana 
textilier. Undantaget är ett rött antependium i HV-sam-
lingen på Julita.

Libraria
När hon kom tillbaka från Tyskland 1923, skall hon 
ha blivit erbjuden ledarskapet för Libraria men arbetade 
vidare vid HV och för Libraria vid sidan av i cirka tre 
år, enligt egen utsago mest nattetid. Hon hjälpte Libra-
ria med en del skisser och ”startade eget hemma, sen 
flyttade vi ner till Libraria”.129 1923 knöts hon under 
pseudonymen Agda Mooi (Österberg) till Librarias av-
delning för kyrklig konst som konstnärligt smakråd med 
en ersättning av 50 kr/mån.130

År 1926 blev hon chef för Librarias kyrkliga konst-
avdelning inom vilken hon fick driva sin egen firma Agda 
Österberg Textilier mot en provision på 20 % av försälj-
ningssumman.131 Enligt egen uppgift stod hon för loka-
ler och löner, men i Librarias protokoll framgår att AB 
Libraria stod för dessa kostnader. Vid uppbrottet finns 
uppgifter om att hon ville ha ersättning för att överlåta 
en del möbler och andra föremål, allt från skrivbord till 
strykjärn som var hennes. (Se kap Libraria)

På Stockholmsutställningen 1930 ställde hon ut 
sex mattor under firma ”Textilateljé Agda Österberg 
A.B.”.132 Samtidigt visades hennes kyrkliga arbeten hos 
Libraria.133 Hon lämnade Libraria 1933, drev Axevalla 
hemslöjd och satte upp en egen ateljé i Villa Nåås i Varn-
hem. Redan före Krügerkraschen hade hon börjat bygga 
huset och ateljén Tre Bäckar i Varnhem dit verksamhe-
ten flyttade 1940. Enligt intervjun 1977 hade hon då 
helst velat sluta med kyrkliga textilier, men det blev inte 
så. Behovet fanns och det blev en stabil inkomstkälla. 
Under resten av sitt yrkesliv arbetade hon på Tre Bäckar. 
I synnerhet mattor och stora väggbonader blev hennes 
främsta uppgifter men mängder av liturgiska textilier 
utfördes där fram till hennes död 1987.

Konstnärligt skapande
Agda Österberg kan ha tagit starka intryck av konsten 
i Ravenna, kanske på väg från Italien 1922 eller senare. 
Hon använde med förkärlek ädelstensornamentik, stora 
kantiga ädelstenar i klara starka färger broderade på 
mässhakskors och antependier. ”Kompositionen kän-
netecknas av en klar och sträng linjekomposition med 
färgfält i höga och rena toner” skriver V. Brücker i Form 
1933. De starka färgerna karaktäriserar också hennes 
figurbroderier, något som recensenten i Form också på-
pekar.134

Särpräglat är också hennes figurbroderi både i mo-
tivval och utförande. Hon broderade själv de flesta på 
fri hand i ganska grov schattérsöm med silke i starka 
färger. Det finns något medvetet naivt i hennes teckning. 
Hennes konturer i svart silke har inte tjugotalets mjuka 
svängda fasthet. Flera gånger broderade hon stora äng-
lar, de första redan på HV, fyra gulhåriga änglar på ett 
rött antependium som aldrig blev sålt.135

Hennes fantasirikedom omvittnas i olika skrifter men 
det är främst färgrikedomen, de starka klara färgerna 
som poängteras. Hennes inriktning gick annars mot ett 
naturalistiskt, impressionistiskt figurbroderi och färgrik 
men stramt geometrisk teckning i mattor och monumen-
talvävnader.136

Något som är speciellt för Agda Österberg är att hon 
gärna placerar många symboler på samma föremål. 
Antependiet till Alingsås och altarbrunet till Ansgars-
kapellet på Björkö har en mängd olika symboler inkom-
ponerade. Formen på det senare är unik anpassad till 
Wahlmans nybyggda kapell. Färgerna går här i brunt, 
svart och guld.

Under hennes tid på Libraria börjar produktionen av 
mässhakar i vitt och grönt att öka. Och Agda Österberg 
var den som förde in den svenska sommarängens blom-
mor på mässhakskorsen.137

Tre Bäckar
1933 lämnade Agda Österberg Libraria efter en rättslig 
process om ägoförhållandena.138 Hon arbetade först till-
sammans med Axevalla-Varnhems hemslöjd men starta-
de snart en egen firma Tre Bäckar i Varnhem och byggde 
där upp en betydande ateljé med både kyrklig och pro-
fan tillverkning. Stora mattor blev en av dess främsta 
produkter. 1936 gifte hon sig med konstnären Gunnar 
Lindström. Hon ledde firman till slutet av 1970-talet 
och avled vid 96 års ålder 1987.139

127 Hammenbeck, S. (red.) 1991.
128 Ungefär samtidigt lämnade Maja Andersson Wirde Sverige för att leda väv-

utbildningen i Cranbrook.
129 Intervju 1977.
130 Svenska kyrkans arkiv. Librariaarkivet. Styrelseprotokoll 1923–1946.
131 Enligt egen uppgift ägde hon textildelen i firman. Detta bekräftas också av 

styrelseprotokoll hos Libraria.
132 Utst. kat. sid. 142, Hall 26 nr 293. Norra Smedjegatan 21, Stockholm.
133 Utst. kat. sid. 133, Hall 25 nr 256.
134 Brücker, V. Form 1933, sid. 146 ff. Möjligen Valdemar Brücker 1852–1929 

dansk präst och kyrklig författare.
135 HV:s samling Julita NM 0906663 (523 3:5:8).
136 Hammenbeck, S. (red.) 1991, sid. 14–15.
137 Falu Kristine kyrka vit mässhake 192 8/29. SvK (52), sid. 137. Daterad 1929 

efter ritning av Agda Österberg.
138 Librarias arkiv. Protokollsbok 1/7 1923 till 31/12 1946. Styrelsesamman-

träde 18 okt 1934. Direktör Runmark meddelade att fröken Österberg re-
dan, i enlighet med ovan framställda förslag, lämnat Libraria och tillträtt 
en befattning i Axvall; Vid Årsskiftet 1934 övergick Libraria i egen ägo; 
Styrelsesammanträde 17 jan 1934.

139 Hammenbeck, S. (red.) 1991; Intervju med brodösen Britta Nilsson, Skara 
20090929; Hösten 2016 utkom en biografi av en systersonson, Robert 
Öster berg, Agda Österberg – En livsvandring i färg.
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Andra konstnärinnor
Maria Adelborg
6/12 1849 – 23/4 1940

Familjeförhållanden
Maria Adelborg var i född i Blekinge 1849, en av tre 
döttrar till sjöofficer Bror Jakob Adelborg.140 Liksom 
systrarna Gertrud och Ottilia fick hon en grundlig skol-
utbildning, men sedan fadern avlidit 1865 flyttade mo-
dern till Uppsala och sedan till Stockholm. Familjen hade 
det inte så gott ställt. Gertrud blev så småningom en 
av de drivande krafterna inom Fredrika Bremerförbun-
det och konstnärinnan Ottilia den som återupplivade 
dalknypplingen i Gagnef och Mockfjärd. Maria utbil-
dades vid Tekniska skolan före 1886 och arbetade först 
som mönsterriterska hos Selma Giöbels 1886–1899 och 
från 1900 på Handarbetets Vänner. 1907 lämnade hon 
Stockholm för att bosätta sig i Gagnef tillsammans med 
systrarna.141 I brev till systern Ottilia berättar hon om 
den sorgliga striden på HV1903–1904.142 Hon var en 
av dem som tog ställning mot Agnes Branting och Anna 
Wallenberg.

Kyrkliga verk
I en recension av HV:s vårutställning 1905 beskrivs en 
skiss till ett antependium av Maria Adelborg: ”Univer-
sum tillbedjande korset. Ett förslag har gjorts att som 
kyrkligt motiv använda våra svenska granar i stäl-
let för den eljest vanliga från söderns växtvärld häm-
tade palmen. Bredvid den ena granen synes Betlehems 
stjärna i glans öfverträffande alla de andra stjärnorna. 
Det mittersta partiet är beräknat att utföras å sidenbro-
kad, sidostyckena å sammet.” Skribenten förordar ett 
utförande i ylle och vävteknik.143 Skissen finns kvar i 
HV-arkivet, och visar en mandorla och keruber och en 
egenartad dekor på sidorna. Om antependiet någonsin 
utfördes är okänt.

Hennes förnämsta verk är två röda mässhakar med 
silkebroderi och guldknyppling till Sofia kyrka, Stock-
holm, 1905 skänkta av grosshandlar James Funch.144 
Johnny Roosval skriver 1906 att hennes två mässha-
kar är de bästa på HV:s utställning i Nationalmuseum. 
Kompositionen har ”enkla stora partier [...] men borde 
inte passionsblommotivet gått ända ner fram också?” 
undrar skribenten.145

En mängd skisser till inredningstextilier finns beva-
rade i HV-arkivet, men för övrigt är inte mycket känt 
om hennes textilier

Maja Andersson Wirde
14/11 1873 – 1/2 1952

Uppväxt och utbildning
Maria (Maja) Andersson föddes 1873 i Rimforsa. Fa-
dern Carl August Andersson (1841–1912) var präst där 
och från 1883 till 1893 kyrkoherde i Karlskrona.146 Ma-
ria och brodern Per tog sig senare det nationalroman-

tiskt inspirerade namnet Wirde efter sin födelsebygd, dit 
hon på äldre dagar återvände.147 Hon bosatte sig då i 
Algutsboda där farfadern Peter Andersson varit prost 
och även fadern på senare år varit verksam.

Efter studier vid Tekniska skolan 1897–1902, där hon 
utbildade sig till teckningslärarinna, kom Maja Anders-
son 1907 till Handarbetets Vänner som mönsterriterska 
och efterträdare till Maria Adelborg.

Studieresor
Vintern 1910–1911 vistades hon med statligt stipendi-
um i Italien. Redan tidigare hade hon studerat i London 
enligt en signerad skissbok, som börjar i maj 1906.148 
Hon företog ett antal studieresor till Tyskland, Italien 
och Frankrike 1910, Belgien och Tyskland 1914, Dan-
mark 1920 och England 1924.149

Anställning på HV
Maja Andersson Wirde började på HV på prov i april 
1907 och fick då en årslön på 1 200 kr.150 Hon undervi-
sade från år 1924 vid HV:s skola.151 Men redan år 1917 
klagar hon i ett brev till Carin Wästberg över att hon 
inte fått de 550 kr/termin som hon skulle ha för under-
visning.152

Vid flera utställningar fick hon ansvaret för HV:s del 
bl.a. i S:t Petersburg 1908.153 Hennes Lundantependium 

140 Rådström, A.M. 1980, sid.13.
141 Rådström, A.M. 1980, sid. 19.
142 Ottilia Adelborgs Dagböcker i Dalarnas museum. Uppgift genom Margareta 

Wallén i Gagnef; Den 9 januari, 1904 sade 20 st. ur personalen upp sig men 
återkom senare.

143 Kult och konst 1905, ”Öppna kyrkans dörrar för den lefvande konsten” av 
sign. Y-s. sid. 131–134; HV-arkivet. A II. KONSTUTSKOTTET I. sektionen 
1905–1916. 2 feb. 1909 §2 Beslöts inköpa två arbetsritningar till större 
antependier för eventuellt utförande till utställningen. Skisser till dessa voro 
inlämnade af fröknarna Adelborg och Sjöström. Den första arbetsritningen 
skulle få kosta 125 kr den senare 100 kr.

144 HV A II:6 KONSTUTSKOTTET Ia sektionen 1905–1916 18 maj 1905. § 3 
b) Fröken Adelborgs o Sjöströms skizzer till mässhakar beställda af Gross-
handlar Funch o ämnade som gåfva till Sofia kyrkan. Upplystes att fröken 
Adelborgs förslag gillades af såväl Grosshandlar Funch som doktor Land-
qvist. Enligt konstutskottets önskan komme dock framvåden å densamma 
att betydligt förenklas, icke minst ur prisbillighetens synpunkt.

145 Kult och konst 1906, sid. 140.”HV:s utställning” av J. Roosval. Sofiakyr-
kans mässhakar utställda i Nationalmuseums kupolsal före leverans.

146 Andersson, W., Kindström, L-G., Curman, S. Amiralitetskyrkan i Karlskro-
na SvK (86), 1959, sid. 198; Biografiska uppgifter delvis hämtade från en 
C-uppsats av Marie Andersson 1995. (Under Anne-Marie Ericssons hand-
ledning vid Konstvetenskapliga inst. Stockholms univ.) Marie Andersson 
behandlar inte den kyrkliga produktionen i någon större utsträckning. Hon 
hade gjort ingående arkivstudier i HV-arkivet men då inte besökt arkivet 
vid Smålands museum, där en del av Maja Andersson Wirdes skisser och 
fotografier på hennes arbeten finns. 2016 utgav hon Trådar ur ett liv – tex-
tilkonstnären Maja Andersson Wirde.

147 På HV kallas hon endast Andersson. Hon använde själv dubbelnamn under 
Cranbrooketiden, men sedan hon återvänt hem enbart Wirde. I texten har 
jag valt att för tydlighetens skull skriva ut båda namnen.

148 Nu i Smålands museum, Växjö.
149 Andersson, M. 1995, sid. 5; HV-arkivet Konstutskottets enskilda anteck-

ningar 29 april 1924–25. 8 jan 1925. ”Maria Andersson som nyligen hem-
kommit från en ca ½ års vistelse i London.”

150 Motsvarar 63.914 SEK år 2016; HV-arkivet. A II. KONSTUTSKOTTET I. 
sektionen 1905–1916. 21/3 1907. Frk. Andersson får proftjänst hos Adel-
borg i stället för fröken Geijerstam. Börjar 1 april, lön 1.200 kr/år.

151 Andersson, M. 1995, sid. 9.
152 Nordiska museets arkiv. Carin Wästbergs arkiv (Kartong överl. 12/11 2009 

från Nordiska museet) Kuvert brev från Maja Andersson m.fl. 9 juni 1917 
om lön som från början beräknats till 550 ca och ”förra läsåret fick jag 
endast ca 400”.

153 Andersson, M. 1995, sid. 25.
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visades vid Stockholmsutställningen 1909 och mattor 
på Baltiska utställningen 1914. Tillsammans med den 
18 år yngre Agda Österberg, som en tid var hennes med-
arbetare, besökte hon Göteborgsutställningen 1923.  
Eftersom Carin Wästberg blivit sjuk fick hon ta ansvar 
för HV:s avdelning vid Parisutställningen 1925.154 Där 
var 11 av de 25 utställda föremålen av hennes hand.155

Maja Anderssons kyrkliga arbeten är främst röda an-
tependier med kraftfulla broderier i guld, silver och silke 
på sidenrips eller moiré. Ett blått antependium gjordes 
till Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Motivet på de flesta 
antependierna är IHS-monogram i bandliknande me-
tallbroderi. Hennes mässhakar är utförda i sammet, en 
av dem har ett liknande kraftigt broderat monogram. 
Ett par antependier från omkring 1920 har en sirligare 
framställning av evangelistsymbolerna, möjligen påver-
kade av engelska antependier, broderade på HV:s siden-
damast från Almgrens sidenväveri i Stockholm.156 De 
två sista svarta mässhakarna har en sirligare teckning av 
IHS-monogrammen.

Profana uppdrag
Hon ritade mattor till Svenska Amerikalinjens Kungs-
holm, Stockholms rådhus, och på 1920-talet till Järn-
kontoret, Patentverket och Svenska handelskammaren 
i London.157 Skisser finns bevarade i HV-arkivet och fo-
tografier i Smålands museum. Där finns bl.a. en bild på 
”den första mattan i Cranbrook”.

Amerika och Småland
1929 reste hon till Cranbrook Academy of Art i USA där 
hon under några år ledde textilutbildningen och vävpro-
duktionen i konstnärskollektivet med Carl Milles och 
Eliel Saarinen. Hon blev där särskilt uppmärksammad 
för ett antal stora flossamattor. Efter återkomsten från 
Amerika 1933 bosatte hon sig i Stockholm en tid men 
flyttade sedan till Algutsboda, där hon tillsammans med 
brodern arkitekt Per Wirde satte upp en vävateljé. 1939 
grundade hon tillsammans med textilkonstnärinnan 
Sigrid Birgitta Synnergren i Lund firman Södra Sveriges 
Kyrkliga Textil, där hon från hemmet i Algutsboda var 
medarbetare till sin död 1952.158 Många av tygerna till 
SSKT:s produktion vävdes i Algutsboda.

Annie Frykholm
31/1 1872–26/3 1955

Uppväxt, studier och utlandsvistelser
Annie Frykholm föddes 1872 och växte upp i Stock-
holm. Hon slutade sina dagar i Leksand. Fadern John 
Frykholm var sjöofficer och utgav 1881 en lärobok i 
ångmaskinslära.159 Han bosatte sig i Stockholm 1894 
och var bland annat lärare vid Navigationsskolan och 
Sjökrigsskolan och dog 1904. Modern Elisabeth Linus 
Thorpe Allnutt var från England och levde till 1928. An-
nie hade en äldre och en yngre syster.160

Åren 1890–1895 utbildade hon sig till mönsterriter-
ska på Tekniska skolan och var kurskamrat med Märta 

Fjetterström (Måås-Fjetterström), Elsa Maartman (g. 
Beskow) och under det första året Natanael Beskow 
samt de blivande textilforskarna Vivi Sylwan och Emilie 
von Walterstorff. Flera små porträttskisser, som Märta 
Måås-Fjetterström gjorde av Annie under studietiden, 
tyder på att de var goda vänner, liksom det faktum att 
en del av Märta Måås-Fjetterströms skisser och skiss-
block återfanns bland Annie Frykholms efterlämnade 
papper.161 Annie Frykholms samling i Röhsska museet 
innehåller 290 skisser och 22 anteckningsböcker. Skiss-
blocken visar att Annie Frykholm i maj och juni 1895 be-
fann sig i England och skissade bl.a. i All Saints Church i 
Oxford och i ”Kensington Museum”.162 I nästa skissbok 
finns upplysningen: ”Young ladies are taught Church 
embrodery by the sisters of the Church Kilburn and by 
the East Grinstead sisters at Queen Square, Blooms-
bury” och anteckningen ”Eqestrian, Stetham, London 
Brighton Railway” antyder hur man tar sig dit.163 Från 
Venedig finns det skisser daterade i november-december 
samma år. Två skisser från Florens är daterade 17 och 
19 april 1896.

I skissblocken finns också skisser från Sverige, Skan-
sen litet då och då, Järfälla och Öregrund sommaren 
1897 samt Visby 1898.164 Skisser från Visbyresan finns 
också hos Märta Måås-Fjetterström och i Konstfacks 
arkiv. Foton på en samling unga damer grupperade med 
sina ritblock i S:ta Karins ruin och utanför några av de 
kyrkportaler som utgjorde deras motiv finns också där. 
Både Annie Frykholm och Märta Måås-Fjetterström 
finns med på dessa bilder. De blev vänner för livet och 
Frykholm gästade henne många gånger i Båstad.165

Senare studieresor skall ha gått till Paris 1900, Tysk-
land 1903 och London 1912.166 Enligt uppgifter i hen-
nes skissböcker besökte hon 1902 London och möjligen 
Amsterdam, 1907 Danmark och kanske Bryssel, 1913 
Dresden och Leipzig.167

154 Andersson, M. 1995, sid. 30; HV-arkivet F IV b:3.
155 HV-arkivet BIIIa:1; HV årsberättelse 1925.
156 Gunnilbo och Mogata.
157 Skisser till ett antal mattor finns i en mapp i HV-arkivet: Amerikalinjen (nr 

231), Rund matta Kungsholm 1928 (nr 268 + nr 262 a), Flossa Nya rådhu-
set 24 maj 1916. (247) (Andra färger och mått.), Järnkontorets högtidssal, 
Patentverket 1920 (Flera skisser), Sv. Handelskammaren London 1921, Bröl-
lopsmatta i flossa. Paret Hamilton, Astra klubbrum, Fru E Fallenius, Greve 
Brahe m.fl.

158 Ridderstedt, M. 2008, sid. 218 f.
159 Enligt intervju med Greta Gahn 15/2 1994. ”Modern var engelska och fadern 

sjökapten.”; J. Frykholm, och N. Frykholm, Släkten Frykholm från Frykerud, 
1947. För utdrag ur denna skrift tackar jag Bjarne Frykholm.

160 Frykholm, J. och Frykholm, N. 1947. Den äldre var Sofiasyster verksam i 
Dalarna, den yngre utbildade sig till sjukgymnast i London.

161 Greta Gahn upplyste mig på sin hundraårsdag 4/12 1994 om att Annie Fryk-
holms efterlämnade skisser förvaras i Röhsska museet i Göteborg. Där ingår 
också en del skisser och sex anteckningsböcker av Märta Måås Fjetterström; 
Lundgren, T. 1968. Där framgår det också att de två konstnärinnorna blev 
vänner för livet. Hon berättar också att MMF:s efterlämnade skisser m.m. 
brändes av släktingarna vid hennes död 1941. Annie Frykholm brukade på 
senare år tillbringa somrarna hos Märta Måås i Båstad.

162 Röhsska museet, RKM 65–56. Annie Frykholm. Skissbok nr 2.
163 Röhsska museet, RKM 65–56. Annie Frykholm. Skissbok nr 3.
164 Wollin, N.G. 1951, sid. 236–237 om studieresor till Gotland för eleverna 

1890 och 1898 samt bild från 1898; Lösa bilder i Konstfacks arkiv.
165 Lundgren, T. 1968.
166 Frykholm, J. och Frykholm, N. 1947.
167 Röhsska museet. RKM 65–56 Annie Frykholm. Skissbok nr 6, 7, 9 och 16.
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Pedagog och fristående konstnärinna
Efter skoltiden arbetade Annie Frykholm under ett år 
som lärarinna i konstvävnad, läderplastik och träskär-
ning i Scuola professionale feminile i Padua.168 Sedan 
hon återvänt till Sverige arbetade hos Selma Giöbels, 
HV och sedan för Tyra Grafströms textilateljé.169 Tyra 
Boklund g. Grafström hade 1897 lämnat HV för att eta-
blera en egen verksamhet som snart blev till en ateljé på 
NK. Hon engagerade den tidigare arbetskamraten och 
1903 utförde NK ett rött klädesantependium med gula 
rosor och en altarduk i vitbroderi till Oscarskyrkan.170 
Annie Frykholm vävde inte sina kompositioner själv 
men komponerade en del inredningstextilier för HV och 
NK.171 Redan 1894 hade hon fått uppdrag för HV.

1908 startade Annie Frykholm en egen ateljé ”Stu-
dion” i en lokal på Hamngatan med utbildning i flamsk-
vävning och mönsterritning.172 Där gav hon kortare kur-
ser för sex-sju elever åt gången i bildvävningsteknik och 
”grunderna och tillämpningen af stiliserad mönsterrit-
ning”. Detta var den första kortare kursen för personer 
som inte ville ägna upp till sex år åt studier vid Tekniska 
skolan. Hur länge denna verksamhet pågick är inte känt 
men i mars 1910 framgår det av räkenskaper att hon 
beställt olika ullgarner hos Licium under adress Hamn-
gatan 20 A. Själv bodde hon på Johannesgatan 22, vilket 
framgår av påskrift på skissböckerna.

Hon försörjde sig sedan huvudsakligen som lära-
rinna på Tekniska skolan, först som underlärare i textil 
från 1915, sedan i konstindustriell fackteckning 1925–
1935.173 Då hade Ruth Hallberg efterträtt Sofia Gisberg 
som avdelningsföreståndare för de ”kvinnliga lärjung-
arna”. När Greta Gahn kom till HV i början av 30-talet 
engagerade hon Annie Frykholm som teckningslärare 
även där.174 Då Annie Frykholm slutat som lärare, kände 
hon sig ensam i Stockholm och flyttade upp till Leksand. 
Hon umgicks med några antroposofiskt intresserade da-
mer, fröknarna Runström på Åkerö, barndomsvänner 
och gymnasiekamrater.175 Enligt Greta Gahn, som då 
var verksam på Sätergläntan i Insjön och i Tibble by i 
Leksand, gjorde Annie Frykholm aldrig något mer sedan 
hon flyttat till Dalarna.

Annie Frykholm var representerad på de stora utställ-
ningarna i Stockholm 1909 och 1930, Baltiska utställ-
ningen 1914 och Göteborg 1923. Hon fick guldmedalj 
för sina vävnader i Paris 1925. 1938 fick hon medaljen 
Litteris et Artibus. Hon ärvdes vid sin död 1955 av vä-
verskan Fina Edlund i Stockholm.176

Greta Gahn mindes Annie som mycket originell, sti-
lig, med vitt bakåtkammat hår och med tung fyrkantig 
figur, raka veckade hängande klänningar i linne och kra-
gar broderade med svartstick. ”Så i det blå och säregen 
som lärare!”177 Annie Frykholm ansåg att konst var 
något så högt att man inte rättade på elevers arbeten, 
berättade Greta Gahn. Frykholm talade om något annat 
i stället för att kritisera. Hon kunde t.ex. säga: ”Jag gick 
över torget, det var så grönt. – Om fröken skulle ta ett 
annat papper nu.”

Kyrkliga uppdrag
De flesta av hennes kyrkliga textilier utfördes av HV. 
De allra första mässhakar som tillverkades på HV var 
komponerade av Annie Frykholm till Johannes kyrka, 
utställda på hösten 1903.178 Året därpå vann hon Sofie 
Adlersparres pris på HV för två röda broderade, färg-
starka sammetsmässhakar till samma kyrka. Mellan 
1902 och 1907 har tio antependier av henne utförda hos 
HV kunnat beläggas. En grupp antependier i olika färg-
ställningar med ett ihs-monogram omgivet av en törne-
krona med fem öppna fembladiga rosor är alla utförda 
efter samma skiss, bevarad i HV-arkivet.

Annie Frykholm var en begåvad tecknare och hennes 
akvareller och laveringar har en frisk och klar kolorit, 
särskilt de rödrosa och milt blå och lila färgtonerna. An-
nie Frykholms betydelse är inte avhängig av en mängd 
föremål men att hon gjorde de första nyskapande mäss-
hakarna och att hon fanns med som lärare för efterföl-
jande generationer av textilkonstnärinnor.

Sofia Gisberg
16/11 1854 – 3/1 1926

Uppväxt och utbildning
Sofia Gisberg föddes 1854 i Sundsvall och hon dog i 
Vaxholm 1926.179 Hon var dotter till köpman Pehr Da-
niel Gisberg. I Sundsvall studerade hon först vid lito-
grafiska anstalten och anställdes 1877 vid Centraltryck-
eriet. 1879 gick hon en förberedande kurs vid Tekniska 
skolan i Stockholm och från 1880 studerade hon på  
Högre Konstindustriella Skolan (HKS) när denna öpp-
nades för kvinnliga elever. År 1883 utexaminerades hon 
tillsammans med Agnes Branting som teckningslärarin-
na och 1886 som mönsterriterska, med särskild inrikt-
ning på textil formgivning, och anställdes som lärare vid 

168 Mary T. Nathorst, ”Studion – en modern anstalt för flamskvävnad och möns-
terkomposition” i Mitt Hem nr 6, 15 mars 1908, sid. 111.

