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I detta n Innehåll
Årets julnum m er innehåller fem artik lar som alla 
handlar om kyrkor och kyrklig konst. Det första 
bidraget om kyrkom ålaren Torsten Nordberg är skri
vet av Inga-lill Andersson, bosatt i Skellefteå. Hon 
tjänstgör sedan m ånga å r som m ellanstadielärare i 
Byske. D är h a r hon som prästfru  varit bosatt åren 
1957-1985.

Gull-Mari Rosén, konstantikvarie vid länsm useet 
skriver om den välbekante kyrkom ålaren Pär An
dersson, och i en efterföljande artikel ha r hon tecknat 
ned några funderingar om vad som styr valet av en 
viss konstnär till arbeten i kyrkor.

På institutionen för konstvetenskap vid Umeå 
universitet ha r m an under