169 Nathorst, M.T. Mitt Hem nr 6 1908, sid. 109–111.
170 Krister Malmström, Oscarskyrkan, SvK (160), 1975. Ett rött antependium 

efter samma skiss gjordes för Manillaskolans kapell på Djurgården. (Nu i 
Nationalmuseum.)

171 Licium-arkivet. Beställningsbok ABg 1910–11.
172 1907 enligt Frykholm J. och Frykholm N. 1947; Nathorst, M.T. Mitt Hem  

nr 6 1908, sid. 110.
173 Wollin, N.G. 1951, sid. 333, 370; Hallberg, Ruth (red.), Gamla Konstfack. 

En rundvandring. 1959.
174 Greta Gahn (1894–1996) chef för Handarbetets Vänner 1931–1951
175 Systrarna Helena och Anna Runström från Göteborg drev Björsgårdens skol-

hem i Leksand i Rudolf Steiners anda. Helena var en skicklig målarinna som 
gått på Tekniska Skolan. Uppgifter från Kerstin Ekborg, Fjällbacka som själv 
varit elev där på 1940-talet.

176 Uppgift från intervju med Greta Gahn 15/2 1994. Att hon var väverska fram-
går bl.a. av provvävnad i Röhsska museet. Hon vävde både för HV och för 
Licium. Lärare på Tekniska skolan 1910–1942.

177 Intervju med Greta Gahn 15/2 1994.
178 HV Årsberättelse 1903. Enl. beställningsbok levererad 25/2 1904; Enl. SvK 

(40), sid. 518, 522 fig. 240, ”1904 efter komposition av Carl Möller” vilket 
inte kan stämma.

179 Idun 1907; Biografiska uppgifter har också hämtats från Zweigbergk, 1974 
samt Håkansson Christina Sofia Gisberg Uppsats i konstvetenskap (okänt 
var) 1975, sid. 5. Hon har dokumenterat 14 antependier och fått fram en hel 
del fakta omkring Sofia Gisberg och hennes verk.
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HKS redan året därpå.180 Sofia Gisberg var under 18 år 
styrelseledamot och smakråd hos HV.181 År 1904 var 
hon en av dem som valde att lämna HV och följa sin 
vän från studietiden, Agnes Branting, till den nya firman 
Licium. 1891 fick hon Sofie Adlersparres pris, 1901 Lit-
teris et artibus och 1924 Illis quorum.182

Tekniska skolan
År 1887 anställdes hon vid Tekniska skolan som lära-
rinna främst i textil och textning, med både teoretisk 
och praktisk orientering. Redan 1901 blev hon vikarie-
rande och från 1904 ordinarie avdelningsföreståndare 
för Kvinnliga skolan.183 Från 1910 var hon överlärare i 
konstindustriell fackteckning med textil inriktning och 
en treårig utbildning i konstsömnad. 1925 gick hon i 
pension och efterträddes då av Ruth Hallberg.184 Så gott 
som alla de följande konstnärinnorna och lärarinnorna 
hade haft henne som lärare och mentor. Vid sidan av 
denna anställning hade hon tydligen stora möjligheter 
att utveckla sin egen konstnärliga förmåga och åta sig 
uppdrag för HV, Licium och andra. Arbetsåret vid Tek-
niska skolan omfattade perioden 1 okt. till 30 april. Av 
schemat för år 1896–1897 framgår till exempel att hon 
undervisade i ”Textning jämte skönskrift” tisdagar kl 
9–11 och konstsömnad tisdagar 12–15, onsdagar 12–15 
och fredagar 12–15.185 Mellan 1898 och 1904 ledde hon 
handarbetskursen för lärarinnor vid HV.

Att Sofia Gisberg var en mångsidig ”mönsterriterska” 
vittnar såväl en fontän i Sundsvall 1884, bokomslag och 
olika diplom av hennes hand om. När Hofrath Jakob 
von Falke vid Kunst- und Industrimuseum i Wien 1887 
blev hedersmedlem i HV var diplomet tecknat av Sofia 
Gisberg.186 1901–1923 gjorde hon alla Nobelprisdiplo-
men till fysik- och kemipristagarna, enbart till kemipris-
tagaren 1925 och till båda 1926.187 Parallellt med de 
sakrala verken ritade hon en mängd fanor och standar.

Studieresor
Enligt signerade skisser i HV-arkivet besökte Sofia Gis-
berg ”Gewerbemuseum Berlin” 1884 och olika kyrkliga 
samlingar i Österrike 1887.188 Hon hade 1884 fått ett 
bidrag från HV för att besöka en utställning av kyrkliga 
föremål i Wien ”samt där taga ritningar med angifna 
färger. Dessa på ett utmärkt sätt utförda ritningar fram-
lagda till påseende vid höstutställningen”.189 År 1900 
tillbringade hon en månad vid världsutställningen i Paris 
tillsammans med Agnes Branting.190

Inte förrän 1905 företog Sofia Gisberg åter någon 
större utlandsresa. Då studerade hon främst kyrk-
liga textilier i museer och samlingar i Tyskland och 
Schweiz.191 Enligt reseberättelsen besökte hon museer 
i Berlin, München, Braunschweig och Bern och bety-
dande kyrkliga samlingar bl.a. i Xanten och Bamberg 
samt Kloster Marienberg vid Helmstedt, ett centrum för 
tillverkning av kyrkliga textilier. Hon lär aldrig ha varit 
i Italien i varje fall inte före 1908.192 Några uppgifter om 
resor till England har jag inte heller funnit.

Handarbetets Vänner
Under HV-tiden utfördes några av Sofia Gisbergs mest 
praktfulla antependier, det nyromanska med Majestas 
Domini till Hossmo 1892 och Sundsvalls djupröda an-
tependium med gotiska änglar och liljebårder i jugend 
1894. Hossmoantependiet är i stort sett kopierat efter 
ett parti av Christus-Aposteln-tapeten i domen i Halber-
stadt från 1170, men skiljer sig i färgställning och tek-
nik från tapeten. Sofia Gisberg kan ha haft möjlighet att 
studera denna tapet redan under någon tidig studieresa 
men troligare är att hon sett det på en svartvit bild.193

På Sundsvallsantependiet 1894 ritade hon en mittkar-
tusch med strålar, en komposition som hon sedan upp-
repade på ett antal antependier med lammet, pelikanen 
eller Kristusmonogrammet i mitten och mer eller mindre 
rika blomstermotiv runt omkring eller vid sidorna. På 
detta antependium har hon dessutom infogat fyra sjung-
ande änglar med språkband.194

Sofia Gisberg ritade tidigt kormattor, en broderad 
till Skara domkyrka 1892, flossamattor till Linköpings 
domkyrka 1894 och till Jakobs kyrka i Stockholm 1895 
och förmodligen den som visades på Parisutställning-

180 Wollin, N.G. 1951, sid. 231; Teckningslärarinna 13/6 1883, mönsterriterska 
13/6 1886; Wollin, N.G. 1951, sid. 211, 221, 295. När Gisberg och Branting 
gick där var Amelie Brandt föreståndare för den kvinnliga avdelningen. Hon 
hade börjat undervisa på Tekniska skolan 1864.

181 Mary T. Nathorst, ”Sofia Gisberg” i Mitt hem. No 10, 4 maj 1908, sid. 190–
191.

182 Wollin, N.G. 1951, sid. 302.
183 Wollin, N.G. 1951, sid. 302, 368.
184 Wollin har både uppgiften 1922 och 1925.
185 Konstfackskolans arkiv. Tekniska skolan för qvinliga lärjungar arbetsåret 

1896–97 1 oktober – 30 april. ”Fröken Gisberg. Textning jämte skönskrift  
T 9–11. Konstsömnad T 12–3, O 12–3, F 12–3.”

186 HV Årsberättelse 1887.
187 1916 och 1919 utdelades inga pris och 1917 inget kemipris.
188 Mary T. Nathorst, ”Sofia Gisberg” i Mitt hem. Nr 10. 4 maj 1908, sid. 190–

191. Bild och biografiska uppgifter; HV protokoll 1887 15 juni. §3. Bestäm-
des att skrifva till Frk Gisberg att hon skulle för föreningens räkning studera 
utställning av kyrkliga föremål i Wien samt taga ritningar med angifvande af 
färger. Föreningen vore villig att anslå 100 à 150 kr för saken.

189 HV Årsberättelse 1887. Dessa skisser med påskrifter finns bevarade i HV-
arkivet: ”Guldbroderi ‘Dom zu Linz’ 1887, ‘Stift Krems Münster’, ‘Lambach’ 
mitra, ‘Stadtkirche Linz’.” En skiss visar att hon också varit på Gewerbe-
museum Berlin 1884.

190 Dagny: 1900 sid. 198. Sofia Gisberg och Agnes Branting hade fått statligt 
stipendium ”de enda bland teknici” för idkande av studier vid världsutställ-
ningen i en månad.

191 Slöjdföreningens tidskrift 1905–1906, 2:a kvartalet, sid. 23–28; Reseberät-
telse 65 till Kungl. Kommerskollegium. Avreste 5 juli. Besökte Kunstgewer-
be-Museum Berlin, Bayerisches Nationalmuseum, München, Herzogliches 
Museum Braunschweig, Historisches Museum Bern, domen i Halberstadt, 
domen i Bamberg, kyrkan, S:t Viktor i Xanten, slottskyrkan i Quedlinburg, 
Kloster Marienberg vid Helmstedt och Wienhausen i Hannover, Nikolaikyr-
kan i Lüneburg; Christina Håkansson, Sofia Gisberg, Uppsats i konstveten-
skap (okänt var) 1975, sid. 11 och 13.

192 Nathorst, M. i Mitt hem. Nr 10 1908, sid. 191. I denna intervju svarar Sofia 
Gisberg på en direkt fråga: ”Nej, dit har jag ännu inte kommit, utan Tyskland 
i all synnerhet har erbjudit ett mycket rikt fält och i deras gamla kyrkor har 
jag studerat och lärt mycket både vad komposition och sömnad beträffar.”

193 Den satt uppe i koret som dorsale till korstolarna ”Die Teppiche – hingen 
mindestens seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts (älteste Beschreibung), mit 
hoher Wahrscheinlichkeit aber schon seit dem Ausgang des Mittelalters im 
Gestühl im Hohen Chor. Abgenommen wurden sie erst im Zweiten Welt-
krieg, wohl 1942” Uppgift 2014-03-26 från Barbara Pregla, Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Håkansson, Ch. 1975, sid. 
19–20.

194 Ett vitt antependium med samma motiv visades på Stockholmsutställningen 
1897 och Paris 1900. HV-arkivet KIII:1. KIII:1 Fotografier 1882–1920, sid. 
25. Paris 1900; Det kan ha varit det som skickades till en utställning i Bue-
nos Aires 1908. HV-arkivet ”Stor vit låda osorterat” (A2:1–2) Brevkopior 
1908–10.2/6 1908.
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en 1900 samt ytterligare en till Linköpings domkyrka 
1908.195

Ett speciellt uppdrag var den kungliga läktarens hel-
broderade textila väggklädsel i Tyska kyrkan från HV 
1902.

Liciumtiden

Sofia Gisbergs uppskattade kompositioner bidrog i hög 
grad till den snabba framgången hos det nystartade 
företaget Licium. Agnes Branting hade ett gott stöd i 
sin ”medarbetare, den myndiga pedagogen och kun-
niga konstnären Sofia Gisberg” skriver Erik Wettergren 
1954.196 Redan 1906 exponerades några av hennes för-
sta Liciumantependier i Konstnärshusets utställningslo-
kaler och fick stort beröm.197 Det var det vita figurbro-
derade till Gustaf Vasa kyrka i Stockholm, det vävda 
röda till Gustavsberg och Borås Gustav Adolfs svarta 
klädesantependium samt ”Långfredagsantependiet”.198 
Det vita antependiet i Gustaf Vasa kyrka har den första 
stora bildframställningen. Den visar hur man vid den 
tiden kunde gå till väga vid skapandet av en bildkompo-
sition. Detta antependium uppmärksammades och be-
römdes i pressen inte minst för det skickliga utförandets  
skull.199

På Stockholmsutställningen 1909 visades flera av 
Sofia Gisbergs antependier, avbildade i Bendix Folckers 
utställningskatalog Det svenska konsthantverket 1909, 
utan angivande av någon kyrka under bilderna, men 
väl vem konstnären var. 200 Bland annat avbildas Hör-
neforsantependiet och Klara kyrkas vita antependium.  
I samma katalog hade Gisberg själv skrivit ett kapitel 
om svensk textilkonst. Det gröna Lovöantependiet av-
bildades i The Studio 1909 och anmälaren lovordar den 
kyrkliga delen av utställningen.201

Det första Liciumantependiet, till Axbergs kyrka 
1904, ingår i en grupp antependier med likartad kom-
position, en rund mittmedaljong med ett symboliskt 
motiv och runt detta en karaktäristiskt utformad moln-
krans omgiven av strålar. Pelikanen var ett av hennes 
mest omtyckta motiv, IHS är också vanligt. Vid sidorna 
har antependierna bårder med rosor och törnen, längs 
överkanten ofta en textbård. Senare använde Sofia Gis-
berg vindruvor och sädesax, symboliserande nattvar-
dens bröd och vin, som hon kombinerade till kors och 
strålsolar.202

Sofia Gisbergs kompositioner under HV-tiden och 
vid Licium sträcker sig över en period på nära 25 år 
från 1892 till 1916. Det rör sig till största delen om an-
tependier, 34 stycken, flera med tillhörande bokdynor. 
Endast åtta mässhakar har noterats under Liciumtiden, 
två röda, tre vita, ett par svarta och en grön.203 Det nya 
hos Gisberg är användandet av figurscener och att hon 
hämtar direkta förlagor från medeltida broderade för-
lagor eller från renässansmåleri. Under den första Lici-
umtiden blandade hon gärna olika historiska stilelement 
som rullverksornamentik och andra renässansornament 
med figurscener och jugendblomster.

Också Sofia Gisberg hade åsikter om de kyrkliga tex-
tilierna som hon redovisade exempelvis i reseberättelsen 
1906. Hon hänvisar till gamla kyrkliga förordningar 
och skriver att paramenten skulle vara förfärdigade av 
dyrbara och värdiga stoffer såsom guld-, silver- och si-
dentyger. Bomull är alldeles förbjudet ”liksom hvarje 
stoff, som användes till dagligt bruk”. Också ylletyg hör 
till de förbjudna stofferna, ”men denna art af väfnad har 
dock norr om alperna under forna tider använts i stor 
utsträckning”.204

Ingrid Günther
28/8 1888–13/8 1981
Ingrid Günther f. Sjöberg gick ut från Valands konst - 
skola i Göteborg 1907 och broderade först åt Selma 
Giöbel. Som 19 åring fick hon en egen monter på Stock-
holmsutställningen 1909. Hon fick anställning på HV 
fast hon var gift. Maken Christian bestämde sig att stu-
dera till jur. kand. i Lund och då fick hon lämna HV. 
Christian Günther blev så småningom diplomat bl.a. i 
Rom och senare minister. Om Maja Sjöström och hen-
nes syster i Rom berättade dottern ”dom hade ingen-
ting”, och att Ingrid Günther hjälpte dem.205 Hon sam-
manställde fem av de mönsterböcker för broderi som 
HV gav ut.206

Hon komponerade 1911 en vit mässhake som nu 
finns i Svenska Gustavskyrkan i Köpenhamn.207

Ruth Hallberg
17/5 1889 – 15/1 1976

Uppväxt och utbildning
Ruth Hallberg var prästdotter och föddes i Lund 1989.208 
Fadern Hans Emil Hallberg var då biblioteksamanuens 
och domkyrkoadjunkt, därefter var han kyrkoherde i 
fyra olika församlingar i Skåne, innan han 1906 blev ut-
nämnd till kyrkoherde i Gustaf Vasa församling i Stock-
holm och e.o. hovpredikant.209 Ruth ansågs ha ärvt den 

195 HV-arkivet. Beställningslista och skissförteckning.
196 Licium genom femtio år, 1954, sid. 6.
197 DN 27/1 1906 (el 24/7) sign. Agi; Idun 4/2 1906 GL.
198 Osäkert vart det sedan tog vägen.
199 Kult och konst 1908, sid. 157; Stockholms Dagblad 4/5 1908; DN 6/5 1908
200 Bendix, C. Folcker, E. 1909, sid. 113, antependier komp. Sofia Gisberg, ett 

med rosor och grankottar (Hörnefors), ett med Fågel Fenix och liljor (Klara 
kyrka, Stockholm), sid. 114. ett med vinträd och ax (Lovö), ett med brun med 
kors och törnen.

201 The Studio vol. 47, 1909, sid. 210.
202 Grythyttan 1904 och Lovö 1908/09.
203 En röd i Gustavsberg och två vita i Malmö och en i Tjolöholm, utförda efter 

samma skiss. Ystad svarta med palmblad 1914.
204 Reseberättelse 1906, sid. 24.
205 Intervju med dottern Lena Strååt 24/9 2009; KB Eva v Zweigbergks samling. 

Acc nr 1978/4:2. Manusblad 22/11 1973. Intervju med Ingrid Günther, sid. 
1, Carin Wästberg var vänlig mot henne. Sid. 2. Om HV: ”Ja jag gav dem i 
alla fall fem mönsterböcker för broderi...”

206 Två av dem 1914 och 1917 finns på KB.
207 HV Årsberättelse 1910.
208 Biografiska uppgifter hämtade ur uppteckning gjord av en syster Greta Bager 

f. Hallberg. Genom Anette Brännkärr nu i RA Konstfacks arkiv Ö 4:1.
209 Hedlund, S., Gustaf Vasa kyrka. SvK (55) 1943, sid. 144. Hans Emil Hall-

berg, kyrkoherde i Vinslöv 1890 och Glemminge 1897, valdes 1906 och in-
stallerades 10/3 1907 i Gustav Vasa församling, hovpredikant 1909, teol. dr. 
1917.
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konstnärliga begåvningen från moderns släkt. Modern 
Anna var född Cavallin och härstammade på mödernet 
både från bokförläggaren C.W.K. Gleerup (f. 1800) och 
universitetets glasinstrumentmakare Balthasar Stecchi 
(Stäck) invandrad från Italien på 1700-talet.

Till en början undervisades Ruth Hallberg av guver-
nant i hemmet och inackorderades sedan hos tre mostrar 
i Lund där hon och två av hennes syskon gick i den Lind-
strömska, sedermera Lindebergska flickskolan. Hennes 
klassföreståndarinna där var biskopsdottern Ruth Bil-
ling, senare gift med biskop Edvard Rodhe. Året efter 
skolans slut var Ruth Hallberg hemmadotter i Glem-
minge prästgård och under denna tid fick hon privat-
undervisning av en teckningslärare i Ystad. Då familjen 
1907 flyttade till Stockholm började hon på Tekniska 
skolan och utbildades där under fem år till teckningslä-
rarinna. Som lärare hade hon bland andra Sofia Gisberg 
vars antependier hon kunde se i sin nya församlingskyr-
ka.210 Under skoltiden valdes hon till ”stipendiat”, den 
tidens motsvarighet till dagens elevrepresentant.

Tekniska skolan
Ruth Hallberg utexaminerades från Tekniska skolan, 
HKS, 1912. Redan samma år anställdes hon som under-
lärarinna bl.a. i metodik och undervisningsövningar.211 
Hon arbetade sedan hela sitt yrkesverksamma liv som 
lärare i frihandsteckning och fackteckning vid Tekniska 
skolan/Konstfack. 1922/25 efterträdde hon Sofia Gis-
berg som överlärare i konstindustriell fackteckning, en 
uppgift hon hade tills skolan ombildades till Konstfack-
skolan 1945.

Hon skall ha varit mycket uppskattad av både elever 
och kollegor, vilkas talan hon ofta förde även i officiella 
sammanhang. Ruth Hallberg pensionerades 1954 och 
belönades med medalj för Nit och redlighet samt Nord-
stjärneorden. 1959 var hon redaktör för en skrift om 
den nyligen rivna Konstfackskolan.212 Själv medverkade 
hon med en historik och en del fotografier. Hon skall 
tidigt ha fotograferat och blivit skicklig. Systern Greta 
Bager nämner studieresor före 1914 och efter kriget men 
inte vart de gick.213 På senare år reste hon mycket bl.a. 
till bekanta i Wien. Hon hade ett stort musikintresse. Sin 
sista resa företog hon vid 83 års ålder till Cypern. Hon 
skall också ha varit mycket spänstig och vunnit tävlingar 
i fäktning.214

Uppdrag för Licium
I mitten av 1910-talet började Ruth Hallberg göra skis-
ser för Licium. Efter 1925 fick hon inga mer krävande 
uppgifter hos Licium, men fortfarande 1929 och 1930 
fick hon betalt för skisser, bl.a. en ”till utställningen”.215 
Enligt Greta Bager erbjöds hon att efterträda Agnes 
Branting som Liciums konstnärliga ledare men valde att 
stanna på skolan och ”bedriva mönsterritningen bara 
som extraknäck”.

Ruth Hallbergs tidigaste dokumenterade arbeten för 
Licium är från 1915, en vit mässhake till Danderyds 
kyrka, Tierps violetta och Sköldinges röda antepen-

dium.216 När hon sedan började få större uppgifter för 
Licium hade Sofia Gisberg dragit sig tillbaka. Det för-
sta riktigt stora uppdraget var den röda uppsättningen 
till Vreta klosters kyrka i samband med restaureringen 
1917. Den medeltidsinspirerade mässhaksformen, som 
Agnes Branting lanserat 1913, använde hon både där 
och i Leksand, Strängnäs och Gudmundrå. Hon gjorde 
dessutom både raka och andra slags vida mässhakar. 
Sammanlagt har ett trettiotal mässhakar av hennes hand 
dokumenterats. Mässhakar i par gjorde hon efter 1917 
aldrig exakt lika, med undantag för Malmös violetta 
1918. Motiv, texter och mönsterdetaljer varierar medan 
kompositionen i stort är likadan. Mellan 1917 och 1923 
komponerade hon mässhakar till två – tre kyrkor per 
år, de flesta röda eller vita. Till Malmö S:t Petri ritade 
hon det gröna antependiet och de röda och violetta ante-
pendierna och mässhakarna. Några av hennes antepen-
dier och mässhakar var rikt utsmyckade med broderier, 
medan de flesta endast hade kors respektive gaffelkors 
av band med en sirligt utformad kartusch i korsmitten.

Flera ytterst exklusiva uppdrag anförtroddes henne 
såsom ärkebiskopens kåpa till det ekumeniska mötet 
1925, och två brudpällar, skänkta av Louis De Geer till 
Lövstabruks kyrka 1918 och Uppsala domkyrka 1919. 
Kronprinsessan Margaretas vita mässhake till Hälsing-
borgs Mariakyrka och det röda antependiet till Marga-
retakyrkan i Oslo skänkt av kronprins Gustaf Adolf, 
var komponerade av Ruth Hallberg. För SSB gjorde hon 
ett rikt broderat altarbrun till ett grönt antependium i 
Vadstena klosterkyrka. Hennes sista antependium under 
perioden gick till Lunds domkyrka 1930.

Konstnärliga särdrag
Ruth Hallberg har en förkärlek för ädelstensornamen-
tik, gärna utformad som sirliga broderade pärlband, 
någon gång med riktiga halvädelstenar infogade i bro-
derierna.217 På Vreta klosters röda antependium väx-
lar hon mellan ovala och rektangulära blå ädelstenar i 
relief broderi, infogade mellan vita pärlor på ett sätt som 
jag funnit i mosaikerna i San Vitale i Ravenna. Även 
Ruth Hallberg har låtit sig inspireras av medeltida tex-
tila förebilder som hon omsätter på sitt eget personliga 
sätt. Den ena röda mässhaken i Vreta kloster har en bård 
liknande dem på de blågröna birgittinska mässhakarna i 
Linköpings domkyrka. Dessa mässhakar konserverades 
hos Pietas just 1917 så hon bör ha haft möjlighet att se 
dem där.

Av hennes arbeten är få gjorda i ”jugend-stil”. Endast 
det violetta sidenantependiet i Tierp 1915 har en utpräg-

210 Wollin, N.G. 1951, sid. 302.
211 Wollin, N.G. 1951, sid. 302. Sedan 1912 anställd som underlärarinna.
212 Hallberg, R. (red.), 1959.
213 Uppgifter om studieresor före 1914 har inte kunnat gå att få fram. Ingen av 

hennes systerdöttrar minns något om dem.
214 Muntlig uppgift 2003 av Birger Boman f.d. elev.
215 Licium G II:5 Kassabok 1/1 1929 – 6/4 1930; G II:6 Kassabok 5/4 1930 – 

11/5 1931.
216 Ett vitt antependium till Uppsala gravkapell 1913 har inte kunnat lokaliseras.
217 Antependiet i Hässelbyholms slottskapell 1917.
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lad jugendkaraktär. Hennes dekorslingor får senare en 
lätthet som har mer av tjugotalets dekorativa element 
påminnande om Filip Månssons och Olle Hjortzbergs 
muralmåleri. Vretaantependiets kraftfulla vinträd pekar 
också fram mot tjugotalets formgivning. Några gånger 
förekommer figurbroderier på Hallbergs textilier, tidi-
gast på Vreta klosters röda mässhakar och senare på de 
vita mässhakarna.

Eivor Hedvall g. Fisher
10/4 1884 – 6/6 1977

Utbildning och familjeförhållanden
Eivor Hedvall föddes i Gävle och utbildades till teck-
ningslärare vid Tekniska skolan 1900–1905. Hon an-
ställdes vid HKS som textillärare 1906, sedan lärare 
i textning, konstsömnad och fackteckning 1911–15, 
1925–1945 och t.f. huvudlärare 1945–1947.218 Hon 
gifte sig i Australien 1915 med ingenjören Einar Blunck-
Fisher (1877–1929) och fick två döttrar.219 Maken drab-
bades av tuberkulos och sedan av spanska sjukan. Fa-
miljen återvände 1922 till Norge där Einar vårdades på 
sanatorium. Eivor Fisher flyttade 1925 med döttrarna 
till Stockholm och återfick sin anställning på Tekniska 
skolan.

Uppdrag för Licium
Eivor Hedvall gjorde sina första skisser för Licium 
1905/06, ett par kalkdukar i utpräglad jugend till Gus-
taf Vasa kyrka och Hannäs och senare två mässhakar till 
Jakobs kyrka. Hon arbetade främst med de heraldiska 
beställningarna och utformade bl.a. det internationella 
kvinnliga rösträttsstandaret 1911.220 Hon utgav flera be-
tydande böcker om broderi och flamskväv.

Elin Petterson
3/10 1892 – 16/4 1979

Uppväxt och familjeförhållanden
Elin Pettersson föddes 1892 i Adolf Fredriks församling i 
Stockholm, den yngsta dottern till byggmästaren Gustaf 
Alfred Pettersson. Familjen flyttade senare till Solna där 
fadern uppförde ett hus med hyreslägenheter. I de två 
översta lägenheterna bodde Elin Pettersson och hennes 
syster Alfrida Jonsson, med man och tre barn.221 Huset 
revs omkring 1960 och Elin flyttade till Storgatan 25 i 
Solna. Hon var kyrkvärd från 1961 i den nybyggda Löf-
tets kyrka på Storgatan 27 och under 15 år söndagsskol-
lärare.222 Hon begravdes i föräldrarnas grav på Solna 
kyrkogård 1979.

Liciumanställd
År 1913 gick Elin Pettersson ut från Tekniska skolan 
och anställdes 1915 på Licium, där hon fortfarande 
var verksam som mönsterriterska ända in på 1960- 
talet.223 En mässhake som hon ritat utfördes så sent som  
1963.224

Hon var den som under sin aktiva tid utförde flest 
skisser av alla. Enligt uppgift skall hon ha varit en till-
bakadragen person. Hon stod och arbetade i sin blå ar-
betsrock i ett eget rum berättade Anna-Lisa Odelqvist-
Kruse och Inger Estham, som båda arbetat på Licium 
omkring 1950.225 Hon ska enligt tradition bland perso-
nalen på Licium ha haft förmåga att överföra broderi-
mönster till sidentyg på fri hand utan mellanliggande 
prickmönsterförfarande vilket annars var det vanliga.226 
Hon arbetade en hel del med de heraldiska beställning-
arna. En av hennes uppgifter var till en början att foto-
grafera de nygjorda textilierna med glasplåtar. Enligt 
uppgift Elin Pettersson ska aldrig ha broderat på Licium 
men till sin egen församling Solna utförde hon bl.a. ett 
rött altarbrun och en vit mässhake till Löftets kyrka 
1961, där hon var medlem i syföreningen, som bekos-
tade materialet.227

Fram till 1930 hade hon ritat 175 utförda antependier 
och 173 utförda mässhakar (varav 25 par).228 Ofta var 
det hon som ritade de litet enklare och billigare mäss-
hakarna och antependierna. Minst 90 mässhakar med 
”enkelt bandkors” gjordes före 1930.

Elin Pettersson var knappast vad man skulle beteckna 
som en innovativ konstnär. Hon följde rådande stilideal 
och trender och var litet stillsam och försiktig i sitt ut-
tryck. Flera gånger framgår det att hon gjort bearbet-
ningar av Agnes Brantings, Ruth Hallbergs och Sofia 
Widéns skisser, ibland står det uttryckligen angivet i 
skissförteckningen.229 Man kan ana den ”goda smak” 
som Agnes Branting berömdes för även hos Elin Pet-
tersson.

Några gånger ritade hon änglar, ett kerubhuvud i 
korsmitten på en mässhake i Gävle, en frontalt tecknad 
knäböjande ängel i Helsingborgs Mariakyrka och två 
svävande motställda änglar i Solna. Annars är det hu-
vudsakligen monogram, kors, törnekronor och andra 
symboler. På många av korsen gör hon ett stramt deko-
rativt broderi. Elin Pettersson ritade den vita mässhake 
som kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise skänkte till 

218 Wollin, N.G. 1951, sid. 306–307, 320, 324, 333, 351, 369, 371, 373.
219 Linda Fagerström, Randi Fisher – svensk modernist (diss.), Lund 2005, sid. 

37–41.
220 Dagny 1911. Häfte 23, sid. 274.
221 Intervju med Ann-Kristin Danielsson och Gun Frössén, barnbarn till Alfrida 

Jonsson 20140504. Alfrida var utbildad konsertpianist.
222 Uppgifter av Ulla-Britt Frändberg och i Solna – Råsunda församlingsblad 

1976 nr 2–3. De sista åren bodde hon på Skoga äldreboende.
223 Liciumarkivet G II:2 Kassabok 1925. 1925 Jan 31. Arbetslön M. Persson 

260:-, E. Petterson 233:-, E. Bastholm, H. Johansson, G. Hillbom, S. Widén 
225:-, A. Glosemayer 310:-, A. Branting 500:- (månadslön).

224 Bälinge kyrka, Uppland.
225 Intervju med Anna-Lisa Odelqvist-Kruse 1999.
226 Intervju med Inga Johansson och Gunnel Andersson 20030904. Intervju med 

Anna-Lisa Odelqvist-Kruse 1999.
227 Uppgift av Ullabritt Frändberg, Solna 2005 och 2009.
228 I skissförteckningar finns skissnummer för 304 antependier upptagna, varav 

164 bevarade i Liciumarkivet samt 323 skissnummer för mässhakar och om-
kring 205 (+19 dubbletter) bevarade skisser.

229 Bearbetningar efter SW:s skisser bekräftas i skissförteckningen t.ex. nr 221 
och nr 222 efter SW nr 18; nr 206 efter SW nr 121. Även egna skisser arbe-
tades om.
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Solna kyrka 23 december 1928 och det tillhörande an-
tependiet skänkt av Axel och Helga Axelson Johnsson. 
Förmodligen ritade hon alla antependierna till Fång-
vårdsstyrelsen som placerade dem i olika fängelsekyrkor 
i landet.230 Hon har signerat den vita biskopsmitran till 
Göteborgs stift 1930.

Greta Sandberg f. Sjunnesson
(1896–1976)

Familjeförhållanden och uppdrag för Ersta
Greta Sandberg f. Sjunnesson var konstnärinna och fri-
handsknypplerska från Vadstena.231 Hon hade gått på 
Tekniska skolan (HKS) i början av 1910-talet. Maken 
skulptören Aron Sandberg träffade hon där. De gifte sig 
1916. Familjen Sandberg bosatte sig i ”Ornässtugan” i 
Ulriksdal.

Hon gjorde skisser till några av Erstas mässhakar, två 
röda till Norrköping S:t Olai kyrka 1926 och två vita i 
Linköpings domkyrka 1928.232 En röd mässhake i Lyre-
stad från 1929 är översållad med rosor. 233

Maja Sjöström
13/3 1868 – 31/10 1961

Uppväxt och utbildning
Maja Sjöström föddes 1868 som den näst äldsta av fyra 
döttrar och tre söner till en kronolänsman i Bårslöv. 
Båda föräldrarna dog 1894. Tre av systrarna valde att 
utbilda sig till Sofiasystrar, Maja valde att gå den konst-
närliga banan vilket inte gillades av fadern.234 Hon gick 
ut Tekniska skolan 1892.

HV-tiden
Redan i februari 1892 började samarbetet med HV.235

Maja Sjöström fick fast anställning från 1 aug. 1893 
vilket innebar 30 kr/mån för tjänstgöring tre förmid-
dagar i veckan (= 360 kr/år).236 De skisser hon sedan 
gjorde under sin fria tid fick hon extra betalt för.237 Ett 
anställningskontrakt från 1898 visar att hon då fick en 
årslön på 1 000 kr och en månads semester.238 Hon sän-
des på studieresor till Paris, London 1896, Italien 1900 
och Sicilien 1914.239 Under HV-tiden fick Maja Sjöström 
bland mycket annat inredningsuppdrag t.ex. möbelty-
ger i hautelisse för Hallwylska palatset 1898, för Grand 
Hotell 1899 och för Läkarsällskapet 1906. Mest känd 
blev hon för uppdraget med den textila inredningen till 
Stockholms Stadshus i början av 20-talet.

Stadshusuppdraget
Från 1916 fick hon tjänstledigt från HV först tre år, 
senare förlängt, och anställdes av Ragnar Östberg för 
att rita textilierna för det nya Stadshuset.240 Sidentyger 
till möbelklädslar och stora draperier beställdes i hu-
vudsak från sidenväveriet Bevilacqua i Venedig där pa-
tronteckningar och kortkedjor till mönstren fortfarande 
är bevarade.241 Mosaiksättarna till Gyllene salen kom 

från Venedig men sidenfirman var redan känd i Stock-
holm. Både HV och Licium hade sedan början av 1900- 
talet använt sig av deras tyger och det första av Liciums 
mönster hade redan börjat vävas där 1920.242 Men en-
ligt Åsa Rausing-Roos var Maja redan tidigare bekant 
med Glenny Bevilacqua.243 Maja Sjöström ritade även 
damastmönstren till Stadshusets bordslinne med Sankt 
Erik som huvudmotiv. Detta vävdes vid Dalsjöfors lin-
neväveri i Västergötland.

Romtiden
Efter stadshusprojektet återvände Maja Sjöström ald-
rig till HV utan bosatte sig 1924 i Rom där hon um-
gicks med konstnärer och svenskar som besökte Rom 
eller bodde där.244 Hon fick några inredningsuppdrag, 
bl.a. till drottning Victorias Villa Svezia. Hon var kor-
respondent för en del svenska tidningar och tidskrifter 
och förmedlade inköp av italienskt konsthantverk och 
antikviteter till Sverige. En del mecenater såg ibland till 
att hon kunde resa till Venedig eller andra italienska  

230 Fängelsekyrkor i Gävle, Härnösand, Malmö, Mariestad, Uppsala och Växjö 
1924–1929.

231 Lena Köster, Laura Greta Kerstin Agneta, Konst genom 4 generationer, Olof-
ström 2008, sid. 34–53 och 124. Greta Sandberg f. Sjunneson. Hela familjen 
var textilt eller konstnärligt verksam. Maken Aron Sandberg hade deltagit i 
arbetet med Stockholms stadshus.

232 En signerad akvarellerad skiss finns i Linköpings domkyrkas arkiv. Ersta kyr-
kas första vita mässhake från 1936 har samma utförande. En röd mässhake 
från 1931 i Enskede har samma motiv.

233 Greta Sandbergs blyertsskiss till mässhaken i Lyrestad 1929 finns på Ersta.
234 Rausing-Roos, Å. 2012. Sedan 2001 har jag haft kontakt med en släkting till 

Maja, Märta Ryde, och sedan 2004 med Åsa Rausing-Roos och utbytt åsikter 
och uppgifter med dem. Många källor är gemensamma men när det gäller den 
brevsamling som ägs av Maja Sjöströms släkt och ligger till grund för Åsa 
Rausing-Roos bok hänvisar jag endast till nya uppgifter som framkommit 
genom denna. Dit hör uppgifter om Majas familj och uppväxt. Två av hennes 
bröder emigrerade till Amerika och dog där relativt unga.

235 Rausing-Roos, Å. 2012, sid. 55.
236 Motsvarar ca 23.709 SEK år 2016.
237 Rausing-Roos, Å. 2012, sid. 58–60.
238 Andersson, M. 1995, sid. 8. Motsvarar 63.773 SEK år 2016.
239 KB Eva v Zweigbergks samling Acc 1978/4 2; 1914. Stipendium från Kom-

merskollegium för tiden 11/5 – 17/10.5; Nordiska museet. Carin Wästbergs 
arkiv. Konstutskottets enskilda anteckningar 1913–1919. 3 nov. 1914. De-
monstrerade fröken Sjöström fotografier från sin vistelse på Sicilien (8 aug./
maj? – 19 okt. 1914).

240 Alt. 1916–1924; Rausing Roos Åsa, Systrarna Sjöström och Blå Boden, 
2005, sid. 7 not 1b och not 5; Nordiska museet. Carin Wästbergs arkiv. (Kar-
tong ”FRÅN NORDISKA MUSEET överlämnad 12/11 2009”, osorterad.) 
Konstutskottets enskilda anteckningar 1913–1919. I denna ligger brev från 
Maja Sjöström. 2 febr. 1916 om uppsägning och tjänstledighet. 7 febr. 1916. 
Skrivelse från fröken Sjöström om entledigande på 3 år. Konstutskottets en-
skilda anteckningar 23 maj 1919 – 29 april 1924. 19 nov. 1919. Upplästes 
brev från Maja Sjöström om förlängd tjänstledighet.

241 Skisser/patronteckningar till Stadshusets sidentyger fanns bevarade hos siden-
firman Bevilacqua i Venedig vid mitt besök 1998. (Dis. no 3332, ”Sopra rizzo 
3 corone”, Mönstrad sammet, Dis. no 3333, ”Broccato, Pavone”, Påfågel, 
Dis. no 3334, ”Diagonale broccata Edera”, Murgröna, Dis. no 3335, ”Broc-
cato nero Farfalle”, Fjärilar, Dis. no 3341, ”Lampasso brocato Angeli”, Äng-
lar, Dis. no 3444, ”Broccato dorsi A. Cervi e aquita”, Hjortar och örnar,  
Dis. no 3346, ”Broccato p. poltrone sala Ovalen”, brokad för fåtöljer, Dis. 
no 3348, ”Broccato p. panche lettera F Rundelen”, Brokad för bänkar bok-
stav F.)

242 Rundlar av Agnes Branting före 1921.
243 Rausing-Roos, Å. 2012, sid. 123. Brev från Olga och Carl Milles 1914.
244 Rausing-Roos, Å. 2012. Detta skildras utförligt i Rausing-Roos bok som 

huvudsakligen bygger på Majas korrespondens. Om drottning Victoria sid. 
239–243, prins Wilhelm sid. 243–250, Carl och Olga Milles sid. 292–313.
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orter. Efter kriget levde hon ett tillbakadraget och stun-
dom mycket fattigt liv. Något som kan ha bidragit till 
en viss isolering efter kriget var att hon var en varm be-
undrare av Mussolini.

1925 hade hon den hedrande uppgiften att vara pris-
domare på Parisutställningen ”membre du jury hors 
concours”.245 I september 1953 uppmärksammades hon 
med en retrospektiv utställning på Röhsska museet i 
Göte borg. På en återresa från Sverige till Italien bröt hon 
lårbenshalsen, drabbades av lunginflammation och av-
led i Hamburg 1961.246 Hon hade då redan bestämt att 
hennes efterlämnade papper skulle brännas vilket gör de 
skisser som bevarats i HV-arkivet än mer betydelseful-
la.247 Den övervägande delen är profana kompositioner 
till dukar, gardiner, portièrer och bonader. En hel del var 
ämnade för Baltiska utställningen i Malmö 1914. Hen-
nes broderikompositioner är ofta en kombination mel-
lan ytor inramade av applicerade band och snoddar med 
vissa mer mjukt formade detaljer. I ett odaterat brev från 
Märta Leijonhufvud till ordföranden Anna Brahe görs 
en jämförelse mellan Wästbergs och Sjöströms arbeten. 
”Fröken Sjöström har gjort de flesta fula och de flesta 
vackra sakerna”.248

Kyrkliga uppdrag
Hennes kyrkliga kompositioner är inte så många men 
betydelsefulla. De första, beställda 1906, var ett par 
violetta mässhakar till Sofia kyrka, som var under upp-
förande.249 Hon gjorde också de första vita mässha-
karna till Storkyrkan i Stockholm 1907–1908 och till 
samma kyrka ett helt unikt vävt rött antependium med 
brunvioletta och blå nyanser och guld 1907. Till detta 
antependium vävdes också väggbonader i den ”nya” 
HV-tekniken att hängas på väggen på båda sidor om  
altaret.

Till Engelbrektskyrkan översatte hon 1913–1914 
skisserna av kyrkans arkitekt Lars Israël Wahlman till de 
två mörkvioletta mässhakarna ”Getsemane” och ”Ge-
nesaret”, som kallas ”Långfredagsskrudarna”.250 Båda 
mässhakarna är vävda i HV-teknik med mönstertrådar 
inplockade tillsammans med ett genomgående bottenin-
slag. Materialet i väven är silke i många blå, bruna och 
gråvioletta nyanser samt svart. De har impressionistiskt 
mjuka färgövergångar kontrasterande mot svarta på-
lagda kontursnoddar, cord, och klart blå broderier med 
fasta konturer.

I flera föremål använde Maja Sjöström stormönstrad 
moiré som grundmaterial, exempelvis i Stjärnsundsante-
pendiet och Storkyrkans vita mässhakar, kombinerad med 
broderi och applicerad cord som förstärker konturerna.

I Hagakyrkan i Göteborg finns ett violett antepen-
dium från 1919 enligt utställningskatalogen 1929 fel-
aktigt tillskrivet Maja Sjöström.251 Detta antependium 
är på flera ställen dokumenterat som Maja Anderssons. 
Men Carl Johans kyrka har ett grårosa antependium 
av Maja Sjöström och i Hagakyrkan finns ett läktar-

kläde och ett predikstolskläde i violett som kan vara av  
henne.

Maria Widebeck
1858 – 5/5 1929 

Uppväxt och utbildning
Maria (Maja) Widebeck var född och uppvuxen i 
Strängnäs där hennes far Isak Widebeck var domprost. 
Han blev teol. dr. 1860 och var fem gånger riksdagsman.  
Maria var yngst av nio syskon och fadern dog när hon 
var fem år. Maria Widebeck fick sin utbildning på Tek-
niska skolan 1880–1885. Redan under den tiden arbe-
tade hon i kompanjonskap med Carin Wästberg under 
signaturen W&W.252 (Se avsnittet om Carin Wästberg.) 
Sedan studietiden hade hon delat bostad med Carin 
Wästberg.253 På somrarna vistades de i Vårdinge och tog 
intryck av den sörmländska naturen. Maria dog i maj 
1929 och begravdes i Strängnäs.254

Studieresor
Både Maria Widebeck och Carin Wästberg hade arbe-
tat tillfälligt för HV på 1880-talet. Tillsammans fick de 
möjlighet att resa på en studieresa till England under 
tre månader sommaren 1890.255 Maria var den som 
skrev reseberättelsen. De tillbringade tre sommarmå-
nader i London och Oxford där de bl.a. studerade på 
South Kensington Museum och Bodleian Library. Att 
de studerade alla typer av konsthantverk visar beva-
rade skisser och anteckningar. I reseberättelsen skri-
ver Maja också att hon sett en del medeltida illumi-

245 Svenska Slöjdföreningens tidskrift 1925, sid. 120–121.
246 Uppgift av släktingen Märta Ryde 2001/2002. Enligt uppgift av Åsa Rausing 

Roos 2009 skall Maja Sjöström ha fallit och brutit lårbenshalsen i Grossen-
brode och några dagar senare avlidit på sjukhus i Hamburg.

247 På senare år har man funnit en stor samling brev c:a 4.000 st till systrarna i 
privat ägo. Bland breven 1900–1923 finns inga uppgifter om något kyrkligt. 
Meddelat av Åsa Rausing Roos 2008.

248 KB Eva v Zweigbergks samling Acc. 1978/4 2.
249 HV A II:6 Konstutskottet Ia sektionen 1905–1916. 18 maj 1905 § 3 b) Frö-

ken Adelborgs o Sjöströms skizzer till mässhakar beställda af Grosshandlar 
Funch o ämnade som gåfva till Sofia kyrkan. [...] På Frk Sjöströms violetta 
mässhake önskade de nämnda herrarna få gaffelkorset utbytt mot den mera 
kända latinska korsformen, något som såväl konstutskottet som alla närva-
rande lifligt beklagade då ritningen sådan den förelåg var mycket lyckad och 
såsom komposition måste förlora på förändringen. Som doktor Landqvist 
emellertid af religiösa skäl önskade en dylig hade Frk Sjöström blifvit anmo-
dad gå deras önskan tillmötes.

250 Engelbrektskyrkans arkiv m.m. Även här finns uppgifter om vem som utfört 
arbetet. (Se fördjupningskapitel.)

251 HV-arkivet. Skiss till antependium i Carl Johan kyrka i Göteborg. På bak-
sidan med blyerts ”Maja Sjöström Haga kyrkan Göteborg”. Liljevalchs Utst. 
Kat. 1929, sid. 250, nr 570 (dat 1912) Maja Sjöström.

252 Hos Wollin nämns hon endast tillsammans med Carin Wästberg.
253 Nordiska museets arkiv. Carin Wästbergs arkiv. Dagbok 18 jan 1925–1936. 

2/6 1929. ”I 48 år har jag känt Maria, i 46 ha vi delat hem och som åren 
gått allt.”; Enligt KB Eva v Zweigbergks samling Acc 1984/50. Anteckningar 
1974 hade Widebeck en våning ovanpå.

254 HV Årsberättelse 1929. Nordiska museets arkiv. Carin Wästbergs arkiv. Dag-
bok 18 jan 1925–1936. 8 maj 1929. ”Min Maria är död.” Maria fick en 
hjärnblödning 1 maj, blev medvetslös efter en halvtimme. Somnade in 5 maj 
kl 1.37 em. Begravdes i Strängnäs.

255 Danielson, S. 1991, sid. 177 anger årtalet 1891; Svenska slöjdföreningens 
meddelanden 1891. Kungl. Kommerskollegium reseberättelse (fortsättning 
från 1890 års Meddelanden).
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nerade handskrifter. Kontakten med den konstnärliga 
förnyelsen i England blev betydelsefull för dem båda. 
På hösten studerade de en och en halv månad i Tysk-
land. Maria skriver om deras försök att besöka katol-
ska paramentföreningar och där få intryck av ny kyrk-
lig konst bl.a. i Köln. I München såg de en mässhake  
”i den gamla formen”, beställd för påven, och häm-
tade förlagor till broderier från Nationalmuseet där.  
I Nürnberg stannade de fyra dagar och i Berlin över en  
vecka.

Klingspors vapenbok
Under flera år försörjde Maria Widebeck sig sedan ge-
nom att teckna de flesta tuschförlagorna till ca 4000 
vapensköldar för Klingspors vapenbok som kom ut  
1890.

Uppdrag på HV
Hon fick inte fast anställning på HV förrän 1906, då 
som föreståndare för den museala samlingen och som 
konstnärlig hjälp på konserveringsavdelningen. Hon 
bör också ha haft ett visst inflytande på den kyrkliga 
tillverkningen. Maria Widebecks kyrkliga kompositio-
ner innehåller både stramt abstrakta former, stora mo-
nogram och stela bårder och mjuka slingor och bårder. 
Som motiv valde hon främst IHS- och XP-monogram 
och i tre fall hela namnet IHESUS på antependier. I ett 
par kompositioner finns stiliserade vinträd och liljor. Ett 
av hennes hopslingrade monogram finns på en signerad 
skiss till mässhakar i Arvika och Hörnefors kyrka. Alla 
kända mässhakar av Widebeck är av violett sammet. 
Ett antal skisser med årtal finns i HV-arkivet men utan 
uppgift om vart de levererats bl.a. antependieskisser i 
rödviolett 1918 och rött 1919 samt en violett mässhaks-
skiss daterad 1920.

Sofia Widén
10/11 1900–20/1 1961

Uppväxt och utbildning
Sofia Widén föddes 1900 i Nyköping. Hon var den älds-
ta av två döttrar till landssekreteraren sedermera stats-
rådet och landshövdingen i Jämtlands län Johan Wi-
dén.256 Familjen bodde periodvis i Stockholm och Sofia 
konfirmerades i Östermalmskyrkan (Hedvig Eleonora 
kyrka) 1917.257 1923 flyttade hela familjen till Stock-
holm. Modern Ellen Widén, född Murray, hade gått i 
Åhlinska flickskolan i Stockholm.258 1908 vistades hon 
ett halvår i Montpeiller i Sydfrankrike med sina båda 
döttrar.259 Ellen Widén var mycket hemslöjdsintresserad 
och initierade bl.a. den inventering av gamla föremål 
i Jämtlands län där Överhogdalstapeterna påträffades 
1910. Ett antependium till Överhogdals kyrka i dubbel-
väv med en av bonadens delar som inspiration vävdes i 
residenset i Östersund 1911.260 Sofia kom alltså tidigt i 
kontakt med den svenska textilkonsten och hemslöjds-
rörelsen. Föräldrarna skall ha varit varmt religiösa och 
flera av moderns släktingar var präster.261

Hur tidigt Sofia Widén på egen hand reste till Paris 
har inte gått att få fram.262 Vi vet att hon även senare i 
livet tyckte om att resa, särskilt till Italien. 1927 var hon 
i Italien mellan maj och augusti.263 I mars 1931 fick hon 
på Liciums bekostnad resa till London i samband med 
en utställning av svenskt konsthantverk som ordnades 
på Regent Street.264

Anställning på Licium
Efter avslutade studier vid Tekniska skolan anställdes 
Sofia Widén hösten 1923 vid Licium. Redan första året 
gjorde hon fyra antependier och 1924 hela tolv ante-
pendier och fyra mässhakar. Hon fick snart större kom-
positionsuppgifter t.ex. vita och gröna mässhakar och 
antependier till Uppsala domkyrka 1924–1925. Hon 
anförtroddes uppdraget att göra hela sviten av mäss-
hakar till S:t Lars kyrka 1926–1932 och under samma 
period två figurbroderade röda mässhakar samt en bi-
skopsmitra till domkyrkan i Linköping. Hon ritade två 
mörkt gröna sammetsmässhakar som utgår från dom-
kyrkans birgittinska skruduppsättning. Det är inte di-
rekta kopior men näst intill. Till Västerås domkyrka 
gjorde hon 1926 ett altarbrun i klarrött siden med ett 
broderat mittparti som inspirerats av ett broderi från 
1400-talets slut som finns i domkyrkan.

Under de närmare trettio år hon arbetade på Licium 
visade hon en oerhörd produktivitet. Fram till 1931 
hade hon komponerat över 80 mässhakar och ca 100 
antependier.265 I Liciums räkenskaper kan vi se att hon 
från november 1925 fick en något högre lön än de flesta 
medarbetarna.266 Endast brodösen Maria Persson och 
Annie Glosemayer på kontoret hade mer.

Vid Agnes Brantings död 1930 anförtroddes hon 
ledarskapet för den konstnärliga verksamheten hos Li-
cium medan ägaren Agnes Geijer ägnade sig åt textilhis-
torisk forskning och konservering. Sofia Widén hade då 
redan fungerat som Agnes Brantings högra hand under 
hennes sista sjukdomstid. Som person var Sofia Widén 

256 Arne Wåhlstrand, Johan Widén. Dagboksanteckningar 1901–1913. Kungl. 
Samfundets handlingar del 10. Stockholm 1984, sid. 1–10. Johan Widén var 
riksdagsman 1899–1917, civilminister under Unionskrisen och andra kam-
marens talman 1914–1917 och landshövding 1906–1923.

257 Arne Wåhlstrand, Johan Widén. Dagboksanteckningar 1914–1917. Kungl. 
Samfundets handlingar del 11. Stockholm 1984, sid. 597.

258 Flera lärarinnor där hade anknytning till ateljéerna, bland annat Molly Roht-
lieb (HV), Louise Fryxell och Alida Heimburger (Ersta).

259 Lundström, C. 2005, sid. 39–44; Arne Wåhlstrand, Johan Widén. Dagboks-
anteckningar 1901–1913 Kungl. Samfundets handlingar del 10. Stockholm 
1984, sid. 247. ”1908 Jan 28, tisdag kl. 8.20 reste de mina ut till Montpel-
lier…”

260 Horneij, R. 1991.
261 Lundström, C. 2005, sid. 243, not 60.
262 Hennes privata papper och korrespondens har inte gått att spåra.
263 RA. Bertil Boëthius släktarkiv och samlingar. Gerda Boëthius. (RA/720091. 

006) vol. 21. Brev från Agnes Branting till Gerda Boëthius 29/5 1927.
264 Artikel i Idun 1931, sid. 277.
265 109 numrerade mässhaksskisser finns antecknade varav 85 bevarade i Li-

ciumarkivet. 217 numrerade antependieskisser finns antecknade varav 157 
bevarade i Liciumarkivet.

266 Licium G II:2 Kassabok 1925. 250 kr/mån.
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glad och utåtriktad med viss pondus något som gjorde 
henne lämpad att gå in i rollen som Liciums konstnär-
liga ledare. Denna roll hade hon fram till 1952 då hon 
lämnade Licium.267

På Stockholmsutställningen 1930 visades flera av 
hennes mässhakar, antependier och den stora vävnaden 
med Kristus som världsdomaren som nu finns i Västra 
Skedvi kyrka i Västmanland. Där fanns också den stora 
vävda diptyken av Stockholm i fågelperspektiv, som nu 
ägs av Riksantikvarieämbetet. Denna bild har prägel av 
kubism och modernism både i formspråk och i den ljust 
brunblå färgskalan. Den ställdes också ut på biennalen 
i Venedig 1934.268

Sidendamast
Under 1920-talet började Sofia Widén komponera 
mönster till sidendamast för kyrkligt bruk. Dessa ty-
ger, till slut 26 olika mönster, kom att vävas hos firman 
Luigi Bevilacqua i Venedig under mer än 30 år.269 Den 
första skriftliga uppgiften om ett av damastmönstren 
finns hos Bevilacqua. I maj 1927 besökte hon siden-
väveriet i Venedig för att övervaka provvävningen av 
sin första damast Liljemönstret.270 Motivet till detta är 
hämtat från en mässhake av italiensk 1300-talsbrokad 
i Västerås domkyrka, som just varit inne på konserve-
ring hos Pietas.271 Mönstret Stora kors även kallat SW:s 
kors komponerades 1928.272 Det har en viss likhet med 
eklöven på en av bilderna i apokalypstapeten i Angers 
från slutet av 1300-talet. Även hennes senare mycket 
populära damast Musicerande änglar visades i Venedig  
1934.

Fler sakrala verk
År 1927 komponerade Sofia Widén en biskopsmitra, till 
Strängnäs stift, och 1932 en till Linköpings stift. 1926 
gjorde hon pastor primarius-kåpan till Stockholms stor-
kyrka. Bland det som tillkom efter 1930 på Licium finns 
biskopskåpor till nio svenska stift, två i samarbete med 
Märtha Afzelius.273 Då Stockholm blev eget stift 1942 
gjordes en biskopsskrud med damast av Sofia Widén och 
broderier av Märtha Afzelius.

Sofia Widén var en driven tecknare och måste ha varit 
oerhört flitig vilket framgår av de mängder av teckningar 
och skisser som finns i arkiven. Hon blev den som fram-
för allt förde traditionen med figurscener vidare. Scener 
ur Jesu liv och särskilt Yttersta domen har hon skildrat 
på ett personligt och drivet sätt. Hon var den som efter 
Ferdinand Boberg och Oscar Brandtberg tog upp mo-
tivet med den korsfäste.274 Några gånger använde hon 
motivet med den gode herden, på en grön mässhake i 
Linköpings S:t Lars 1926, på en röd i Oslo 1925 och 
på ett vitt antependium i Lunds domkyrka 1929. Det är 
en ung, barbent herde i det sena 20-talets litet kantiga 
stilisering som framställs.

Änglar är också vanliga både i broderier och i tyg-
mönster. På antependiet till Alnö gamla kyrka 1927 
fanns ett Majestas Domini-motiv med ärkeänglarna 

Mikael och Gabriel. Änglarna har vingar som kom att 
bli karaktäristiska för Sofia Widéns många änglar – ett 
diagonalrutigt parti närmast axlarna och tre till fyra 
långa hängande vingpennor. Båda har som förebild två 
romanska träskulpturer från Haverö och Alnö.275 Av 
Marita Lindgren-Fridell beskylldes den kyrkliga konsten 
för ”bildpratsamhet” och för ”änglaträngsel” i en kri-
tisk artikel 1951.276 Enligt Inger Estham bör detta främst 
ha varit riktat mot Libraria.

Sofia Widén Textilier AB
I oktober 1951 hade Sofia Widén en separatutställning 
med målningar, teckningar och textilier på Galleri Mo-
derne i Stockholm, som blev mycket uppmärksammad 
och positivt bedömd i pressen. Hon hade bland mycket 
annat också gjort mönster för tryckta textilier även för 
kyrkligt bruk. 1952 lämnade hon av personliga skäl 
Stockholm och Licium. De sista åtta åren av sitt liv var 
hon verksam i Hytting i Stora Tuna där hon delade ateljé 
med sin konstnärskamrat sedan studieåren, Alice Lund, 
men med en egen firma Sofia Widén Textilier AB.

Att den blå liturgiska färgen började slå igenom på 
1930-talet är till stor del Sofia Widéns förtjänst. Tryckta 
tyger, som Sofia Widén på 50-talet införde i den kyrkliga 
skruden, utfördes i nära samarbete med en av kamra-
terna från studietiden, Susan Gröndal. De började sitt 
samarbete redan på Licium på 40-talet. Både på Li-
cium och under tiden i Dalarna arbetade hon dessutom 
allt mer med tryckta tyger för offentliga inredningar 
och med stora applicerade bonader i textil collage- 
teknik.

Sofia Widén var en säker och flitig tecknare och när 
ekonomiska möjligheter gavs fyllde hon sina textilier 
med figurer men hon gjorde också en stram och kraftfull 
rent ornamental dekor. Sofia Widén blev en av 1900- 
talets mest betydelsefulla textilkonstnärinnor inom det 
kyrkliga området.

267 Då hon 1952 lämnade Licium övergick firman i HV:s ägo. Bakom detta låg 
ingen schism med Agnes Geijer. Muntlig uppgift 1999 av Anna-Lisa Odel-
qvist-Kruse, som hade arbetat på Licium under den aktuella tiden.

268 Möjligen en replik av den ena som nu tillhör Statens konstråd; Bevilacquas 
arkiv, Venedig. R110 1934 Copia Lettere, sid. 70. XIX Biennale. På en av 
murarna i de tre salons de l’Art Decoratif, ensam på en vägg på en bakgrund 
av blått tyg hänger Er stora panneau ”Stockholm” som blir mycket beundrad. 
Det andra fick inte plats men det gör inget för ”Stockholm” är bland det bästa 
på utställningen. M. Bevilacqua hade på invigningen blivit tillfrågad av S.M. 
le Roi om motivet. ”Ni har den bästa platsen.”

269 Uppgifter i HV-Liciums arkiv.
270 Bevilacquas arkiv, Venedig. R 101. Copia lettere sid. 315. (25 maj trol.) 1927. 

Faktura för två kuponger som Mlle Widén tagit ut under sitt besök [...] Mlle 
Widén har sett en perfekt reproduktion av ert nya mönster (dessin exclusif) 
och vi räknar med att skicka det första om några veckor, sid. 404. 4 juli. Om 
damasten Röd T 803–1237 order 20/4.”Liljemönstret” nämns i brev 29/9 
1927 hos Bevilacqua.

271 Ridderstedt, M. 2008, sid. 62–63; Pietas nr 727/25.
272 Ridderstedt, M. 2008, sid. 64–67.
273 Ridderstedt, M. 2008, sid. 304–305; Libraria gjorde den till Skara stift 1939.
274 S:t Lars i Linköping, Oscarskyrkan i Stockholm och Vreta klosters kyrka 

1930.
275 Utst. kat. Härnösand 1912. Rutpartiet och Mikaels drake har hon hämtat 

från Häverö, klädernas draperingar och skölden från den fragmentariska  
Alnöskulpturen.

276 Muntlig uppgift; Marita Lindgren-Fridell, ”Sakral stramhet – och bildprat-
samhet.” i Svenska Slöjdföreningens tidskrift, 1951.
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En manlig konstnär
Oscar Brandtberg
28/7 1886–1957

Utbildning och yrkesverksamhet
Oscar Brandtberg var född i Stockholm där fadern Algot 
Brandtberg var handlare.277 Han utbildade sig 1903–
1907 vid Tekniska skolan, där han sedan kom att ha 
sin livsgärning som lärare. 1914 blev han lärare i deko-
rationsmålning och t.f. huvudlärare i dekorativt måleri 
1945–1947. Han var kollega med både Sofia Gisberg 
och Ruth Hallberg, liksom den senare också lärare på 
Konstfackskolan efter 1946 till 1952278 Vid sidan av lä-
rararbetet fick han egna konstnärliga uppdrag t.ex. hos 
Licium.

Brandtberg medverkade också som dekorationsmå-
lare vid Stockholmsutställningen 1909, Baltiska utställ-
ningen 1914 och en utställning i San Francisco 1915. 
Han var en av dem som arbetade med utsmyckningen 
av Ferdinand Bobergs Uppenbarelsekyrka och finns med 
bland de avbildade konstnärerna på korväggen. Han ri-
tade glasmålningen ovanför orgelläktaren och orgelfa-
saden i Högalidskyrkan 1921–1922 samt glasmålningar 
i Solna kyrka 1929 och Åby kyrka 1931. Dekorations-
målningar av Brandtbergs hand fanns även i Gillets fest-
salar och Carlton Hotell, Stockholm samt bilder av den 
heliga Birgitta i von Rosens kapell i tornkammaren på 
Rockelstad.

Tillsammans med W.A. Bolins juvelerarfirma utfor-
made han en silverservis, nationalgåvan till prinsessan 
Ingrid och kronprins Fredrik av Danmark. För Licium 
ritade han också några brudkronor, bl.a. till Uppsala 
domkyrka.

Kyrkliga uppdrag
Han komponerade ett dussin mässhakar och ett tjugo-
tal antependier alla utförda hos Licium med undantag 
av Engelska kyrkans antependium som broderades av 
kronprinsessan Margareta. Hälften av hans antependier 
var svarta och rätt enkla. Antependiet i Morlanda har 
ett broderi med Kristi gravläggning som påminner om 
kompositionen i ett senmedeltida broderi i Köln med en 
framställning av Marie död.

På den violetta Londonmässhaken 1920 har den 
korsfäste röda konturer något som för tanken till mo-
saikerna i Ravenna och på det okformade T-korset av 
vitt linneband har de svarta korsen en avlång form som 
påminner om avbildningar av ortodoxa prästers dräkter. 
Lekfullt har han sedan tagit upp den violetta sidenda-
mastens tudorrosor på korsstammen och låtit brodösen 
fylla i dem med blått och rött på sidenytorna.

Uppsala domkyrkas stora violetta antependium från 
1924 har som motiv en stor pelikan med utbredda ving-
ar. Den är utförd i applikation av mönstrat vitt siden 
som ger ett skimrande intryck. Hela kompositionen har 
den avståndsverkan som krävs i det stora kyrkorummet. 

Över den violetta ytan har Brandtberg sedan strött små 
broderade ädelstenskors med omväxlande blå och röda 
mittstenar.

Till Stockholmsutställningen 1930 gjordes två vita 
mässhakar med rika figurbroderier på guldbotten, den 
ena med Kristi himmelsfärd med apostlagruppen nedan-
för den uppståndne, den andra med ”Maria Nicopoia” 
den segergivande med kvinnorna vid graven. Den för-
sta ställdes ut i London året därpå och kung Alfonso 
av Spanien beställde en replik av den. Genom att det 
spanska inbördeskriget kom emellan blev den kvar på 
Licium, såldes 1944 och skänktes till Råda kyrka.279

I Brandtbergs broderier kan vi se bysantinska influen-
ser bl. a i framställningen av jungfru Maria i Oscarskyr-
kans mässhake och Lidingöantependiet och den korsfäs-
te på Londonmässhaken. Det är inte omöjligt att Oscar 
Brandtberg inspirerats av Beuronskolan i sina textilier.

Brodöser
Mimmi Börjeson f. Lundström
17/11 1857 – 28/10 1953

Uppväxt och familj
Mimmi Börjeson var född utanför Piteå, dotter till såg-
verksägare Nils Lundström i Byske och hans hustru född 
von Hedenberg. Hon hette Emilia men kallades alltid 
Mimmi. Hon hade tio syskon. Vid 19 års ålder 1876 gifte 
hon sig med Sven Börjeson (1850–1896), grosshandlare 
och konsul280 och fick två döttrar Tyra (1877–1965) och 
Märta (1880–1943). Döttrarna skall ha varit ”Stock-
holms vackraste flickor” enligt ett barnbarnsbarn. Tyra, 
”den blonda”, gifte sig 1898 med bankdirektör Joseph 
Nachmanson vid Enskilda Banken, vilket gav ett bra 
kontaktnät, något man kan se i Liciums beställnings-
böcker. Den andra, Märta, gifte sig med Helmer Key, 
huvudredaktör för Svenska Dagbladet.

Brodös hos HV
1890 flyttade Mimmi Börjeson från Göteborg till Stock-
holm och för att försörja sig och döttrarna sökte hon 
arbete på HV.281 Brodera hade hon lärt sig i hemmet.282 
Hon ska ha fått anställning 1893 efter att ha broderat 
ett prov med en luktärt.283 Från början betalades hon 75 
öre/tim. och hörde redan från början till de skickligaste 
brodöserna.

277 Vem är vem 1942. G. 1912–1939 Berta Andersson, 1940 Astrid Lagerquist f. 
Nyman. Son Sten Sture f. 1914; Hallberg, Ruth (red.), Gamla Konstfack. En 
rundvandring. 1959.

278 Gunilla Widengren, Inez Svensson m.fl. Tanken och handen. Konstfack  
150 år, Stockholm 1994; Wollin 1951, sid. 370.

279 Liciums arbetsbok. Skänktes till minne av bankdirektör Sven Andell till Råda 
kyrka.

280 Elisabet Stavenow-Hidemark, ”Till Mimmi Börjesons minne” i Årsberättelse 
för Svensk Hemslöjd 1993. Stockholm 1994.

281 Stavenow-Hidemark, E. 1994; KB Eva v Zweigbergks samling Acc nr 
1978/4:1.

282 Intervju 2003 med Astrid Ohlin, dotterdotter till Tyra Nachmanson.
283 Stavenow-Hidemark, E. 1994.
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284 Signum sid. 67.
285 Intervju med Astrid Ohlin 2003.
286 Alt. Lilla Vattugränd. Båda uppgifterna finns.
287 Sv. Dagbl. 1/11 1904.
288 HV Årsberättelse 1903. Enl. beställningsbok levererade 25/2 1904.
289 ATA Agnes Brantings brevsamling. Brev till Calla Geijer 1909 9/11. Kaiser-

Hotel-Berlin. ”Vi har varit där 2 dagar. Vi äro båda på ett brilliant humör.” 
1909 22/11 Hotell Pannonia Szálloda, Budapest. ”Det är alltsammans som 
en enda stor fest. Vi firas och hemtas och mötas hvarje dag och timme. Det 
är obeskrivligt roligt och alla menniskor äro så vänliga och vilja bära oss på 
händerna. Konstnärsfesten i lördags var förtjusande och vi firades och kall-
lades apostlar från Norden.”

290 Branting, A. 1920; Stavenow-Hidemark, E. 1994.
291 Elisabet Stavenow-Hidemark anger 1955 vilket är fel enligt Astrid Ohlin som 

minns det mycket väl. Intervju 2003.
292 Uppgifter om familjen lämnade febr. 2005 av Karin Klein, Hässelby, syster-

dotter till Gurly och Sara Hillbom.
293 Sara Hillbom f. 7/12 1901.
294 Liciumarkivet. Kassabok 1929.
295 Hon avled efter en magoperation i maj 1953. Uppgift av Karin Klein.
296 Uppgifter av Karin Klein.
297 Uppgift av Inger Estham.
298 Enl. Karin Klein. Avskrifter av tidningsutklipp, vidimerade men utan uppgift 

från vilka tidningar.

På Stockholmsutställningen 1897 fick hon ett av med-
arbetardiplomen (del i HV:s guldmedalj). Vid världsut-
ställningen i Paris 1900 fick Mimmi Börjeson bronsme-
dalj.284 I HV:s årsberättelse 1902 står om inredningen av 
Tyska kyrkans kungliga läktare: ”Det figurala arbetet på 
ett glänsande sätt sydt af fru Mimmi Börjeson, de öfriga 
svårare partierna af fröknarna Anna Asp och Siri Eric-
son” och att ”14 personer deltog i arbetet under ett år”.

Liciumtiden
1904 lämnade hon HV och startade tillsammans med 
Agnes Branting Licium, ”för att hon tyckte att hon [Ag-
nes Branting] behandlats orättvist.”285 Den allra första 
tiden arbetade Licium i Mimmi Börjesons lägenhet på 
Lilla Vattugatan 24.286 Redan en månad efter starten 
levererades det första antependiet till Axbergs kyrka 
broderat av Mimmi Börjeson.287 Det är inte många bro-
derier som med bestämdhet kunnat knytas till Mimmi 
Börjeson. Pelikanerna på Johannes kyrkas violetta mäss-
hakar som ställdes ut hösten 1903, broderades av henne. 
288 Axbergsantependiet har en liknande pelikan och flera 
av Sofia Gisbergs antependier. Hon kan mycket väl ha 
broderat Sundsvallsantependiets änglar.

1909 reste hon tillsammans med Agnes Branting till 
Wien och Budapest för att visa Liciums produktion på 
en utställning. Av brev från Agnes Branting till systern 
Calla Geijer framgår att de två kompanjonerna hade 
mycket trevligt tillsammans på den delvis strapatsrika 
resan och passade på att göra inköp när museerna var 
stängda.289

Mimmi Börjeson gick i pension 1917 eller 1918 och 
i samband med detta övergick Liciums ägandeskap helt 
till Agnes Branting.290 På senare år bodde hon på Karla-
vägen 5. Hon såg till att alla släktens flickor fick lära sig 
brodera. På senare år blev hon döv p.g.a. öroninflam-
mation och hade hjärtfel, men var trots detta en gladlynt 
person. Hon bodde hos dottern på Rocksta säteri hela 
somrarna och dog strax före sin 96:e födelsedag i no-
vember 1953.291

Gurly Hillbom
11/4 1898 – 17/5 1953

Uppväxt och utbildning
Gurly Hillboms far Carl Hillbom var skräddarmästare 
och kom från Sollefteå.292 Han hade skrädderi och bo-
stad på Odengatan 74 i Stockholm och skall på 30-talet 
ha varit en noggrann och uppskattad uniformsskrädda-
re. Modern kom från Hällefors i Västmanland och skall 
ha varit ”livlig och omsvärmad”. Gurly hade två systrar, 
Lilly, som blev vävlärare och Sara, som fick kontorsut-
bildning på Påhlmans handelsinstitut, men verkade som 
brodös på Licium i många år.293 Gurly Hillbom gick 
på Tekniska skolan, HKS, och blev direkt efter utbild-
ningen, den 1 september 1920, anställd på Licium som 
brodös.294 Hon arbetade där till sin död 1953.295 Hon 
var tidvis verksam som lärarinna vid Stockholms stads 

yrkesskolor och 1945–1946 timlärare i fackstudier och 
sömnad vid Konstfack. Systrarna Sara och Gurly bodde 
på senare år i familjens före detta sommarstuga i Sol-
lentuna.

Studieresor
Gurly Hillbom fick stipendier för studieresor till Tysk-
land och Italien men man vet inte riktigt när. Till 
Frankrike reste hon 1937 och sedan ofta till Norge 
och Danmark. 1947 reste hon första gången till Island 
dit hon senare återvände flera gånger för att ”lära upp 
några damer som började med kyrklig textil på Is- 
land”.296

Brodös hos Licium
Endast ett dussin mässhakar och två kåpor från den un-
dersökta perioden kan vi med säkerhet säga att Gurly 
Hillbom utfört, men naturligtvis måste hon ha gjort 
mycket mer under de många år hon varit anställd på 
Licium. På senare år broderade hon bland annat bräm 
och ryggsköld på Stockholms stifts första biskopsskrud, 
1942. Hennes skicklighet låg främst i att utföra figurer, 
särskilt ansikten, välja material, färgnyans och uppfinna 
nya stygnkombinationer. Detta kom främst till sin rätt i 
Sofia Widéns kompositioner, senare även i Sten Kauppis 
första mässhake för Licium 1953.

Samspelet mellan Gurly Hillbom och Sofia Widén ut-
vecklades genom åren. När Sofia anställdes på Licium 
1923 hade den något äldre brodösen Gurly Hillbom 
varit där i tre år. Sofia Widén övertog den konstnärliga 
ledningen för Licium efter Agnes Branting 1930 och 
Gurly Hillbom ledde arbetet i ”syrummet”, där hon 
var en krävande handledare för praktikanterna.297 De-
ras samarbete sträckte sig alltså över nästan trettio år 
och Gurly Hillbom utförde många avancerade figurbro-
derier t.ex. på mässhakar till domkyrkan i Linköping 
och till Vreta Klosters kyrka.298 Stygntyper och färg-
nyansering utvecklades av Hillbom och samförståndet 
gjorde att Widéns skisser inte behövde vara så detalje- 
rade.
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Enligt signatur deltog Gurly Hillbom i arbetet med 
Ekumeniska kåpan 1925 och Pastor primarius-kåpan 
till Stockholms Storkyrka 1926. Elisabeth Thorman 
skriver att både de svarta och violetta mässhakarna till 
Linköpings S:t Lars kyrka broderades av Gurly Hillbom 
och berömmer hennes skicklighet att brodera ansikten 
och dräkter.299 Hon arbetade antagligen även med de 
första röda och kanske också de vita i sviten. Vi vet ock-
så att hon utfört broderierna på Oscarskyrkans violetta 
mässhakar 1930.300 Samtidigt som flera av Sofia Widéns 
kompositioner utfördes på Licium 1930 kan hon också 
ha broderat Oskar Brandtbergs Kristus- och Mariabil-
der till Stockholmsutställningen. Hon har säkerligen 
också broderat Kristusansiktet och änglarna på Västerås 
domkyrkas röda altarbrun 1926.

Egna kompositioner
Det finns enstaka exempel på att brodöser gjorde eg na 
kompositioner och utförde dem, dit hörde Gurly Hill-
bom. Till hennes egna kompositioner hör en violett-grön 
mässhake med en Mariabild i Norra Fågelås 1926 och 
en röd mässhake till Stockholmsutställningen 1930, nu 
i Västerledskyrkan. Senare komponerade och brodera-
de hon bl.a. en grön mässhake med ängel och stjärnor 

299 Östgöta Bladet 9/12 1932.
300 Malmström, K., Oscarskyrkan. SvK (160) 1975, sid. 230.
301 Se not 223.
302 Enl. Utställningskatalogen Licium 50 år 1954 pensionerad sedan två år.
303 Utställningskatalog Licium 50 år 1954. Nr 12 sid. 17. ”Komp. av Ruth Hall-

berg, sytt av Maria Persson, 1917.” och nr 19 sid. 19. ”Handvävt svart linne. 
Broderi olikfärgat silke. Kristi ’gravläggning. Horisontala vita band med bi-
belspråk. T.v. Donators initialer och vapen Harald Bildt. Till höger Orusts 
vapen och en vit lilja. Komp. av Oscar Brandtberg sytt av Maria Persson 
1922.”; HV arkivet. Foto KIII:1 Morlanda kyrka 1922.

till S:ta Ragnhilds kyrka, Södertälje. Hon hörde till de 
skickligaste inom sin yrkeskår och hade en utpräglat 
konstnärlig förmåga.

Maria (Maja) Persson
f. 29/5 1884

Brodös hos Licium
Maja Persson var född 1884 och fanns med hos Licium 
nästan från början. Hon anställdes 15 november 1905. 
Vad hon hade för utbildning framgår inte. I mitten av 
november 1930 var Maja Person tydligen föremål för 
festligheter då hon varit anställd i 25 år. Hon fick då en 
gratifikation på 100 kr. Det finns ett fotografi ungefär 
från denna tid där hon bär en medalj. Av bokföringen 
under 1920-talet framgår att hon var den högst betalda 
av brodöserna301. Maja Persson var fortfarande kvar 
på Licium när den unga Anna-Lisa Odelqvist kom dit i 
början av 1950-talet och broderade S:t Botvid på hen-
nes första mässhake. Hon tycks ha gått i pension 1952 
vid 68 års ålder.302 Vi vet med säkerhet att hon broderat 
det stora röda antependiet i Vreta Kloster 1917 och det 
svarta i Morlanda 1922.303
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Appendix II: Tabeller kyrkor

Nyuppförda kyrkor

Ersta antependier ny kyrka
kyrka lsk byggd  föremål år färg kommentar
Arlöv Sk 1900  antependium 1907
Arlöv (Burlövs förs) Sk 1900  antependium 1907
Blomskog Vr 1929  antependium 1923 svart
Bomhus Gä 1906  antependium 1907 
Borgholm Öl 1872  antependium 1884 röd
Duved (Åre nya) Jä 1894  antependium 1894 röd Hel altarklädsel
Enkehuskyrkan St e 1879  antependium 1896 svart
Ersta St 1872  antependium 1894 svart Hel altarklädsel
Ersta gravkap. St 1882  antependium 1882 svart
Ersta kapell St 1872  antependium 1872 röd (finns ej kvar)
Ersta kapell St 1872  antependium 1886 grön Hel altarklädsel
Ersta kapell St 1872  antependium 1888 röd Hel altarklädsel
Ersta sjukhusaltare St   antependium 1883 svart
Fällfors Vb 1913  antependium 1917 
Grästorp Vg 1915  antependium 1915 vit
Holmestad Vg 1875  antependium 1899 
Hortlax Vb 1917  antependium 1919 
Israëlsmissionens k:a St e 1905  antependium 1907
Jönköpings Sofia Sm 1888  antependium 1888 röd
Karesuando La 1904  antependium 1905 
Luleå Vb 1893  antependium 1893 röd Hel altarklädsel
Luleå Vb 1893  antependium 1894 svart Hel altarklädsel
Malexander Ög 1881  antependium 1885  Hel altarklädsel
Matteus St 1903  antependium 1904 vit
Mellby Sm 1880  antependium 1899  Hel altarklädsel
Morjärvs kapell Vb 1929  antependium 1920 röd
Oslo Sv. Margareta – 1925  antependium? 1924 violett
Robertsfors Vb 1889 (1799)  antependium 1882 röd Hel altarklädsel
Saleby Vg 1894  antependium 1895 röd Hel altarklädsel
Sunne Vr 1886–88  antependium 1882 röd Hel altarklädsel
Svensköp Sk   antependium 1920 
Vederslöf Sk 1879  antependium 1880 röd
Venjan Dr 1917  antependium 1910 röd
Örnsköldsvik Ån 1910  antependium 1910

Ersta mässhakar ny kyrka
kyrka lsk byggd  föremål år färg
Grafvarne/Smögen Bo 1903  mässhake 1 1914 violett
Gustaf Vasa St 1906  mässhake 2 1906 vit
Hörken Vs 1925  mässhake 1 1925 vit
Karesuando La 1904  mässhake 1905 
Katrineholm Sö 1902  mässhake 2 1911 violett
Katrineholm Sö 1902  mässhake 2 1911 röd
Malmö Johannes Sk 1907  mässhake 2 1906
Matteus St 1903  mässhake 2 1904 violett
Munkfors/Forshaga Vr 1921  mässhake 1 1926 vit
Örnsköldsvik Ån 1910  mässhake 1910
Oscarskyrkan St 1903  mässhake 2 1903 svart
Oscarskyrkan St 1903  mässhake 2 1903 röd
Oslo Sv. Margareta – 1925  mässhake 1 1924 svart
S:t Görans k:a St 1910  mässhake 1 1926 röd
S:t Sigfrid St 1900  mässhake 1 1915 röd
Sundbyberg St 1911  mässhake 1910
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Göteborg antependier ny kyrka
kyrka lsk byggd  föremål år färg
Falkenberg Ha 1892  antependium 1891 röd
Falkenberg Ha 1892  antependium 1891 vit
Falkenberg Ha 1892  antependium 1891 svart
Falkenberg Ha 1892  antependium 1891 grön
Falkenberg Ha 1892  antependium 1891 violett
Göteborg Haga Vg 1859  antependium  röd
Göteborg Haga Vg 1859  antependium 1885 svart
Göteborg Haga Vg 1859  antependium 1880-tal? violett
Kinna Vg 1879  antependium 1896 röd
Råneå Vb   antependium? 1894–97 svart
Torp Bo 1871  antependium 1895 grön

Göteborg mässhakar ny kyrka
kyrka lsk byggd  föremål år färg
Göteborg Haga Vg 1859  mässhake 2 1884 violett
Göteborg Oscar Fredrik Vg 1893  mässhake 2 1894–97 violett
Jönköping Sofia Sm 1888  mässhake 1896 violett?
Lundby (Hisingen) Vg 1886  mässhake 1 1894–97 violett
Lysekil Bo 1901  mässhake 1894–97 violett
Lysekil Bo 1901  mässhake? 1894–97 röd
Skönsmon Me 1889  mässhake 1894–97 svart
Örgryte Vg 1890  mässhake 1889–90 svart
Örgryte Vg 1890  mässhake 1889–90 violett

HV antependier ny kyrka
kyrka lsk byggd  föremål år färg
Alnö Me 1896  antependium 1896? röd
Bergvik Hs 1915  antependium 1915 röd
Bona kapell Ög 1905  antependium 1905 röd
Bureå Vb 1918–20  antependium 1917? röd
Engelbrekt St 1914  antependium 1913 guld/gråviolett
Enångers nya k:a Hs 1881  antependium 1897 röd
Gustav Adolf St 1892  antependium 1892 röd
Ingatorp Sm 1912–14  antependium 1914 
Ingatorp Sm 1914  antependium 1914
Köpenhamn Sv. k:an – 1911  antependium 1911 vit
Nora Nä 1880  antep./brun 1894 röd
S:t Peter St 1901  antependium 1901 grön
S:t Stefans kapell St 1904  antependium 1904?
Sofia St 1906  antependium 1905 röd
Sofia St 1906  antependium 1906 svart
Sofia St 1906  antependium 1906 violett
Stengårdshult Sm 1912  antependium 1907 röd
Sundsvall Me 1894  antependium 1894 röd
Sundsvall Me 1894  antependium 1894 svart
Tranås Sm 1930  antependium 1930 röd

HV mässhakar ny kyrka
kyrka lsk byggd  föremål år färg
Arvika Vr 1911  mässhake 1 1911 violett
Bureå Vb 1918–20  mässhake 1 1917 röd
Engelbrekt St 1914  mässhake 1 1914 röd
Engelbrekt St 1914  mässhake 1 1914 röd
Engelbrekt St 1914  mässhake 2 1914 violett
Hagens kap Vä 1917  mässhake 1917 
Hörnefors Vb 1908  mässhake 1 1913 violett
Köpenhamn Sv. k:an – 1911  mässhake 1 1911 vit
Morjärv Vb 1929  mässhake 1929 svart?
Sofia St 1906  mässhake 2 1905 röd
Sofia St 1906  mässhake 2 1906 violett
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Licium antependier ny kyrka
kyrka ls k byggd  föremål år färg
Borås G-Adolf Vg 1906  antependium 1906 svart
Dalby Vr 1928  antependium 1928 svart
Danviken St 1915  antependium 1915 grön
Enskede gravkap. Sö   antependium 1920 
Forshaga Vr 1921  antependium 1921 röd
Fångvårdsstyr. Mariestad Vg 1925  antependium 1925 rödviolett
Gustaf Vasa St 1906  antependium 1905 svart
Gustaf Vasa St 1906  antependium 1905 röd
Gustaf Vasa St 1906  antependium 1905/06 vit
Gustavsberg Sö 1906  antependium 1907 röd
Gustavsberg gravkap. Sö 1925  antependium 1924 svart
Högalid St 1923  antependium 1923 röd
Högalid St 1923  antependium 1923 svart
Hörnefors Ån 1908  antependium 1907 violett
Hörnefors Ån 1908  antependium 1908 röd
Julita gravkapell Sö 1907  antependium 1905 svart
Kiruna La 1912  altarbrun 1912 vitt
Munkfors Vr 1920  antependium 1920 grön
Munkfors Vr 1920  antependium 1921 svart
Nyskoga Vr 1927  antependium 1927 röd
Oslo Sv. Margareta – 1925  antependium 1925 röd
Oslo Sv. Margareta – 1925  antependium 1925 svart
Paris Sv. Sofia – 1925  antependium 1926 violett
Ramsta Up 1926  antependium 1926 röd
Solberga Ån 1917  antependium 1921 
Västervik Sm 1905  antependium 1905 svart
Västervik Sm 1905  antependium 1905 röd
Åmot Gä 1910  antependium 1916 röd

Licium mässhakar ny kyrka
kyrka ls k byggd  föremål år färg
Allhelgonakyrkan St 1918  mässhake 2 1924 vit
Allhelgonakyrkan St 1918  mässhake 2 1924 violett
Bergvik Hs 1915  mässhake 1920 röd
Duvbo Up 1904  mässhake 1925 vit
Grycksbo Dr 1908  mässhake  röd
Gustavsberg Sö 1906  mässhake 1907 röd
Gävle Staffan Gä 1932  mässhake 2 1932 grön
Gävle Staffan Gä 1932  mässhake 2 1932 violett
Gävle Staffan Gä 1932  mässhake 2 1932 vit
Gävle Staffan Gä 1932  mässhake 2 1933 svart
Hässleholm Sk 1914  mässhake 1914 violett
Högalid St 1923  mässhake 2 1923 vit
Högalid St 1923  mässhake 2 1923 violett
Kiruna La 1912  mässhake 1 1912 violett
Lundsbergs skola kapell Vr 1929  mässhake 1930 rödviolett
Lundsbergs skola kapell Vr 1929  mässhake 19930–31 vit
Munkfors Vr 1920  mässhake 1920 vit
Norrfors Ån 1923  mässhake 1923 violett
Norrfors Ån 1923  mässhake 1923 röd
Nynäshamn Sö 1930  mässhake 1929 svart
Oslo Sv. Margareta – 1925  mässhake 1 1925 röd
Saltsjöbaden Sö 1913  mässhake 1 1913 violett
Saltsjöbaden Sö 1913  mässhake 1 1913 vit
Solberga Sm? 1917  mässhake 1921 
Tjolöholm slottskap. Bo 1903–04  mässhake 1 1911 vit
Örebro Olaus Petri Nä 1912  mässhake 2 1914 röd

Libraria antependier ny kyrka
kyrka lsk byggd  föremål år färg
Billesholm Sk 1919 ny  antependium 1932 blågrön
Björkö Ansgarskap Up 1930 ny  antependium 1930 brunt-guld
Borgholm Öl 1872 ny  antependium 1931 röd
Göteborg Masthuggskyrkan Bo 1914 ny  antependium 1914 vit
Lützen Gustav Adolfskap — 1907 ny  antependium 1932 röd
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Libraria mässhakar ny kyrka
kyrka lsk byggd  föremål år färg
Hagalund/Sundbyberg St 1906  mässhake 1932 vit
Kusmark Vb 1932  mässhake 1932 vit
Venjan Dr 1917  mässhake 1932 vit

Förändrade kyrkor (restaurerade/renoverade)
HV antependier restaurerad/förändrad kyrka1

kyrka lsk re. ark. föremål år färg kommentar
Arboga Nikolai Vs 1904–05 FF antependium 1905 röd
Arjeplog La 1899 GP antependium 1899 röd utbyggd
Bodarne/Ramunderboda Nä 1898–99  antependium 1899  flyttad
Borrie kap Sk 1927–28  antependium 1929
Brunnby Sk 1911–12  antependium 1912 grön ny orgel
Danderyd? Up 1912–15 W antependium 1915 röd
Enköping, Vårfru Up 1903  antependium 1903/1924 röd
Garpenberg Dr 1903–04 W antependium 1902 röd
Grythyttehed Vs 1903–04 EL antependium 1904/05 grön
Gärdserum Sm 1916  antependium 1916 röd pedikstol flyttad
Hedesunda Gä 1902  antependium 1902 röd
Hedvig Eleonora St 1892  antependium 1894 svart
Hossmo Sm 1892  antependium 1892 röd ommålad
Ingatorp Sm 1914 FF
Lima Dr 1920  antependium 1920/1917 röd
Lunds domk Sk 1909 (TW) antependium 1909 röd dekormålningsarbeten
Lövånger Vb 1910 FF antependium 1910 röd?
Skärkind Ög 1906 C antependium 1907 röd
Skövde St;a Helena Vg 1890 M antependium 1889 röd
Stjärnorp Ög 1914 FF antependium 1914 röd 
Storkyrkan St 1908 ES antependium 1907 röd
Strängnäs dom Sö 1910 FL antependium 1910 grön C fram tagn. målningar
Strängnäs dom Sö 1910 FL antependium 1910/1897 violett C fram tagn. målningar
Strängnäs dom Sö 1910 FL antependium 1910 röd C fram tagn. målningar
Tyska k:an St 1888 I antependium 1887 röd
Tyska k:an (Ersta) St 1888 I antependium 1888 violett
Ullånger Ån 1907–09  antependium 1908
Ununge Up 1897  antependium 1897 röd
Vallkärra Sk 1906–07 TW antependium 1908 röd-violett
Vemdalen Hr 1917–18 FF antependium 1918–20 röd
Vittsköfle Sk 1899  antependium 1900 röd
Värsås Vg 1910–12  antependium e 1905 svart
Älvdalen Dr 1903–05  antependium 1905 röd

HV mässhakar restaurerad/förändrad kyrka
kyrka lsk re. ark. föremål år färg
Borgvattnet Jä 1901–02  mässhake 1 1925 violett
Stenum Vg 1925  mässhake 1 1932 svart
Storkyrkan St 1908 ES mässhake 2 1907–08 vit

1 AL = Axel Lindegren, AR = Anders Roland, C = Sigurd Curman, AF = Axel Forssén, EF = Erik Fant, FF= Fredrik Falkenberg, EL= Erik Lallerstedt, FL= Fredrik 
Liljekvist, ES = Ernst Stenhammar, GP = Gustav Pettersson, I = Magnus Iseus, L = Liljekvist, L = Agi Lindegren, M = Carl Möller, TW = Theodor Wåhlin, W = 
L.I. Wahlman. C = Ledda av Curman enl. Åman, A. 2008, sid. 100.

 AL = Axel Lindegren, AR = Anders Roland, C = Sigurd Curman, EF = Erik Fant, ES = Ernst Stenhammar, FF = Fredrik Falkenberg, FL= Fredrik Liljekvist, GP = 
Gustaf Petterson, I = Magnus Isaeus, L = Agi Lindegren, M= Möller, TW= Wåhlin, W=L.I. Wahlman.

 De kyrkor som Curman svarade för som arkitekt i eget namn markeras med fetstil.
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Licium antependier restaurerad/förändrad kyrka
kyrka lsk re. ark. föremål år färg kommentar
Alnö Me 1927 C antependium 1927 röd
Billeberga Sk 1917 TW antependium 1916 röd
Borås Caroli Vg 1912 C antependium 1914
Brandstorp Vg 1923 EF antependium 1923 röd
Danderyd Up 1915 W antependium 1915 röd
Ed Up 1916–18 C antependium 1918 röd
Glanshammar Nä 1910  antependium 1911 grön C framtagn. målningar
Gryt Sö 1911 C antependium 1915 röd
Gudmundrå Ån 1910–12 FF antependium 1918 röd
Gustavs kyrka Dr 1923 C EF antependium 1923 grön
Halmstad Ha ?? C antependium 1921 röd
Helsingborg Maria Sk 1915 22 C antependium 1920 violett
Häringe Sö 1929  antependium 1929 grå
Högbo Sö 1915 FF antependium 1917 röd
Julita Sö 1905 06  antependium 1907 röd
Klara St 1906–07 L antependium 1914 vit
Lund Sk 1909 (TW) antependium 1909 svart
Malmö S:t Petri Sk 1904–05 TW antependium 1911 svart
Nyköping Nicolai Sö 1922–25 C EF antependium 1925 grön
Oscarskyrkan St 1922 W altarbrun 1922 grön
Oscarskyrkan St 1922 W antependium 1924 svart
Pjätteryd Sm 1925  antependium 1925 röd
Riddarholmsk:an St 1912–18 C antependium 1922 röd
Skäfthammar Up 1915 C antependium 1915 grön
Sköllersta Nä 1914 C antependium 1916 röd
Skövde Vg 1927  antependium 1927 violett
Solna Up 1928 EF antependium 1926 röd
Solna Up 1928 EF antependium 1928 vit
Solna Up 1928 EF antependium 1929 grön
Solna Up 1928 EF antependium 1929 violett
Stenum Vg 1925  antependium 1925 grön
Stora Tuna Da 1914–17 AL altarringstäcke 1917 grön
Stora Tuna Dr 1914–17 AL altarringstäcke 1914 svart
Storkyrkan St 1919–26 C antependium 1929 vit
Svärdsjö Dr 1919–22 C antependium 1920 röd
Torshälla Sö 1912 C antependium 1912 violett
Uppsala dom Up 1926 W antependium 1924 vit
Uppsala dom Up 1926 W antependium 1925 violett
Uppsala dom Up 1926 W antependium 1925 grön
Vadstena SSB Ög 1922–24 C antependium 1922 grön
Vaksala Up 1929–31 C antependium 1929 gråblå
Vaksala Up 1929–31 C antependium 1929 röd
Vreta kloster Ög 1917 C antependium 1917 röd
Vreta kloster Ög 1917 C antependium 1919 svart
Västerlövsta Up 1913–24 C antependium 1925 vit
Västerplana Vg 1924 AR antependium 1924 vit
Västerplana Vg 1924 AR antependium 1924 röd

Licium mässhakar restaurerad/förändrad kyrka kyrka
kyrka ls k re. ark. föremål år färg kommentar
Balingsta Up 1914 C mässhake 1 1918–19 röd
Brandsorp Vg 1923 EF mässhake 1923 röd
Dalby Sk 1919–22 C mässhake 1922 violett
Ed Up 1916–18 C mässhake 1918 röd
Falu Kristine Dr 1905 M mässhake 2 1906 röd
Gudmundrå Ån 1910–12 FF mässhake 2? 1918 röd
Hälsingborg Maria Sk 1915–22 C mässhake 1920 vit
Linköping domk:a Ög 1931–33 C mässhake 2 1929–30 violett
Linköping domk:a Ög 1931–33 C mässhake 2 1929 röd
Linköping domk:a Ög 1931–33 C mässhake 2 1930 grön
Malmö S:t Petri Sk 1904–05 TW mässhake 2 1910 vit
Maria Magdalena St 1927 W mässhake 2 1927 rödviolett
Nyköping Nicolai Sö 1922–25 CEF mässhake 1925 vit
Oscarskyrkan St 1922 W mässhake 2 1922 röd
Skövde Vg 1927  mässhake 2 1927 röd
Solna Up 1928 EF mässhake 1928 vit
Stora Tuna Dr 1914–17 C mässhake 1917 svart pastisch
Storkyrkan St 1919–26 C mässhake 2 1923 grön
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Torsång Dr 1912 C mässhake 1 1924 röd
Uppsala dom Up 1926 W mässhake 2 1924 vit
Uppsala dom Up 1926 W mässhake 2 1924 violett
Uppsala dom Up 1926 W mässhake 2 1925 grön
Vadstena Ög 1922–24 C mässhake 1926 vit
Vaksala Up 1929–31 C mässhake 1929 grön
Vreta kloster Ög 1917 C mässhake 2 1917 röd
Västeråker Up 1913–17 C mässhake  vit
Ystad Sk 1921–24 C mässhake 2 1914/20 svart

Libraria antependier restaurerad/förändrad kyrka kyrka
kyrka lsk re. ark. föremål år färg
Alingsås Vg 1930  antependium 1931 grön
Almunge Up 1909 C antependium 1923 röd
Eggby Vg 1927–29 AF antependium 1929 grön
Eggby Vg 1927–29 AF antependium 1929 grön
Göteborg Carl Johan Bo 1912  antependium 1927? grön
Göteborg Carl Johan Bo 1912  antependium 1928? vit
Göteborg Carl Johan Bo 1912  antependium  röd
Göteborg Carl Johan Bo 1912  antependium 1928 svart
Karlshamn Carl Gustaf Bl 1928  antependium 1932 grön
Karlshamn Carl Gustaf Bl 1928  antependium 1930 vit
Stora Tuna Dr 1914–17 C altarringskläde 1931–32 röd
Visingsö Brahek:an Sm 1919–20 C antependium 1930 guld

Libraria mässhakar restaurerad/förändrad kyrka kyrka
kyrka lsk re. ark. föremål år färg
Alingsås, Christinae Vg 1930  mässhake 2 1924 vit
Enköping Vårfru Up 1903 FF mässhake 2 1929 vit
Falu Kristine Da 1905  mässhake 2 1928–29 vit
Falu Kristine Dr 1905  mässhake 2 1930 grön
Gökhem Vg 1928  mässhake 1932 violett
Göteborg Carl Johan Bo 1912  mässhake 2 1925? röd
Göteborg Carl Johan Bo 1912  mässhake 2 1926 grön
Göteborg Carl Johan Bo 1912  mässhake 2 1925 vit
Göteborg Oskar Fredrik Bo 1915  mässhake 2  grön
Göteborg Oskar Fredrik Bo 1915  mässhake 2 1923 vit
Göteborg Oskar Fredrik? Bo 1915  mässhake 2  röd (?)
Jumkil Up 1932  mässhake 2 1926 (?) violett
Karlshamn Carl Gustaf Bl 1928  mässhake 2 1932 grön
Karlshamn Carl Gustaf Bl 1928  mässhake 2 1930 vit
Karlshamn Carl Gustaf Bl 1928  mässhake 2 1930 violett
Katrineholm Sö 1926  mässhake 2 1928 vit
Ljusdal Hä 1914–15 FF mässhake 2 1924 o 26 vit
Sigtuna Maria Up 1905  mässhake ? vit
Sigtuna Maria Up 1905  mässhake 1930 grön
Stjärnorp Ög 1914 FF mässhake 1926 vit
Stora Tuna Dr 1914–17 AL mässhake 2 1930 vit
Surteby Vg 1926  mässhake  svart
Torshälla Sö 1912 C mässhake 1927 vit
Torshälla Sö 1912 C mässhake 1930 grön
Torsång Dr 1912  mässhake 1924 röd

Libraria kläden restaurerad/förändrad kyrka kyrka
kyrka lsk re. ark. föremål år färg kommentar
Bro Up 1914  predikstolskläde 1927 röd ny färg
Daretorp Vg 1916  predikstolskläde 1927 röd pr.stol kons.
Eggby Vg 1927–29 AF predikstolskläde 1929? grön
Göteborg Carl Johan Bo 1912  orgelkläde 1928? röd
Göteborg Carl Johan Bo 1912  orgelkläde 1927 grön
Göteborg Carl Johan Bo 1912  predikstolskläde 1928? vit
Göteborg Carl Johan Bo 1912  predikstolskläde 1927 svart
Göteborg Carl Johan Bo 1912  predikstolskläde  röd
Göteborg Carl Johan Bo 1912  predikstolskläde  grön
Göteborg Carl Johan Bo 1912  predikstolskläde  röd
Göteborg Carl Johan Bo 1912  orgelkläde 1928 vit
Göteborg Carl Johan Bo 1912  orgelkläde 1928 svart
Göteborg Carl Johan Bo 1912  orgelkläde  violett
Möja Up 1924  predikstolskläde 1927 violett  ny pr.stol
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Appendix III: Tabeller motiv och texter

Motiv
Ersta antependier
1895 Alfa Omega
1908 Alfa Omega ax druvor + Kors
1924 Alfa Omega druvor + Kors
1888 Alfa Omega liljor + Kors
1889 Alfa Omega liljor + Kors
1899 Alfa Omega liljor klöver tistel + Kors
1900 Alfa Omega, liljor
1902 Alfa Omega liljor + Kors
1906 Alfa Omega liljor ax vin
1914 Alfa Omega liljor + Kors
1926 Alfa Omega liljor ringkors
1930 Alfa Omega ringkors krona IHS  druvor
1930 Druvor
1915 Druvor ax ros + Kors
1916 Druvor ax
1899 Druvor ax monogram text
1893 IHS
1923 IHS
  IHS
1900 IHS blommande törnekrans liljor
1881 ihs + Kors
1925 IHS lövkrans
1913 IHS med kors rosor
1926 IHS palmer
1927 IHS segerpalm
1887 IHS törnekrans rosor passionsblommor
1880? IHS törnekrans rosor passionsblommor
1919 IHS-monogram rosor
1895 Klöverkors  
  Klöverkors, törnekrona
1883 Kors
1891 Kors
1896 Kors
1904 Kors
1906 Kors
1908 Kors
1912 Kors
1925 Kors
1924 Kors
1928 Kors
1900/1929? Kors fem sår
1929 Kors fem sår
1925 Kors fem sår
1925/26 Kors fem sår
1928 Kors fem sår
1928 Kors fem sår
1927 Kors gloria
1893 Kors i cirkel liljor och rosor.
1905 Kors i cirkel Alfa Omega fem sår liljor
1900 Kors liljor
1903 Kors liljor
1922 Kors med    i mitten vita liljor Mörners vapen
1901 Kors med Alfa Omega liljor rosor
1882 Kors med axkrans bibelspråk Fenix passionsblommor
1929 Kors med gloria
1884 Kors med IHS knäfallande änglar
1892 Kors monogram
1930 Kors palmer
1881 Kors passionsblommor
1886 Kors rosor
1887 Kors rosor
1921 Kors rosor
1929 Kors rosor
1909 Kors törnekrans rosor liljor
1905 Kors törnekrona
1909 Kors törnekrona, blommor
1923 Kors törnen blommor
1883 Kors vita blommor

1894 Kors passionsblommor
1894 Korsblomma (passionsblomma)
1925 Krans liljor
1930 Kristikorsblomma (passionsblomma)
1928 Kristikorsblomma (passionsblomma)
1928 Kristikorsblomma m kors
1888 Kristus ”Den uppståndne” veteax vinranka
1885 Kristus ”Den gode Herden”
1886 Kristus ”Den gode herden”
1893 Kristus ”Den gode Herden” rosenkors
1900 Kristus ”Den gode herden” vinrankor
1894 Kristus ”Tröstaren”
1901 Kristus ”Tröstaren”
1902 Kristus ”Tröstaren”
1897 Kristus ”Tröstaren” druvor
1893 Kristus ”Världsdomaren”
1902 Kristus Kors i cirkel, rosor
1901 Kristus treklövrar + Kors
1926 Kristus ”Smärtoman” ringkors passionsblommor
1890 Lamm ax
1888 Lamm med segerfana + Kors
1910 Latinskt klöverkors rosor törnektans
1885 Liljekors granatäpplen
1924 Palmblad stjärna.
1887 Passionsblommor IHS + Kors
1903 Ringkors 8-uddig stjärna Alfa Omega
1904 Ringkors med liljekors och liljor, Alfa Omega
1909 Ringkors med liljor 
1885 Rosenkors IHS
1882 Segerlamm
1882 Segerlamm
1883 Segerlamm
1890 Segerlamm
1922 Segerlamm
1884 Segerlamm liljor
  Segerlamm Ringkors
1930 Segerpalm
1923 Segerpalm
1880 Segrande lamm
1924 Vinrankor
1922 Vinträd
1916  rosor

Ersta mässhakar
1912  IHS ”lagerkrans” vinrankor, veteax
1926 Ax och vin
1931 Duva, Lutherros
1928 Duva, Lutherros
1906 Guds Lamm, IHS
1916 IHS ax och vin
?1895? IHS blommor Lamm (fram)
1903 IHS druvor ax, Lamm fram
1926 Kors
1928 Kors
1930 Kors
1929 Kors av rosor IHS
1926 Kors Duva  + P
1926 Kors Duva segerlamm,  + P
1914/1917 Kors IHS
1918 Kors IHS
1926 Kors IHS ax och druvor strålar
1912 Kors IHS ax och druvor Lammet på boken (fram)
  Kors IHS Lamm
1929 Kors IHS strålar mandorla
1906 Kors IHS ax och druvor Lammet på boken (fram)
1904 Kors IHS Lamm vinlöv o druvor ax
1911 Kors IHS vin ax Lamm (fram)
1911 Kors IHS vin ax Lamm (fram)
1907 Kors IHS ax o druvor Lammet med boken (fram)



360  APPENDIX III: TABELLER MOTIV OCH TEXTER

1929 Kors m IHS Lamm (fram)
1919 kors med ornament Lamm (fram)
1923 Kors små blommor
1923 Kors små blommor
1911/1912 Kors törnekrona strålar
1914 Kors vinranka
1924 Kors många förgänglighetssymboler
1932 Kors, törnekrona ihs strålsol, duva
1928 Mandorla med strålar  monogram (fram)
1927 Mandorla ringkors IHS (fram)

Ersta kalkdukar före 1900
1882 Christus med Lammet
1894 Gode herden törneslinga
1885 Granatäpplen
1883 Herden med lammet
1883 Herden med lammet
1880 Herden med lammet
1880 Herden med lammet passionsblommor
1882 Herden med lammet passionsblommor?
1882 Herden med lammet vin ax
1885 Herden med lammet. Ros Törne
1900 IHS 5-bladig ros små liljor
1890 IHS i kors m blommor
1893 IHS Kors
  IHS Liljor
1882 IHS Liljor
1884 IHS Liljor
  IHS olika kors
1887 IHS Passionsblommor
1896 Kors
1894 Kristusfigur
1885 Lamm med bok  smålamm
1883 Liljebård
  Palm oliv
1883 Rosor törnen
1882 Rosor törnen monogram
1883 Segerlamm
1881 Segerlamm
  Sol kors vindruvor och blad
1883 Vin
1884  monogram granatäpplen

HV
1930 ”Madonnan”
1930 ”Den heliga staden” fjärilar
1911  fram
1913  (fram)
1906  och  IHS ringkors och tre ringar
1925 
1929 Blommor och frukter
1927/30 Blommor
1924? Druvor törnekrona ringkors
1906 Duva (fram)
1914 Duva flammor, moln
1929 Duva
1889 Evangelistsymboler
1892 Evangelistsymboler
1893 Evangelistsymboler
1900 Evangelistsymboler
1920 Evangelistsymboler + Kors + Text
1920–21 Evangelistsymboler  
1914 Fisken 
1930 Fågel Fenix
1917 Gudsöga (fram)
1929 IHS
1932 IHS
1911 IHS
1914 IHS 2 ggr
1915 IHS
1916 IHS
1920 IHS
1909 IHS 
1910 IHS 
1912 IHS 
1914 IHS  + P Kors
1910 IHS blommor
1918–20 IHS druvor
1916 IHS kors vindruvor och blad

1911 IHS Kors
1909 IHS-monogram
1913 IHS-monogram, Kors
1909 IHS liljor
1897 IHS i mandorla
1913 IHS i mandorla
1919 IHS i mandorla
1907 IHS i ringkors veteax + Text
1927 IHS i törnekrans
1888 IHS i törnekrans rosor passionsblommor
1892 IHS i törnekrans rosor passionsblommor
1895? IHS i törnekrans rosor passionsblommor
1902 IHS i törnekrans med 5 rosor 2 ggr
1903 IHS i törnekrans med 5 rosor
1904 IHS i törnekrans med 5 rosor
e 1905 IHS i törnekrans med 5 rosor 3 ggr
1912 IHS i törnekrans med 5 rosor
1906 Johannesörn
1914 Klematisblommor hjärta Jerusalem
1908 Kors
1916 Kors
1917 Kors blommor
1929 Kors cirklar
1904 Kors  sammanflätat blad kors av ax druvor
  ringkors strålsol +Text
1910 Kors av IESUS och IHS
1905 Kors av IESUS och IHS Liljor
1910 Kors av IESUS och IHS Liljor
1905 Kors passionsblommor. 
1908 Kors strålar
1917 Kors alfa/omega strålsol med IHS+
?  Kors rosor hjärta IHS
1917 Kors mandorla IHS
1914 Kyrkans skepp
1924 Kalk löv IHS
1907 Kors ax druvklasar
1906 Kors i mandorla vinlöv och druvor +Text
1909 Kors i mandorla, cirkel med 
1908 Kors IHS
1925 Kors IHS  rosor + Text
1905 Kors mandorla vinlöv druvor? + Text
1915 Kors liljor 
1905 Kors rosor liljor, 
1906 Kors, tistelblommor, änglahuvuden
1905 Kors ax, druvklasar
1907 Kors krona rosor
1910/1897 Kors liljor, strålar
1906 Kors mandorla, palmblad
1889 Kristus evangelistsymboler + Text
1893 Kristus evangelistsymboler + Text
1900 Kristus evangelistsymboler + Text
1892 Kristus Majestas Domini Mikael Gabriel
1893 Lammet
1896 Lammet
1898 Lammet m korsstav liggande på boken strålkrans  

 druvor liljor
1904 Lammet m segerfanan liggande på boken i strålkrans
1894 Lammet m segerfanan 4 änglar liljor törnen + Text
1897 Lammet m segerfanan liggande strålar, änglar
1887 Lammet m segerfanan stående på bok + Text
1892 Lammet m segerfanan passionsblommor
1894 Lammet m segerfanan, passionsblommor
1897 Lammet m segerfanan, passionsblommor
1894 Lammet m segerfanan rosor + Text
1899 Lammet m segerfanan strålar vita druvklasar
1897/98 Livsträd
1897 Mandorla IHS
1906 Mandorla Kors rosor
1906 Passionsblommor
1887 Passionsblommor liljor tistlar små rosor
1887 Pelikan
1900 Pelikan i cirkel solrosor och rosor + Text
1902 Pelikan i strålkrans liljor druvor
1903 Pelikan + Kors törnen över ytan
1900 Ringkors ros, passionsblomma + Text
1896? Akantus/romanska bladslingor
1899 Rosor liljor + Text
1902 Rosor + Text
1904 Rosor
1911 Rosor, IHS m + Kors kors (fram)
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1914 Rosor fem
1907 Soluppgång fåglar kors IHS + Text
1894 Tistelmotiv
1897 Tistlar
1927 Törnekrans druvklasar ax + Text
1905 Törnekrona druvklasar
1925/29 Vinrankor
1919 Vindruvor och blad ringkors IHS + Text
1895 Vinträd + Text
1901 Vinträd 12 druvklasar + Text
1910 Vinträd 
1907–08  +  i cirkel
1919  rosor
1928/29  små kors stjärnor liljor + Gaffelkors
1911 Ädelstensornamentik
1904 Ängel duk med IHS monogram
1930 Ängel Lamm och Lejon + Text
f. 1925 Änglar 4 st
1930 Änglar Text Gaudium
1930 Änglar Text Pax
1887 Örn

Licium
1920 Alfa Omega törnen rosor blad + Kors
1928 AO + Kors
1912 Ax Kors
1915 Blommor hjärtan + Kors
1920 Blommor + Kors
1929 Blomornament + Kors
1922 Den gode herden
1929 Den gode Herden livsträd
1925 Drake genomstungen av ett svärd
1918/19 Duva
1922 Duva
1906 Duva rosor
1919 Duva, eldslågor
1922 Duva, flammor
1911 Duva, liljor, molnkrans
1930 Duvor, apostlarnas attribut. ”Christos” dödskalle + Kors
1927 Evangelistsymboler
1907 Evangelistsymboler, palmer, rosor + Kors
1911 Evangelistsymboler palmer rosor + Kors
1930 Femuddig stjärna +
1924, Flammor
1925 Flammor
1923 Flammor druvklasar ax ädelstenar + Kors
1924 Flammor + Kors
1909/14 Fågel Fenix liljor
1930 Granatäpplen + Kors
1926 Guldkors stjärnor
1906 Herdarnas tillbedjan liljor
1918 IHS
1920 IHS
1922 IHS
1923 IHS
1924 IHS 3 ggr
1925 IHS 3 ggr
1926 IHS 9 ggr
1926/1928 IHS
1927 IHS
1928 IHS 7 ggr
1929 IHS 4 ggr
1930 IHS 4 ggr
1931 IHS
1915 IHS Ax och vinlöv
1924 IHS Baldakin, rosor
1930 IHS Blad
1926 IHS Brinnande hjärta druvsklasar + Kors
1914 IHS Evangelistsymboler rosor druvklasar
1927 IHS Flammor
1925 IHS Flammor
1926 IHS Flammor
1929 IHS Flammor
1927 IHS Flammor
1923 IHS Granatäpplen
1914 IHS Granatäpplen, små kors
1921 IHS Grekiskt kors
1929–30 IHS Grekiskt kors, kalk
1930 IHS Hakkors
1911 IHS i cirkel sädesax och vinlöv, vita druvor

1924 IHS i fyrpass, änglar
1918 IHS i kors med strålar
1916 IHS + Kors
1924 IHS + Kors 2 ggr
1925 IHS + Kors
1926 IHS + Kors 2 ggr
1927 IHS + Kors
1928 IHS + Kors
1929 IHS + Kors
1930 IHS + Kors 2 ggr
1916 IHS Ädelstenar kors
1925 IHS Liljor
1929–30 IHS Livsträd druvor kalk vinträd
1931 IHS Musselform, små kors
1925 IHS Palmblad 2 ggr
1930 IHS Palmblad 2 ggr
1925 IHS Palmer?
1926 IHS Palmer?
1928 IHS Palmkvistar
1917 IHS Palmblad
1924 IHS Palmblad 2 ggr
1925 IHS Palmblad
1928 IHS Palmblad
1926 IHS Palmblad., 9 små kors + Kors
1931 IHS Palmblad
1906 IHS Rosor
1923 IHS Småkors stjärnor + Kors
1925 IHS Små kors
1927 IHS Små kors
1929 IHS Små kors
1928 IHS Sstjärnor
1926 IHS Strålsolar med moln + Kors
1905 IHS Strålkrans med moln, rosor + Kors
1911 IHS Strålkrans med moln, rosor + Kors
1918 IHS Strålsol, vapensköld
1930 IHS Törnekrans
1930 IHS Vindruvor
1925 IHS Änglahuvuden
1928 IHS Änglar, musslor
1912 IHS Mandorla rött hjärta tre ringar druvklasar  

 palmblad + Kors
1926 INRI
1924 INRI Evangelistsymboler + Kors
1927 INRI + Kors 2 ggr
1930 INRI + Kors 2 ggr
1921 INRI Stjärnor + Kors
1922 INRI Stjärnor + Kors 3 ggr
1923 INRI Stjärnor + Kors
1925 INRI Stjärnor + Kors
1927 INRI Stjärnor + Kors
1928 INRI Stjärnor + Kors 2 ggr
1930 INRI Tre spikar i törnekrona, palmer +Kors
1911 INRI Tre spikar, palmblad + Kors
1925 INRI Törnekrans + Kors
1921 INRI Törnekrona
1915 Jerusalemskors
1923 Kalk
1924 Kalk
1925 Kalk
1927 Kalk
1929 Kalk
1932 Kalk
1924 Kalk blommor
1924 Kalk i rundel
1927 Kalk vinrankor, eldslågor
1929 Kalk ranka med druvor
1925 Kalk stjärnor
1921 Kalk stjärnor + Kors
1929 Kalk strålar
1930 Kalk text
1928 Kalk veteax
1925 Kalk vindruvor
1931 Kalk vindruvor
1919 Kalvariescen sol måne ax och druvor
1914 Kors
1914–15 Kors
1917 Kors
1918 Kors
1920-tal Kors
1921 Kors 2 ggr
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1922 Kors
1923 Kors 2 ggr
1924 Kors 7 ggr
1925 Kors 10 ggr
1928 Kors 3 ggr
1929 Kors 5 ggr
1930 Kors 4 ggr
1922 Kors + 4 små kors runt mitten
1928 Kors + 6 stjärnor
1927 Kristus Pantokrator Mikael Gabriel
1921 Krucifix, evangelistsymboler blommor
1926 Lamm
1928 Lamm
1925 Lamm keruber
1928 Lamm keruber 2 ggr
1906 Lamm Offerlammet tistlar
1922 Lamm Segerlammet
1929 Lamm Segerlammet
1930 Lamm Segerlammet
1931 Lamm Segerlammet
1905 Lamm Segerlammet i mandorla evangelist-symboler, ax,  

  druvor + Kors
1906 Lamm Segerlamm i mandorla molnformer Duva
1922 Lamm Segerlammet liljor rosor
1924 Lamm Segerlammet livsträd + Kors
1912 Lamm Segerlammet, vindruvor och löv
1913 Liljor
1915 Liljor
1916 Liljor
1931 Liljor
1915 Liljor + Kors
1921 Liljor + Kors 2 ggr
1924 Liljor + Kors
1925 Liljor + Kors
1926–27 Liljor + Kors
1929 Liljor + Kors
1931 Liljor
1923 Livsträd
1925 Livsträd
1908 Livsträd, fyra paradisfloder, rosor, kottar och barr
1930 Livsträd, fyra strömmar
1929 Mandorla + Kors
1923 Mandorla, kors, småkors
1905 Mandorla, rosor, törnen + Kors
1928 Moln, stjärnor + Kors
1928 Mussla blommor + Kors
1923 2 musslor + Kors
1930 Oljelampa.
1925 Palmblad
1928 Palmblad
1929 Palmblad
1907 Palmblad + Kors
1911 Palmblad mandorla, tre ringar, druvklasar + Kors
-  Palmblad törnekrona, törnen, rosor + Kors
1926 Palmblad skynke
1906 Palmblad, spikar + Kors
1905 Palmblad törnekrans rosor, strålar, törnen + Kors
1930 Palmgrenar + Kors
1923 Palmkvistar
1920 Palmetter
1918 Pelikan
1930 Pelikan
1904 Pelikan molnkrans, rosor + Kors
1925 Pelikan ädelstenar
1905/l909 Pelikan moln, strålar, rosor, törnen
1913 Pelikan rosor + Kors
1930 Ring strålar + Kors
1925 Ringkors
1928 Ringkors
1914 Ringkors, IHS, strålar
1914 Ringkors, törnekrona, strålar, klöverblad, cirklar med rosor
1915 Ringkors törnekrona strålar, ax
1929 Ringkors vindruvsklasar och löv
1930 Ringkors ädelstenar, flammor, liljor
1917 Ringkors ädelstensornamentik vinträd apostla initialer
1925 Ros
1916 Rosor
1918 Rosor
1926 Rosor
1927 Rosor

1930 Rosor
1915 Rosor + Kors
1909 Rosor + Kors
1908 Rosor moln + Kors
1917 Rundlar, kalkar, blommor
1930 Skepp, duva
1921 Små kors
1929 Små kors
1921 Små kors + Kors
1928 Snäckor + Kors
1930 Snäckor + Kors
1925 Stjärna
1923 Stjärnor
1925 Stjärnor + Kors
1929 Stjärnor + Kors 2 ggr
1930 Stjärnor + Kors 3 ggr
1928 Stjärnor strålar + Kors 2 ggr
1929 Stjärnor strålar + Kors
1930 Strålar 4 stjärnor + Kors
1930 Strålar + Kors
1927 Tistlar
1911 Tro hopp kärlek Lamm drake druvor
1923 Tro hopp kärlek (ankare kors hjärta)
1927 Tro hopp kärlek (ankare kors, hjärta)
1930 Tro hopp kärlek (ankare kors hjärta) 2 ggr
1913 Törnekrans
1928 Törnekrans 2 ggr
1930 Törnekrans, blodsdroppar
1927 Törnekrona
1931 Törnekrona + Kors
1920/1927? Törnekrona, flammor 12 +12 stjärnor
1917 Vapen Douglas
1928 Vapen Bildt
1925 Vindruvor, kalk
1928 Vindruvor., löv
1930–33 Vindruvor kronor
e 1914 Vindruvor 5 rosor I N R I ax
1930 Vindruvor änglar, kalk
1930 Vindruvsklasar och vinblad
1916 Vindruvsklase, text
1929 Vinranka
1930 Vinranka med druvor
1919 Vinrankor, druvklasar + Kors
1912 Vinträd
e 1914 Vinträd flammor + Kors
1908–1909 Vinträd kors av sädesax, -monogram
1925 Vinträd, kalk
1929  
1927  Alfa Omega
1930  druvklasar
1923  Kors
1929 Ädelstenar + Kors
1926 Ädelstenskors
1927 Ädelstenskors 2 ggr
u.å.  Ädelstenskors 3 ggr
u.å.  Änglar 5 ggr
1930 Ängel
1931 Änglar 5 ggr
1928 Änglar druvor, kalk
1924 Änglar + Kors
1917 Ärkeängeln Mikael med drake, ädelstenskors
1927 Ärkeänglarna Mikael och Gabriel, ädelstenskors, INRI
-  Ärkeänglarna Mikael och Gabriel

Libraria
1923 AW med litet kors pelare kors med palmkvistar pelare 
1931 
1932  under bågar, ax, druvklasar
1931  under bågar med ax emellan
1929 , ax/vindruvsklasar
1931  2 pelare, korsade palmkvistar, kalk
1932  strålar + Kors
?   hjärta, törnekrans, blodsdroppar, små kors + Kors
1931  pelare kalk pelare
1932  pelare med tistelknopp kalk + oblat  med kors på
1924   valv, M M L J
1931 Blommor kors strålar småkors
1932 Blommor, strålar
1931 Duva med strålar, strödda stjärnor, flammor, strålsol fram,  

 okkors, Gudsöga i triangel
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1928 Duva, stjärna, flammor, Gudsöga
1932 Evangelister, 
1931 Evangelister + symboler + initialer, lagens tavlor, dopfunt,  

 kalk, 
1914 Evangelistsymboler triangel, kors 
1930 Evangelistsymboler lagtavlor mm
1932 Evangelistsymboler fem romber 
1932 Evangelistsymboler under bågar 5 grekiska kors,  (1927?)
1914 Evangelistsymboler
1931–32 Facklor strålsol med kors
1927? Femuddig stjärna i mitten mindre stjärnor
1927 Gudsöga bladslingor ädelstenar strålsol (fram)
1928 Gudsöga
1928 Gudsöga, mellan  kors skepp sol duva sol måne  

 druvklase
1929 Gudsöga (fram)
1930 Gudsöga (fram)
1931 Gudsöga (fram) 2 ggr
1931 Gudsöga (fram) med regnbågsstrålar
1931 Gudsöga (fram), -monogram MMLJ
1932 Gudsöga (fram)
1929 Gudsöga i triangel
1930 Gudsöga i stråltriangel (fram)
1930 Hand kalk vinranka fisk flamma trianglar
1930 Heliga familjen Jesse rot bebådelsen uppståndelsen
1926–27 Hjärta ankare 
1932 Hjärta kors ankare liljor
1920 IHS
1925 IHS
1927 IHS
1929 IHS
1932 IHS
1932 IHS
1924/26 IHS blommor druvor
1930/32 IHS  blommor veteax stjärnor ringkors
1929 IHS i strålsol ädelstensornamentik
1930 IHS kors 4 likarmade
1924 IHS kors
1931 IHS, kors
1932 Ihs 4 kartuscher
1930 IHS 10 + 10 kors
1931 IHS 7 stjärnor, kvistar m blad
1931 IH, stjärnor
1932 IHS oliv palm stjärnor
1931 IHS, palmkvistar
1932 IHS, småkors
1931 IHS stjärna 2 palmkvistar
1932 IHS strålsol, 5 små kors
1933 IHS änglar
1932 IHS ädelstensornamentik, två pelare, palm
1932 INRI 3 x 3 spikar, blodsdroppar, 3 liljor
1930? Jungfru Maria med Jesusbarnet
1931 Jahvetecken småkors
1926 Kalk
1931 Kalk vinrankor
1932 Kalk oblat  3 ax 2 druvklasar
1924 Kors
1926 Kors
1929 Kors
1930 Kors
1932 Kors
1933 Kors
1929 Kors 9 stjärnor
1931 Kors småkors palmblad
1928 Kors stjärnor
1932 5 kors strålar
1932 Kristus välsignande och 7 figurscener. Jesus och barnen.  

  Jesus går på vattnet. Jesus uppväcker änkans son.  
 Jesus botar en lam. Maria smörjer Jesu fötter

1930 Kristusansikte evangelistsymboler
1926 Krona sluten (fram)
1932 Krona öppen
1927 Kyrkans skepp
1932 Lamm två kvistar
1924 Lamm, änglar
1929 Maria S:t Mikael Adam och Eva Gudsöga
1929 Mikaels strid med draken
1930? Moses liv
1932 Nyckel och svärd + Kors
1930 Nådastolen tre cirklar

1932 Palm +oliv, triangel+hand, palm, tre ringar+fisk, kalk,  
 2 brinnande hjärtan

1932 Palmkvistar små kors + Kors
1932 Palmer
1930 Ringkors krucifix i mitten strålar 8 stjärnor
1932 Ringkors stjärnor
1932 Rosor sol med dubbla strålringar
1930 Rosor stjärnor
1933 Små kors
1927 Sol måne stjärnor kors
1925 Solar blad text
1930 Spikar blodsdroppar
1929 S:t Göran och draken
1926 Stjärna
  Stjärnor
1931 Stjärnor + Kors
1932 Stjärnor sol och måne + Kors
1932 Stjärnor 2 korslagda palm el olivkvistar 3 grekiska kors
1932 Strålar, kors
1932 Strålar kors sol och måne, 7 små stjärnor, 4 små kors
1932 Strålar stjärna + 8 stjärnor runt + Kors
1926 Skepp blommor
1926 Små kors
1928 Små kors
1931 Små kors
1932 Små kors  med streck över strålrektangel
1930 Stjärna 1930, Jahvetecknet (fram)
?  Stjärna strålring småkors
1932 Stjärna i mitten småkors + Kors
1932 Stjärnkrans småkors
  Stjärnor
1923 Stjärnor, kors
1923 Stjärnor, 
1929 Stjärnor strålar
1925? Stjärnor skepp resp. ankare
1932 Strålar blommor i korsändar o mitt
1932 Strålar stjärnkrans småkors triangel m Jahve
1932 Strålar  småkors
1928 Strålsol
1932 Strålsol småkors
1926 Törnekrans, 5 prickar, strålar
1932 Törnekrans, 8 x 3 spikar
1932 Törnekrans, 8 x 3 spikar
1928 Törnekrans, blodsdroppar, 3 spikar
1932/33 Törnekrans, blodsdroppar
1910-tal Törnekrans, kors, ädelsten, mandorlaform av ringar och   

 molnkrans, AO- monogram
1928 Törnekrona, små kors
1932 Törnekrona, tre spikar
1932 Vinranka
1926 Vinrankor, kors
1928 Tre ringar (fram)
1931 Tre änglar, den gode Herden
1931? Triangel molnformer
1917 Triangel molnformer
1922 Törnekrona, INRI, årtal. Strålsol  (fram)
1928 Välsignande Kristus i mandorla, evangelistsymboler, kruka  

 med vinranka
1924 Växtslingor triangel i sol med Gudsöga. Stjärnor
1929 
1931 
1932 
1932 
1931  apostlasymboler stjärnor
1925  
1925 , 
1926 ,  i mandorla i mitten, rosor, vinranka + Kors
1924  + Kors
1932  + Kors
1931  + Kors
1930  i romb latinskt kors små stjärnor
1932  små kors och stjärnor
1932  små kors krans av prickar
1932/33  små kors, flammor. Gaffelkors
1932  stjärnkrans
1932  strålar små kors små ringkors
1932  strålar prickkrans
1932  strålar stjärnekrans småkors
1927  strålsol
1932  i cirkel malteserkors småkors Jahve (fram)



364  APPENDIX III: TABELLER MOTIV OCH TEXTER

1929  gaffelkors tre ringar (fram)
1928  i mandorla gaffelkors
1931  i romb strödda stjärnor stråltriangel (fram)
1932  kronor kors ädelstenar.
?   tre ringar (fram)
1933  triangel blommor
1931 Ädelstenskors 7 stjärnor 
1924 Ädelstenskors palmblad
1932 Ädelsten
1932 Ädelsten i mitten småkors stjärnor
1931 Ädelsten IHS strålar blommor runt om
1932 Ädelsten strålar
1927 Ädelstenar 5 rosor
1931 Ädelstenar med M L M J
1932 Ädelstenar  små hjärtan
1930-tal Ädelstenskors 
1926 Ädelstensornamenti 
1918 Ängel
1926 (?) Änglar 6 st 
1932 Änglar 3 st blommor ”sol”
1931 Ängel fem stjärnor
1927 Ängsblommor   + Kors
1928–29 Ängsblommor  + Kors
1930 Ängsblommor rektangel med  strödda stjärnor
1931 Ängsblommor   11 strödda stjärnor
1932 Ängsblommor   strödda rundlar stjärnor

Dokumenterade texter
Ersta

Antependier
Förbliven i mig och jag i eder 2 ggr
Gud är kärlek
Jag är det brödet som nederkommer af himmelen på det den  

deraf äter skall icke dö Joh. 6:50
Jag är den gode herden den gode herden låter sitt lif för fåren
Jag är vinträdet i ären grenarna
Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från all synd. 

1 Joh. 1:7
Jesus Kristus igår och idag och han desslikes i evighet 3 ggr
Kommen ty allting är nu redo! Lukas 14:17
Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade.  

Math. 11 II kap. 28 v. 2 ggr
Kommen till mig I alle som ären betungade
Kommen ty allt är nu redo 2 ggr
Kommen ty allt är nu redo Lukas 14:17 5 ggr
Lammet som slaktat är, det är värdigt att taga makt och ära och  

wisdom och starkhet och pris och lof
Se Guds Lamm som borttager världens synder
Se Guds Lamm
Ära vare Gud
Ära vare Gud i höjden 2 ggr

Predikstolskläden
Gud är kärleken 2 ggr
Hören Guds ord
Hören så får eder själ lefva 3 ggr
Hören så får er själ leva
I ditt ljus se vi ljus
Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det
Somt föll i god jord
Säden är Guds ord
Vår Guds ord blifver evinnerligen

Göteborg

Antependier
Allt det anda hafver lofver Herran Ps CL:VI
En herre, en tro, ett dop, en Gud
Jag vill sjelf föda min hjord. Hes. 34.15
Kommen ty allt är nu redo. Luk.14 2 ggr
Kommer ty allt är nu redo
Kristus är död för våra synder
Näpsten ligger uppå honom på det att vi skulle frid hafva

Se Guds Lamm 2 ggr
Si Guds Lamm Joh. 1.29
Tänk på Jesum Christum 2. Tim. 2

Predikstolskläden
Genom hans sår äro vi helade
Guds ord blifver evinnerligen
Herrens ord förbliver evinnerligen
Hören så får eder själ lefva
Hören så får er själ lefva
Mina ord skola aldrig förgås
Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det
Si, en sädesman gick ut
Vår Guds ord blifver evinnerligen

Orgelläktarkläden
Ett trefalt helig sjunges där
Tackom och lofvom Herren

HV

Antependier
Helig helig helig / är Herren Gud allsmäktig / som var och  

som är / och som komma skall. Herre du är värdig taga pris  
och ära och makt 2 ggr

Honom – vare – ära i evighet
IESUS CHRISTUS ”JOH. UPP 4:8” SANKT MATTEUS, SANKT  

JOHANNES, SANKT MARCUS och SANKT LUCAS. IESUS 2 ggr
Jag är det sanna vinträdet
Jag är lifvet
Jag är vinträdet 2 ggr
Kommen till mig 2 ggr
Men eder som mitt namn frukten skall uppgå rättfärdighetens sol
MIKAEL, GABRIEL
Och detta är evinnerligt lif att bekänna dig allena sannan Gud  

och den du sändt hafver Jesum Christum 2 ggr
Rättfärdighetens sol skall uppgå med salighet under sina vingar
Saligt det folk hvars Gud Herren är + Jujuuel lä kieresuuotta  

(samiska)
Se Guds Lamm
Siehe das ist Gottes Lamm welches der Welt Suende traget
Die Strafe lieget auf ihm auf dass wir Frieden hatten (hätten) und  

durch seine Wunden sind wir geheilet
Meine Seele verlanget und sehnet sich nach die Vorhoefen des  

Herrn
Till Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Hans  

barmhärtighet är så stor som han själv är. JESUS KRISTUS
Ära vare Gud i höjden 2 ggr
Ära vare Gud i höjden Frid på jorden
Ära vare Gud i höjdene

Altardukar
Den till mig kommer kastar jag icke ut
Ehre sei Gott in der Höhe. Kommet es ist alles bereit
Jag har kommit att de må hafva lif och öfver nog. Den som törstar 

komme. Kommen ty allt är nu redo, jag är lifvets bröd den  
som kommer till mig han skall icke hungra

Jag är vägen sanningen och livet
Min frid giver jag eder
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS DEUS SEBAOTH  

PLENI SUNT COELI ET TERRA GLORIA TUA BENEDICTUS  
QUI VENIT IN NOMINE DOMINI HOSANNA IN EXCELSIS

Si Guds Lamm
Ära vare gud i höjden
Ära vare gud i höjden, frid på jorden, menniskor en god vilja

Altarbrun
Helig, helig, helig är Herren Sebaot.
Jag är Herren som eder hafver frälst...Kommen till mig I alle som  

arbeten och ären betungade
Saligt Är Det Folk Hvars Gud Herren Är
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH  

PLENI SUNT COELI ET TERRA GLORIA TUA HOSANNA IN  
EXCELSIS, i början TEMPLO CATEDRALI, i slutet MULIERI  
UPPSALIENSES

Kalkkläden
I Honom hafva vi återlösningen genom hans blod syndernas  

förlåtelse efter hans nåds rikedom. Eph. 1:7 3 ggr
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Licium

Antependier
Det är fullkomnat 3 ggr
Dricker härav alla detta är ... förlåtelse. Math. 26:28
Därav att han gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken
Ett är nödvändigt
För eder  4 ggr
För eder utgjutet
Gud vare tack som giver oss segern genom vår herre Jesus Kristus
Gud är kärleken
Han bar sitt kors 2 ggr
Han bodde bland oss full av nåd och sanning. Af hans fullhet  

och nåd hafva vi alla fått nåd
Han bodde ibland oss full av nåd och sanning
Helig, helig, helig är Herren Sebart. Hela jorden är full av hans  

härlighet
Herren är min herde mig skall intet fattas 2 ggr
Herrens fruktan är vishetens begynnelse
Herrens ord förbliver evinnerligen
Huru ljufliga äro icke dina boningar Herre Zebaot. Ps 84:2
I haven kommit nära genom Kristi blod. I ären guds husfolk.  

Ef. 2 13.19 (best bok)
Jag är den gode herden och jag känner de mina
Jag är lifvet
Jag är vinträdet i ären grenarna 4 ggr
Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från all synd
Jesus sade detta är min lekamen – gören detta till min åminnelse
Jesus sade jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig  

skall leva om han än dör
Kommen till mig i alle som arbeten och äro betungade
Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet ty de  

skola bliva mättade
Salige äro the som kallade äro till lambsens nattvard Uppenb.  

19 cap. Vers 9
Saligt det folk vars Gud Herren är 2 ggr
Se Guds lamm som borttager världens synder
Se jag bådar eder stor glädje
Soli Deo gloria
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att  

var och en som tror på honom skall hava evigt liv
Veni creator spiritus pacem que dones
Veni sancte spiritus corda fidelium
Ära vare Gud
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden 2 ggr
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden / till människorna en  

god vilja
Matt 11:28, Mark 10:45, Luk. 19:10, Joh. 14:16
Joh. 6:35, Joh. 10:11, Joh. 15:1

 Joh. 6:35

  Joh. 10:11
  Joh. 15:11

Mässhakar
Adorate scabellvm pedvm eivs (Ps 98 v 5)
Allt är fullkomnat
Beati mundo corde quoniam ipsi deum videbunt
Beati pauperes spiritu, Jesvs + Kristvs
Det är fullbordat
Ecce ascendimus ierosoymam / yerousalem
För eder utgjutet
Gif oss din frid o Jesu, Maria, Johannes
Gud vare tack som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus
Gud är kärlek
Han är den stenen som av byggningsmännen – av eder själva – akta-

des för intet men som har blivit en hörnsten och i ingen annan fin-
nes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, 
bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta

Herren är min herde
Homini multa pati oportet
Iesus Christus
Jag giver dem evigt liv och de skola aldrig någonsin förgås och ingen 

skall rycka dem ur min hand. Jag är världens ljus den som följer 
mig han skall för visso icke vandra i mörkret utan skall hava livets 
ljus

Jag lefver och I skolen lefva
Levande – vatten
Monasterium S Maria in Vretis
Sanningen skall göra er fria
Se jag bådar eder en stor glädje
Soli Deo gloria
Störst bland dem är kärleken
Var och en som är av sanningen ...
Ära vare gud i höjden

Kalkkläden

och 2

Libraria

Antependier
Helig, helig Herre Gud allsmäktig fulla äro himlarna och jorden av din 

härlighet
Varest jag är där skolen i ock vara
Ära vare Gud

Mässhakar
Helig, helig, helig Herre Gud Allsmäktig, hela jorden är full av din Härlig-

het
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna en god vilja

Orgelläktarkläden
Gud ske ära
Allt vad anda har love Herren, halleluja

1 Jag är livets bröd. En god herde giver sitt liv för fåren. Jag är det sanna vin-
trädet.

2 Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min 
kärlek. Joh. 15:9; Och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig. Gal: 
2:20.
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 Greta Sandberg (Ersta). Röd mässhake 1926. S:t Olai kyrka, Norrköping.
60 Kista från Hagakyrkan i Göteborg.
 Gulli Petterson, brod. (Göteborgs Paramentverkstad). Palla 1885, Hagakyr-

kan, Göteborg.
61 ”Parament-Verkstadens bref.”
62 Violetta sammetsmässhakar inköpta 1884. Hagakyrkan i Göteborg.
63 Göteborgs paramentverkstad. Vitt antependium 1897, Uddevalla kyrka.
 Göteborgs paramentverkstad. Rött predikstolskläde 1894–1897, Carl Jo-

hans kyrka, Göteborg.
 Göteborgs paramentverkstad. Gröna predikstolskläden, Oskar Fredriks 

kyrka, Göteborg.
64 Elisabeth Bastholm (Bastholms ateljé). Svart predikstolskläde 1905, Laholms 

kyrka.
66 Fotografi. HV:s lokal, Birger Jarlsgatan 5. Foto Anton Blomberg. Nordiska 

museets arkiv.

68 Fotografi. Högaltaret, Uppsala domkyrka. Vykort efter 1924.
 Hanna Winge (HV). Bokdyna 1882, Uppsala domkyrka.
 Hanna Winge (HV). Altarbrun (praetexta) 1882, Uppsala domkyrka.
69 Hanna Winge (HV). Rött antependium 1887, Tyska kyrkan, Stockholm.
 Carin Wästberg (HV). Altarbrun 1894, Skara domkyrka.
 Agnes Branting (HV). Kalkduk 1894, Skara domkyrka. Foto Nordiska mu-

seet, Karolina Kristensson.
70 Agnes Brantings (HV). Skiss till antependium 1889. Nordiska museets arkiv.
 Agnes Branting (HV). Lilli Zickerman, brod. Antependium 1889, S:ta Helena 

kyrka, Skövde. Foto Anders Sjölander, Skövde stadsmuseum.
 Agnes Branting (HV). ”Chicagoantependiet” 1893, Soldatkyrkan, Gävle.
 Agnes Branting (HV). Rött antependium 1900, Vittskövle kyrka.
71 Widebeck & Wästberg (HV). Rött antependium 1892, Tysslinge kyrka. 

Nordiska museets arkiv.
 Sofia Gisberg (HV). Altarbrun 1894, Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Fotografi. ”Chicagoantependiet” och grönt antependium (HV) o. 1901. 

Nordiska museets arkiv.
72 Fotografi. HV:s avdelning på Parisutställningen 1900. Nordiska museets ar-

kiv.
 Annie Frykholm (HV). Violett mässhake 1903, Johannes kyrka, Stockholm.
73 Annie Frykholm (HV). Röd mässhake (rygg) 1904, Johannes kyrka, Stock-

holm.
 Annie Frykholm (HV). Röd mässhake (fram) 1904, Johannes kyrka, Stock-

holm.
74 Ferdinand Boberg (HV). Skiss till rött antependium 1906, Sofia kyrka, Stock-

holm. Nordiska museets arkiv.
75 Maja Andersson (HV). Rött antependium 1909, Lunds domkyrka.
 Carin Wästberg (HV). Svart mässhake 1910, S:t Maria kyrka, Helsingborg.
76 Maria Adelborg (HV). Röd mässhake (rygg) 1906, Sofia kyrka, Stockholm. 

Foto Lena Dahrén.
 Maria Adelborg (HV). Röd mässhake (fram) 1906, Sofia kyrka, Stockholm.
 Maja Sjöström (HV). Skiss till violetta mässhakar 1906, Sofia kyrka, Stock-

holm. Nordiska museets arkiv.
77 Läktarbroderi (det.) 1902. Tyska kyrkan, Stockholm.
 Fotografi. Mimmi Börjeson (HV) 1902 med broderier till Tyska kyrkan. 

Nordiska museets arkiv.
79 Birger Jarlsgatan 18, Stockholm.
80 Sofia Gisberg (Licium). Liciumemblemet.
81 Ruth Hallberg (Licium). Brudpäll 1919, Uppsala domkyrka.
82 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium 1904, Axbergs kyrka.
 Anna Rudbeck (Licium). Röd mässhake 1906, Falu Kristine kyrka.
 Sofia Gisberg (Licium). Svart antependium 1906, Gustav Adolfs kyrka, Borås.
 Sofia Gisberg (Licium). Svart mässhake (det.) 1914, såld 1920, S:ta Maria 

kyrka, Ystad.
83 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium (mittparti) 1906, Gustaf Vasa 

kyrka, Stockholm.
 Sofia Gisberg (Licium). Vitt antependium 1906, Gustaf Vasa kyrka, Stock-

holm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Gisberg (Licium). Svart antependium (mittparti) 1906, Gustaf Vasa 

kyrka, Stockholm.
84 Ruth Hallberg (Licium). Skiss till rött antependium 1923, S:t Petri kyrka, 

Malmö. Nordiska museets arkiv.
 Ruth Hallberg (Licium). Rött antependium (det.) 1923, S:t Petri kyrka, Mal-

mö.
 Ruth Hallberg (Licium). Skiss till röda mässhakar 1923, S:t Petri kyrka, 

Malmö. Nordiska museets arkiv.
 Ruth Hallberg (Licium). Vitt antependium 1917, Hässelbyholms slottskapell. 

Foto Lena Dahrén.
85 Oscar Brandtberg (Licium). Grönt antependium 1921, Nacka kyrka.
 Elin Pettersson (Licium). Violett antependium 1927, S:ta Maria kyrka, Hel-

singborg.
 Elin Pettersson (Licium). Violett mässhake 1927, S:ta Maria kyrka, Helsing-

borg.
86 Fotografi. Gruppbild vid Liciums 25-årsjubileum 1929. Hos HV-Licium.
88 Ingeborg Wettergren Violett antependium (det.) 1912, Trosa stads kyrka.
 Sofia Gisberg (Licium). Antependium av 1912, Hökhuvuds kyrka. Foto 

Magnus Green.
91 Agda Österberg (Libraria). Rött antependium 1926, Norra Fågelås kyrka. 

Foto Ingeborg Skar.
92 Agda Österberg (Libraria). Grön mässhake 1930, Falu Kristine kyrka. Foto 

Kicki Kirvall.
 Agda Österberg (Libraria). Vit mässhake 1929, Horns kyrka, Ög. Foto Mag-

nus Green.
93 Agda Österberg (Libraria). Grönt antependium 1931, Christinae kyrka, 

Alingsås.
 Agda Österberg (Libraria). Del av altarbrun 1928, Nederluleå kyrka.
 Agda Österberg (Libraria). Röd mässhake 1930, Örsjö kyrka. Foto Göran 

Madeland.
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Kap. III
SID.:

95 Stapeldiagram, antal antependier före 1900.
96 Stapeldiagram, antal antependier efter 1900.
97 Stapeldiagram, antal mässhakar.
 Sofia Gisberg (Bastholms ateljé). Biskopskåpa 1907, Luleå domkyrka. Foto 

Helena Nilsson, Piteå museum.
98 Fotografi. Sam Stadener, Strängnäs 1927.
 Sofia Widén (Licium). Skiss till mitra, Strängnäs stift, 1927. Nordiska muse-

ets arkiv.
 Sofia Widén (Licium). Mitra 1927, Strängnäs stift.
99 Sofia Widén (Licium). Pastor Primarius kåpa 1925, Stockholms domkyrka.
 Britta Grep (Licium). Korkåpa 1923, Societas Sanctae Birgittae, Vadstena 

klosterkyrka.
103 Sofia Widén (Licium). Skiss till antependium 1930, Slottskyrkan, Stockholm. 

Nordiska museets arkiv.
 Sofia Widén (Licium). 8 skisser till antependium 1930, Slottskyrkan, Stock-

holm. Nordiska museets arkiv.
104 Elin Pettersson (Licium). Vitt antependium 1928, Solna kyrka.
105 Vit mässhake från Mowbray’s i London, Boglösa kyrka. Foto Magnus Green.
 Etikett, Boglösa kyrka. Foto Magnus Green.
 Mässhake från Krefeld, Tyskland, Bjuvs kyrka.
106 Sofia Gisberg, (Licium), Mary von Rosen brod. Vitt antependium 1911–

1918, Helgesta kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Widén (Licium). Dopfuntsbaldakin 1927, Maria Magdalena kyrka, 

Stockholm.
108 Fotografi. Carin Wästberg (HV). Antependium 1919, Krageholms slottska-

pell. Nordiska museets arkiv.
109 Ferdinand Boberg (HV). Rött antependium 1906, Sofia kyrka Stockholm. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Elisabeth Bastholms ateljé. Violett antependium (det.) 1905, Laholms kyrka.
 Mässhake (det.) o. 1910, S:t Andreas Kirche, Köln.
110 Rött antependium (det.) 1905, Övergrans kyrka, Foto Magnus Green.
 Granatäpplemönstrad sidendamast.
 Sofia Gisberg (Licium). Antependium (det.) 1915, Björnlunda kyrka.
111 Bokdyna (Licium). 1926, Svenska Sofiakyrkan, Paris.
 Bokstöd. Främmestads kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
112 Elin Pettersson (Licium). Röd mässhake 1925, Sörby kyrka.
113 Röd sidendamast. HV samlingen Julita. Foto Nordiska museet, Karolina 

Kristensson.
 Agnes Branting (Licium) Sidendamast ”Rundlar” eller ”Petits Circles” 1921.
114 Prov från Almgrens sidenväveri senast 1917. HV samlingen Julita. Foto 

Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 Carin Wästberg (HV). Rött antependium (det.) 1920, Lima kyrka. Foto Åsa 

Olsson.
 Patronteckning till Gripsholmsmönster II. Foto Almgrens sidenväveri.
116 Carin Wästberg (HV). Rött antependium (det.) 1920, Lima kyrka. Foto Åsa 

Olsson.
 Guldknypplingar hos HV-Licium 2015.
117 Agnes Branting (HV). Rött antependium (det. foder) 1893, Soldatkyrkan, 

Gävle.

Kap. IV
SID.:

119 Ferdinand Boberg (Licium). Vit mässhake (det.) 1913, Uppenbarelsekyrkan, 
Saltsjöbaden. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

120 Mässhake av 1400-talsbrokad. Uppsala domkyrka, nr 14. Foto Olle Norling, 
Upplandsmuseet.

121 Ferdinand Boberg (Licium). Violett mässhake (rygg och fram) 1913, Uppen-
barelsekyrkan, Saltsjöbaden. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

122 Ferdinand Boberg (Licium). Violett mässhake (detaljer) 1913, Uppenbarelse-
kyrkan, Saltsjöbaden.

 Ferdinand Boberg (Licium). Violetta mässhaken (fram och rygg) 1913, Up-
penbarelsekyrkan, Saltsjöbaden. Ritning Eva Riise.

123 Ferdinand Boberg (Licium). Vit mässhake (rygg och fram) 1913, Uppenba-
relsekyrkan, Saltsjöbaden. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ferdinand Boberg (Licium). Vit mässhake (detaljer) 1913, Uppenbarelsekyr-
kan, Saltsjöbaden. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

124 Ferdinand Boberg (Licium). (detaljer) 1913, Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöba-
den. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ferdinand Boberg (Licium). Vit mässhake (fram och rygg) 1913, Uppenba-
relsekyrkan, Saltsjöbaden. Ritning Eva Riise.

126 Ferdinand Boberg (Licium). Emaljerat skärpspänne. 1913, Uppenbarelsekyr-
kan, Saltsjöbaden.

 Ferdinand Boberg (Licium). Altarduk broderidetalj. 1913, Uppenbarelsekyr-
kan, Saltsjöbaden.

 Kyrkvaktarrock (Licium) 1913, Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden.
127 Ferdinand Boberg. Skiss till vit mässhake, Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöba-

den. Nationalmuseum Handteckningssamlingen.
129 L.I. Wahlman. Skiss till röd mässhake, 1912–13, Engelbrektskyrkan, Stock-

holm. Arkitekturmuseum.
 L.I. Wahlman. Skiss till mässhaken ”Getsemane”, jan. 1913, Engelbrektskyr-

kan, Stockholm. Arkitekturmuseum.
 L.I. Wahlman. Blyertsskiss till mässhaken ” ” febr. 1913, Engelbrekts-

kyrkan, Stockholm. Arkitekturmuseum.
130 L.I. Wahlman (HV). Röd mässhake (rygg) 1914, Engelbrektskyrkan, Stock-

holm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 L.I. Wahlman (HV). Röd mässhake (fram) 1914, Engelbrektskyrkan, Stock-
holm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

131 Eva Jancke Björk (HV). Röd mässhake (rygg) 1914, Engelbrektskyrkan, 
Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Eva Jancke Björk (HV). Röd mässhake (fram) 1914, Engelbrektskyrkan, 
Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

132 L.I. Wahlman (HV). Violett mässhake (rygg) 1914, Engelbrektskyrkan, 
Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 L.I. Wahlman (HV). Violett mässhake (fram) 1914, Engelbrektskyrkan, 
Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 L.I. Wahlman (HV). Violett mässhake detalj 1914, Engelbrektskyrkan, 
Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

133 L.I. Wahlman (HV). Violett mässhake (rygg) 1914, Engelbrektskyrkan, 
Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 L.I. Wahlman (HV). Violett mässhake (fram) 1914, Engelbrektskyrkan, 
Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 L.I. Wahlman (HV). Violett mässhake detalj 1914, Engelbrektskyrkan, 
Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

135 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Vit mässhake (rygg) 1929, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Vit mässhake (fram) 1929, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Etikett, 1929. Engelbrektskyrkan, Stock-
holm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Vit mässhake (rygg) 1929, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Vit mässhake (fram) 1929, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

136 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Grön mässhake (rygg) 1930, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Grön mässhake (fram) 1930, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Grön mässhake (rygg) 1930, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Grön mässhake (fram) 1930, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

137 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Svart mässhake (rygg) 1930, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Svart mässhake (fram) 1930. Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Svart mässhake (rygg) 1930, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Svart mässhake (fram) 1930, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

 Ester Hoffsten-Lindwall (HV). Svart mässhake (det.)1930, Engelbrektskyr-
kan, Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

138 L.I. Wahlman (HV). Altarprydnad 1914, Engelbrektskyrkan. Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.

 L.I. Wahlman. Akvarellerad skiss till altarprydnad. Engelbrektskyrkan. Arki-
tekturmuseum.

 Fotografi. Engelbrektskyrkans kor med altarbeklädnad och bonader. Vykort.
139 Märta Måås Fjetterström (HV). Kormatta i röllakan 1914, Engelbrektskyr-

kan, Stockholm.
 Märta Måås Fjetterström (HV). Kormatta i röllakan 1914, Engelbrektskyr-

kan, Stockholm.
 Carin Wästberg (HV). Akvarellerad skiss bonad 1914, Engelbrektskyrkan, 

Stockholm. Nordiska museets arkiv.
 Carin Wästberg (HV). Tuschskiss till bonad 1920, Engelbrektskyrkan, Stock-

holm. Nordiska museets arkiv.
140 Carin Wästberg (HV). Bonad i koret 1920, Engelbrektskyrkan, Stockholm. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Märha Gahn (Sv. Hsl.). Flossamatta (HV). 1925, Engelbrektskyrkan, Stock-

holm.
143 Ersta Violett mässhake (det.) 1907. Vreta klosters kyrka.
144 Ruth Hallberg (Licium). Röd mässhake I (rygg) 1917, Vreta klosters kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Röd mässhake II (rygg) 1917, Vreta klosters kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
145 Ruth Hallberg (Licium). Röd mässhake I (det.) 1917, Vreta klosters kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Röd mässhake II (det.) 1917, Vreta klosters kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
146 Ruth Hallberg (Licium). Röd mässhake I (fram) 1917, Vreta klosters kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Röd mässhake I (det. fram) 1917, Vreta klosters 

kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Röd mässhake II (det. fram) 1917, Vreta klosters 

kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
147 Ruth Hallberg (Licium). Rött antependium 1917, Vreta klosters kyrka. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Rött antependium (det.) 1917, Vreta klosters kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Fotografi. Koret på invigningsdagen 1917, Vreta klosters kyrka Foto Erik 

Fant, ATA.
 Fotografi. Litet altare utanför korskranket, Vreta klosters kyrka. Foto ATA.
 Ruth Hallberg (Licium). Predellakläde (det.) 1917, Vreta klosters kyrka. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Vävd knäfallsdyna (Licium) 1917, Vreta klosters kyrka.
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148 Kyrkvaktarrock (Licium) 1917, Vreta klosters kyrka. Foto Mary Ann Jepps-
son.

149 Ruth Hallberg (Licium). Skiss till vit mässhake 1925. Nordiska museets ar-
kiv.

150 Ruth Hallberg (Licium). Vit mässhake (rygg) 1926, Vreta klosters kyrka. 
Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ

 Ruth Hallberg (Licium). Vit mässhake (fram) 1926, Vreta klosters kyrka. 
Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

151 Bild ur E. Mâle, L’Art religieux du XIIIe siècle.
153 Sofia Widén (Licium). Skiss nr 469 I, 469 II, 469 III, 469 IV, 469 V till grön 

mässhake och klostersigillet. Nordiska museets arkiv.
154 Sofia Widén (Licium). Skiss nr 469 VI till grön mässhake, Vreta klosters 

kyrka. Nordiska museets arkiv.
 Sofia Widén (Licium). Grön mässhake 1930–1931, Vreta klosters kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
156 Axel Fridell. Etsning 1934. Kapten Henric Westman på Valla. Foto Urban 

Windahl, Östergötlands museum.
158 Sofia Widén (Licium). Röd mässhake (rygg) 1926, S:t Lars kyrka, Linköping.
 Sofia Widén (Licium). Röd mässhake (rygg och fram) 1926, S:t Lars kyrka, 

Linköping.
159 Sofia Widén (Licium). Grön mässhake (rygg) 1928, S:t Lars kyrka, Linkö-

ping.
 Sofia Widén (Licium). Grön mässhake (rygg och fram) 1928, S:t Lars kyrka, 

Linköping.
 Sofia Widén (Licium). Grön mässhake (det.) 1928, S:t Lars kyrka, Linköping.
160 Sofia Widén (Licium). Svart mässhake (rygg) 1930, S:t Lars kyrka, Linkö-

ping.
 Sofia Widén (Licium). Svart mässhake (rygg och fram) 1930, S:t Lars kyrka, 

Linköping.
 Sofia Widén (Licium). Svart mässhake (det.) 1930, S:t Lars kyrka, Linköping.
161 Sofia Widén (Licium). Svart antependium 1930, S:t Lars kyrka, Linköping.
 Fotografi. Liciums kyrkliga avdelning, Stockholmsutställningen 1930. Nord-

iska museets arkiv
 Sofia Widén (Licium). Skiss 479 B till grön mässhake 1930, S:t Lars kyrka, 

Linköping. Nordiska museets arkiv.
162 Sofia Widén (Licium). Violetta mässhakar (rygg och fram) 1931, S:t Lars 

kyrka, Linköping.
 Sofia Widén (Licium). Violett mässhake (det.) 1931, S:t Lars kyrka, Lin-

köping.
163 Sofia Widén (Licium). Vita mässhakar (rygg och fram) 1932, S:t Lars kyrka, 

Linköping.
 Sofia Widén (Licium). Vit mässhake (det.) 1932, S:t Lars kyrka, Linköping.
164 Sofia Widén (Licium). Svart mässhake (det.) 1930, S:t Lars kyrka, Linköping.
165 Sofia Widén (Licium). Röd mässhake (det.) 1926, S:t Lars kyrka, Linköping.
166 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa 1925, Uppsala domkyrka.
 Brevkort från Edgar Reuterskjöld. Foto Uppsala univesitetsbiblioteks sam-

lingar.
167 Ras Taffaris gåva, lampa under gosskörsläktaren. Uppsala domkyrka.
168 Lutherrosen från Wartburg. Reprofoto ATA.
 Nathan Söderbloms exlibris 1925. Reprofoto ATA.
170 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (framifrån) 1925, Uppsala dom-

kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa, ryggsköld, 1925, Uppsala dom-

kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
171 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
172 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg. Skiss till ärkebiskopskåpa. Foto Birgit Brånvall, © Nordiska 

museet.
173 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
174 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.). 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopskåpa (det.) 1925, Uppsala domkyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
175 Ruth Hallberg (Licium). Ärkebiskopsmitra 1925, Uppsala domkyrka. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Krage till mässkjorta 1914, Uppsala domkyrka. Foto Johan Nilsson.
 Spetskrage till mässkjorta 1925, Uppsala domkyrka.
176 Mässkjorta märkt 1808 med spetsar knypplade i Italien, Uppsala domkyrka. 

Nordiska museets arkiv.
177 Emanuel Vigelands porträtt av Nathan Söderblom 1931, Uppsala universitet. 

Foto ”Gustavianum. Uppsala universitetsmuseum”.

Kap. V
SID.:

182 Fotografi. HV:s avdelning vid Stockholmsutställningen 1897 Nordiska mu-
seets arkiv.

183 Stapeldiagram. Färger, antependier.
184 Stapeldiagram. Färger, antependier, mässhakar.
185 Stapeldiagram. Färger, mässhakar.
186 Fotografi. Carin Wästberg (HV). Violett antependium, 1897/1910, Strängnäs 

domkyrka. Nordiska museets arkiv.
 Ersta. Vitt antependium 1904, Matteus kyrka, Stockholm.
187 Agnes Branting (HV). Grönt antependium 1901, S:t Petri metodistkyrka, 

Stockholm.
188 Elin Pettersson (Licium). Skiss till blått antependium, 1930, Andreaskoret i 

Vaksala kyrka. Nordiska museets arkiv.
190 Sofia Gisberg (Licium). Vit mässhake 1909/1910, Malmö S:t Petri kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Gisberg (Licium). Grön mässhake 1914, Dalarö kyrka. Foto Gabriel 

Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Gisberg (Licium). Röd mässhake 1907, Gustavsbergs kyrka.
192 Oscar Brandtberg (Licium). Violett antependium 1924, Uppsala domkyrka.
 Agnes Branting (Licium). Violetta mässhakar 1924, Uppsala domkyrka.
 Sofia Widén (Licium). Vit mässhake 1924, Uppsala domkyrka.
 Sofia Widén (Licium). Vitt antependium 1924, Uppsala domkyrka.
 Sofia Widén (Licium). Grönt antependium 1925, Uppsala domkyrka. Foto 

Olle Norling, Upplandsmuseet.
 Sofia Widén (Licium). Grön mässhake 1926, Arlövs kyrka. Foto Gabriel Hil-

debrand, RAÄ.

Kap. VI
SID.:

195 Svart mässhake (rygg) 1800-talet, Bellö kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.

 Svart mässhake (fram) 1800-talet, Bellö kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.

196 Ruth Hallberg (Licium). Vitt vävt antependium 1917, Hässelbyholms slotts-
kapell. Foto Lena Dahrén.

 Agda Österberg (Libraria). Svart antependium (det.) 1924, Flakebergs kyrka.
197 Ersta. Rött antependium 1902, Roma kyrka. Foto Christine Thulin.
 Agnes Branting (HV). Rött antependium (det.) 1893, Soldatkyrkan, Gävle.
198 Anna Schönmeijer brod. (Ersta). Grönt antependium (det.) 1886, Ersta kyrka.
 Göteborgs paramentverkstad. Vitt antependium (det.) 1897, Uddevalla kyrka.
 Göteborgs paramentverkstad. Rött predikstolskläde (det.) 1894–97, Carl 

Johans kyrka, Göteborg.
 Elisabeth Bastholm (Bastholms ateljé). Rött antependium (det.) 1912, Oscar 

Fredriks kyrka, Göteborg.
 Anna Schönmeijer brod. (Ersta). Rött antependium (det.) 1900, Broddetorps 

kyrka. Foto RAÄ.
199 Ferdinand Boberg (Licium). Violett mässhake (det.) 1913, Uppenbarelsekyr-

kan, Saltsjöbaden.
 Oscar Brandtberg (Licium). Vitt antependium (det.) 1918, Lidingö kyrka.
 Oscar Brandtberg (Licium). Violett mässhake (det.) 1920, Svenska kyrkan, 

London.
 Oscar Brandtberg (Licium). Grönt antependium (det.) 1921, Nacka kyrka.
 Sofia Widén, Gurly Hillbom brod. (Licium). Svart mässhake (det.) 1930, S:t 

Lars kyrka, Linköping.
 Sofia Widén (Licium). Svart mässhake (det.) 1930, Tåssjö kyrka. Foto Mie 

Pålsson.
 Sofia Widén (Licium). Violett mässhake (det.) 1930, Oscarskyrkan.
 Sofia Widén (Licium). Grön mässhake (det.) 1930, Vreta klosters kyrka. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
200 Agda Österberg (Libraria). Grön mässhake (det.) 1930, Adolf Fredriks kyr-

ka, Stockholm. Foto Lena Dahrén.
 Greta Sandberg (Ersta). Vit mässhake (det.) 1928, Linköpings domkyrka.
 Oscar Brandtberg (Licium). Vit mässhake 1930, Oscarskyrkan, Stockholm.
201 Anna Rudbeck (Licium). Röd mässhake (det.) 1906, Falu Kristine kyrka.
 Eva Jancke-Björk (HV). Röd mässhake (det.) 1914, Engelbrektskyrkan, 

Stockholm. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Oscar Brandtberg (Licium). Vit mässhake (det.) 1930, Oscarskyrkan, Stock-

holm.
202 Oscar Brandtberg (Licium). Svart antependium (det.) 1922, Morlanda kyrka. 

Foto Birgitta Nordström.
 Sofia Widén (Licium). Violetta mässhakar 1930, S:t Lars kyrka, Linköping.
203 Oscar Brandtberg (Licium). Röd mässhake (det.) 1922, Oscarskyrkan, 

Stockholm.
 Elin Pettersson (Licium). Violett mässhake (det.) 1927, S:ta Maria kyrka, 

Helsingborg.
 Oscar Brandtberg(Licium). Violett mässhake (det.) 1920, Svenska kyrkan, 

London.
 Sofia Widén (Licium). Röd mässhake (det.) 1929, Linköpings domkyrka.
 Sofia Widén (Licium). Violett antependium 1927, Sophiahemmets kapell, 

Stockholm.
204 Rut Hallberg (Licium). Vit mässhake (det.) 1925, Vreta klosters kyrka. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Widén (Licium). Vit mässhake (det.) 1931, S:t Lars kyrka Linköping. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Ester Hoffsten Lindwall (HV). Mässhake (det.) 1930, Engelbrektskyrkan. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
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 Rött antependium (det.) (Libraria) 1924, Torsvi kyrka. Foto Magnus Green.
 Agda Österberg (Libraria). Läktarkläde (det.) 1928, Carl Johans kyrka, 

Göte borg.
 Agda Österberg (Libraria). Grön mässhake (det.) 1931, Sandvikens kyrka.
205 Sofia Gisberg (Licium). Grönt antependium (det.) 1911, Ösmo kyrka. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Göteborgs paramentverkstad. Rött antependium (det.) 1897, Uddevalla 

kyrka.
206 Mönsterblad ur Th. Prüfer, 1899, ”Paramente, Bl. VI No 42.” Ämnesarkivet, 

Göteborgs stadsmuseum.
 Mönsterblad ur av Th. Prüfer, 1899, ”Paramente, Bl. VI No 43.” Ämnesar-

kivet, Göteborgs stadsmuseum.
 Mönsterblad ur Th. Prüfer 1899, ”Paramente, Bl. VI.” Ämnesarkivet, Göte-

borgs stadsmuseum.
 Carin Wästberg (HV). Rött antependium (det.) 1899, Ramundeboda kyrka. 

Foto Carina Rosengren.
 Sofia Gisberg (HV). Rött antependium (det.) 1894, Gustav Adolfs kyrka, 

Sundsvall. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Helena Anschütz, Visby. Rött antependium (det.) 1915, Endre kyrka. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
207 Sofia Gisberg (HV). Rött antependium (det.) 1894, Gustav Adolfs kyrka, 

Sundsvall. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Svart antependium (bård) (Ersta) 1886, Ersta kyrka, Stockholm.
 Eivor Hedvall (Licium). Kalkduk 1906, Hannäs kyrka. Foto Gabriel Hilde-

brand, RAÄ.
 Eivor Hedvall (Licium). Violett mässhake (det.) 1912, Jakobs kyrka, Stock-

holm.
208 Hanna Winge (HV). Detaljskiss till antependium 1887, Tyska kyrkan, Stock-

holm. Nordiska museets arkiv.
 Hanna Winge, Alma Schröder brod. (HV). Rött antependium 1887, Tyska 

kyrkan, Stockholm.
 Sofia Gisberg. Skiss. Nordiska museets arkiv.
 Sofia Gisberg, Elisabeth Bastholm brod. (Bastholms ateljé). Biskopskåpa 

1906, Luleå stift. Foto Helena Nilsson, Piteå museum.
210 Annie Frykholm (HV). Skiss till antependier 1902. Nordiska museets arkiv.
211 Sofia Gisberg (Licium). Grönt antependium 1908, Lovö kyrka. Foto Gabriel 

Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium (mittmotiv) 1908, Hörnefors 

kyrka.
 Agda Österberg (Libraria). Vit mässhake 1928–29, Falu Kristine kyrka.
 Sofia Gisberg (Licium). Svart antependium 1906, Gustaf Vasa kyrka, Stock-

holm.
212 Maja Sjöström (HV). Rött antependium 1907, Storkyrkan, Stockholm.
 Rut Hallberg (Licium). Rött antependium (det.) 1925, Svenska Margareta-

kyrkan, Oslo.
 Agda Österberg (Libraria). Grön mässhake (det. fram) 1930, Adolf Fredriks 

kyrka, Stockholm. Foto Lena Dahrén.
216 Carin Wästberg (HV). Altarbrun (det.) beställt 1891, färdigt 1894, Skara 

domkyrka.

Kap. VII
SID.:

224 Grundformer antependier. Ritning Eva Riise.
 Carin Wästberg (HV). Rött antependium 1894, Nora kyrka. Foto Bengt 

Strömberg.
 Sofia Gisberg (HV). Grönt antependium 1905, Grythyttans kyrka.
225 Ersta. Rött antependium(det.) 1922, S:ta Anna kyrka, Söderköping.
 Ersta. Rött antependium (det.) 1888, Alsike kyrka. Foto Magnus Green.
226 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium (det.) 1904, Axbergs kyrka.
 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium 1905, Färlövs kyrka. Foto Britt-

Marie Mattson.
 Maria Widebeck (HV). Grönt antependium (det.) 1910, Strängnäs domkyrka.
227 Skärningar äldre mässhakar. Ritning Eva Riise.
 Skärningar mässhakar från Ersta. Ritning Eva Riise.
 Skärningar mässhakar från HV. Ritning Eva Riise.
 Skärningar mässhakar från Licium. Ritning Eva Riise.
228 Ruth Hallberg (Licium). Skiss till röd mässhake, Leksands kyrka. Nordiska 

museets arkiv.
 Ruth Hallberg, (Licium). Skiss till mässhake nr 16. Nordiska museets arkiv
 Ruth Hallberg (Licium). Skiss till mässhake nr 13. Nordiska museets arkiv.
229 Skärningar mässhakar från Libraria. Ritning Eva Riise.
 Göteborgs paramentverkstad Violetta mässhakar 1894–1897, Oscar Fred-

riks kyrka, Göteborg.
 Elin Pettersson (Licium). Röd mässhake 1928, Eskelhems kyrka.
231 Hanna Winge (HV). Skiss till bokdynor 1882, Uppsala domkyrka. Nordiska 

museets arkiv.
 Ersta. Rött antependium (det.) 1919, Grebbestads kyrka.
 Annie Frykholm (HV). Grönt antependium (det.) ca 1910, Vassunda kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Maja Andersson Wirde (HV). Svart mässhake (det.) 1932, Stenums kyrka.
 Maja Andersson Wirde (HV). Violett antependium (det.) 1919, Hagakyrkan, 

Göteborg.
 Fredrik Falkenberg (HV). Rött antependium (det.) 1910. Lövångers kyrka. 

Nordiska museets arkiv.
 Fredrik Falkenberg. Antependium 1905, Arboga kyrka. 
233 Sofia Gisberg (Licium). Antependium (det.) 1911, Glanshammars kyrka.
 Eivor Hedvall (Licium). Violett mässhake (det.) 1912, Jakobs kyrka, Stock-

holm.

 Ruth Hallberg (Licium). Violett antependium (det.) 1915, Tierps kyrka.
 Ruth Hallberg (Licium). Röd mässhake (det.) 1916, Häggeby kyrka.
 Elin Pettersson (Licium). Grön mässhake (det.) 1926, Grästorps kyrka.
 Elin Pettersson (Licium). Röd mässhake (det.) 1925, Landeryds kyrka. Foto 

Magnus Green.
 Oscar Brandtberg (Licium). Svart antependium (det.) 1922, Ösmo kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Widén (Licium). Violett antependium (det.) 1926, Svenska Sofiakyrkan 

i Paris.
 Sofia Widén (Licium). Rött antependium (det.) 1928, Hosjö kyrka.
234 Anna Schönmeijer, brodös (Ersta). Rött antependium (det.) 1888. Ersta kyr-

ka, Stockholm.
 Ersta. Rött antependium (det.) 1902, Roma kyrka. Foto Christine Thulin.
 Ersta. Vitt antependium (det.) 1901, Ersta kyrka, Stockholm.
 Ersta. Rött antependium(det.) 1893, Luleå domkyrka. Foto Agneta Rehn-

berg, Länsstyrelsen Norrbotten.
 Ersta. Rött antependium (det.) 1894, S:t Nicolai kyrka, Lidköping. Foto Ulla 

Engqvist.
 Vitt antependium(det.), Neuendettelsau. Foto-Studio Schmied, Heilsbronn.
 Thorvaldsens Kristus, kopia 1918, Allhelgonakyrkan Stockholm.
 Alfred Nyström. Skulptur, Linköpings domkyrka. Foto ATA, RAÄ.
236 Sofia Widén (Licium). Röd mässhake (det.) 1925, Margaretakyrkan, Oslo. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Widén (Licium). Grön mässhake (det.) 1928, Linköping S:t Lars kyrka. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Widén (Licium). Vitt antependium (det.) 1930, Lunds domkyrka. Foto 

Olle Hammar.
 Agda Österberg (Libraria). Grön mässhake (det.) 1931, Sandvikens kyrka.
237 Sofia Gisberg (HV). Rött antependium1892, Hossmo kyrka. Foto Karin Ro-

sengren.
 Sofia Gisberg (HV). Rött antependium (det.) 1892, Hossmo kyrka.
 Sofia Gisberg (HV). Rött antependium (det.) 1892, Hossmo kyrka.
 Bonad 1170, Domen, Halberstadt. Foto Juraj Lipták, Landesamt für Denk-

malpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.
238 Sofia Widén (Licium). Skiss till rött antependium 1927. Alnö gamla kyrka. 

Nordiska museets arkiv.
239 Apokalypstapeten (det.) 1330–1400. Angers. Foto Caroline Rose, Centre des 

monument nationaux.
 Sofia Widén. Broderad tavla. Alice Lunds ateljé, Stora Tuna.
 Sofia Widén (Licium). Skiss till bonad på Stockholmsutställningen 1930. 

Nordiska museets arkiv.
 Sofia Widén (Licium). Röd mässhake 1929, Linköpings domkyrka.
 Sofia Widén (Licium). Röd mässhake (det.) 1929, Linköpings domkyrka.
240 Göteborgs parament. Rött predikstolkläde 1894–1897, Oscar Fredriks kyr-

ka, Göteborg.
 Göteborgs parament. Grönt predikstolkläde 1890-tal, Hagakyrkan, Göte-

borg. efter T. Prüfer, 1899.
241 Mönsterblad ur Th. Prüfer, 1899, ”Paramente Bl. I No 5.” Ämnesarkivet, 

Göteborgs stadsmuseum.
 Mönsterblad ur Th. Prüfer, 1899, ”Paramente, Bl. VI No 70.” Ämnesarkivet, 

Göteborgs stadsmuseum.
 Mönster ur M.E. Beck, ”Musterblätter für Kirchliche Stickerei”, Leipzig 

1868.
 Oscar Brandtberg (Licium). Rött antependium. 1919. Engelska kyrkan, 

Stockholm.
242 Sofia Gisberg (Licium). Skiss till antependium i Helgesta ca 1910. Nordiska 

museets arkiv.
 Ruth Hallberg (Licium). Vit mässhake (det.) 1925. Vreta klosters kyrka.
243 Agda Österberg (Libraria). Rött antependium 1920-talet. HV-samlingen,  

Julita. Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 Agda Österberg (Libraria) Rött antependium. (det.) 1920-talet. HV-samling-

en i Julita. Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 Österberg (Libraria). Grönt antependium (det.) 1930. Folkärna kyrka.
 Agda Österberg (Libraria). Grönt antependium. 1930. Folkärna kyrka.
 Märta Alexandersson (HV). Grönt antependium 1930. HV-samlingen i Ju-

lita. Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 Märta Alexandersson (HV). Grönt antependium (det.) 1930. HV-samlingen 

i Julita. Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson.
244 Medeltida skulptur. Haverö kyrka. Foto Lennart Karlsson.
245 Sofia Gisberg (Licium). Skiss till antependium. 1906. Gustaf Vasa kyrka. 

Nordiska museets arkiv.
 Sofia Gisberg (Licium). Skiss till antependium. 1906. Gustaf Vasa kyrka. 

Nordiska museets arkiv.
 Sofia Gisberg, brod. fröken Einhorn (Licium). Vitt antependium (det.) 1906. 

Gustaf Vasa kyrka, Stockholm.
 Sofia Gisberg (Licium). Foto av vitt antependium. 1906. Gustaf Vasa kyrka. 

Nordiska museets arkiv.
 Lorenzo di Credi, ”Adorazione dei Pastori” 1459. Uffizierna Florens. Foto 

Gabinetto Fotografico, Polo Museale della città di Firenze.
 Domenico Ghirlandaio, ”Adorazione dei Pastori” 1485. Santa Trinità i Flo-

rens. Foto Verlag E.A. Seemann, Leipzig.
246 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium 1912. Hökhuvuds kyrka. Foto 

Magnus Green.
247 Elisabeth Bastholm (trol.) (Bastholms ateljé). Rött antependium. Före 1913. 

Främmestads kyrka. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Widén (Licium). Skiss till Pastor primarius kåpa 1926. Stockholms 

domkyrka. Nordiska museets arkiv.
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248 Mönster ur M.E. Beck, ”Musterblätter für Kirchliche Stickeri”, Leipzig 
1868.

 Rött antependium (det.) (Ersta). 1880, Vederslövs kyrka. Foto Gabriel Hil-
debrand, RAÄ.

 Rött antependium (mittparti) (Göteborgs paramentverkstad). 1890-tal. Ha-
gakyrkan, Göteborg.

 Mönsterblad, M.E. Beck, Evangelische Paramentik. Dresden 1906. Ur ”Neu-
endettelsauer Hefte Nr. 2”, 2004.

 Elisabet Bastholm (Bastholms ateljé). Rött predikstolskläde (det.) 1903. 
Vansö kyrka. Foto Magnus Green.

249 Oscar Brandtberg (Licium). Rött antependium (det.). 1922. Riddarholms-
kyrkan, Stockholm.

 Sofia Gisberg (Licium). Svart antependium (det.) 1906. Gustav Adolfs kyrka, 
Borås.

 Sofia Widén (Licium). Vitt antependium (det.) 1924. Västerplana kyrka. Foto 
Magnus Green.

 Sofia Widén (Licium). Rött antependium (det.) 1931. Ornö kyrka. Foto Mag-
nus Green.

 Sofia Widén (Licium). Violett mässhake (det.) 1930. Oscarskyrkan, Stock-
holm.

 Rött antependium (det.) (Libraria) 1924, Torsvi kyrka. Foto Magnus Green.
251 Oscar Brandtberg (Licium). Violett antependium. 1924, Uppsala domkyrka.
 Sofia Gisberg (Licium). Skiss till antependium 1909, Klara kyrka, Stockholm. 

Nordiska museets arkiv.
252 Ruth Hallberg (Licium). Vit mässhake (det.) 1921, Strängnäs domkyrka.
 Ruth Hallberg (Licium). Vit mässhake (det.) 1921, Strängnäs domkyrka.
 Agnes Branting (HV). Rött antependium till Parisutställningen 1900. HV-

samlingen i Julita. Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson.
253 HV/Ersta. Violett antependium 1887, Tyska kyrkan, Stockholm.
 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium (det.) 1908, Hörnefors kyrka.
 Carin Wästberg (HV). Violett antependium (det.) till Stockholmsutställning-

en 1897. Strängnäs domkyrka 1910.
 1300-talsbrokad. Mässhake (det.), Strängnäs domkyrka. Foto Gabriel Hilde-

brand, RAÄ.
254 Sofia Gisberg (Licium). Svart antependium (det.) 1906(?), Ulrika Eleonora 

kyrka, Söderhamn. Foto Helena Olsson.
 Anna Rudbeck (Licium). Röd mässhake (det.) 1906, Kristine kyrka Falun.
 Ingrid Günter (HV). Vit mässhake (det.) 1911, Svenska Gustavskyrkan,  

Köpenhamn.
 Maja Sjöström (HV). Rött antependium (det.) 1907, Skärkinds kyrka. Foto 

Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 L.I. Wahlman (HV). Röd mässhake (det.) 1914, Engelbrektskyrkan Stock-

holm.
255 Maria Adelborg (HV). Röd mässhake (det.) 1906. Sofia kyrka, Stockholm.
 Maria Widebeck (HV). Rött antependium (mittparti) 1910. Strängnäs dom-

kyrka.
256 Agnes Branting (Licium). Grönt antependium (det.) 1915. Danvikshems ka-

pell.
 Rut Hallberg (Licium). Violett mässhake (det.) 1918. S:t Petri kyrka, Malmö.
257 Maja Sjöström (HV). Rött antependium (mittparti) 1907. Stockholms dom-

kyrka.
 Sofia Gisberg (Licium). Grönt antependium (det.) 1915. Skäfthammars kyr-

ka. Foto Mari-Louise Fransén.
258 Maja Sjöström (HV). Rött antependium (mittparti) 1908. Stjärnsunds kyrka.
259 Sarkofag vid San Appolinare in Classe, Ravenna.
 Mosaikbård i San Vitale, Ravenna.
260 Medeltida broderidetalj från Skara domkyrka. Västergötlands museum. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Carin Wästberg (HV). Altarbrun (det.) 1894. Skara domkyrka.
 Senmedeltida grön mässhake. Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
261 Ryggsköld från Tyskland. 1900-tal. (St:a Birgittas kloster, Vadstena 1989. 

Finns ej kvar.)
 Senmedeltida mässhake (det.) Stora Åby kyrka, Ög. SHM inv. nr 23022. Foto 

Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Widén (Licium). Röd mässhake (det.) 1926. S:t Lars kyrka, Linköping.
262 Fotografi från Konst- och industriutställningen 1897. Nordiska museets ar-

kiv. Bilden beskuren.
 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium (mittparti) 1894. Gustav Adolfs 

kyrka, Sundsvall. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
263 Senmedeltida mässhakskors (det.) Flisby kyrka, Sm, SHM inv. nr 4841:2. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Senmedeltida mässhakskors (det.) Flisby kyrka, Sm, SHM inv. nr 4841:2. 

Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
 Sofia Gisberg (Licium). Rött antependium (det.) 1894. Gustav Adolfs kyrka, 

Sundsvall. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.
264 Sofia Widén (Licium). Skiss till altarbrun i Västerås domkyrka. Nordiska 

museets arkiv.
 Sofia Widén (Licium). Detaljskiss till altarbrun i Västerås domkyrka. Nord-

iska museets arkiv.
 Sofia Widén, Gurly Hillbom brod. (Licium). Rött altarbrun (mittparti) 1926. 

Västerås domkyrka.
 Sofia Widén, Gurly Hillbom brod. (Licium). Rött altarbrun (det.) 1926. Väs-

terås domkyrka.
 Sofia Widén, Gurly Hillbom brod. (Licium). Rött altarbrun (det.) 1926. Väs-

terås domkyrka.
265 Senmedeltida korkåpa (det.), Västerås domkyrka.

 Sofia Widén, Gurly Hillbom brod. (Licium). Altarbrun (det.), Västerås dom-
kyrka.

 Fotografi av senmedeltida korkåpa, Västerås domkyrka.
267 Annie Frykholm (HV). Mässhake. Akvarellerad blyertsskiss skala 1:1 (det.) 

1903–1904. Johannes kyrka, Stockholm. I Nordiska museets arkiv.
 Annie Frykholm (HV). Akvarellerad blyertsskiss skala 1:1. Johannes kyrka, 

Stockholm 1903–1904. I Nordiska museets arkiv.
 Annie Frykholm (HV). Akvarellerad ritning i tusch på vit kartong. Johannes 

kyrka, Stockholm 1903–1904. I Nordiska museets arkiv.
 Annie Frykholm (HV). Punsat mönster skala 1:1 (det.). Johannes kyrka, 

Stockholm 1903–1904. I Nordiska museets arkiv.
268 Annie Frykholm (HV). Mässhake 1904, Johannes kyrka, Stockholm.
 Broderiprov. Anna Asp och Gerda Erikson, HV-samlingen i Julita. Foto 

Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 Broderiprov. Anna Asp och Gerda Erikson, HV-samlingen i Julita, (fram- och 

baksida). Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 Broderiprov. Anna Asp och Gerda Erikson, HV-samlingen i Julita (baksida). 

Foto Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 Broderiprov. Anna Asp och Gerda Erikson, HV-samlingen i Julita. Foto 

Nordiska museet, Karolina Kristensson.
 Broderiprov. Anna Asp och Gerda Erikson, HV-samlingen i Julita. Foto 

Nordiska museet, Karolina Kristensson.
269 Elin Pettersson (Licium). Mitra, Göteborgs stift, 1930. Göteborgs domkyrka.
 Elin Pettersson (Licium). Skiss till mitra i Göteborg. Nordiska museets arkiv.
 Mitra till Erik XIV:s kröning 1561, Uppsala domkyrka. Foto 1947 ATA.

Kap. VIII
SID.:

276 Ersta, Elin Hildebrand och Lilly Quensel brod. Antependium (mittparti), 
1890, Botkyrka kyrka.

 Ersta, Ebba Ulfsparre brod. Kalkduk (det.), 1883, Ersta kyrka, Stockholm.
277 Ersta, Anna Schönmeijer brod. Rött antependium(det.), 1888, Ersta kyrka, 

Stockholm.
 Ersta, Anna Schönmeijer brod. Grönt antependium(det.), 1886, Ersta kyrka, 

Stockholm.
 Ersta. Rött antependium (det.) 1902, Roma kyrka. Foto Christine Thulin.
 Ersta. Rött antependium (det.) 1894, S:t Nicolai kyrka, Lidköping. Foto 

Anna Karin Lagerlöf.
 Ersta. Rött antependium (det.) 1902, Roma kyrka. Foto Christine Thulin.
 Ersta. Vitt antependium (det.) 1900, Ersta kyrka, Stockholm.
279 Musterblatt 12 fig. 6. Evangelische Paramentik. Dresden 1906. Ur Neuendet-

telsauer Hefte Nr. 2, 2004.
 Göteborgs paramentverkstad. Svart antependium (mittparti) 1891, Göte-

borgs domkyrka.
 Elisabet Bastholm. Rött antependium (det.) 1912, Oscar Fredriks kyrka, Gö-

teborg.
 Göteborgs paramentverkstad. Predikstolskläde (det.) 1894–1897, Carl Jo-

hans kyrka, Göteborg.
 Applikationsbroderi (det.) o. 1910. Irmgard Buchinger, Neuendettelsau.
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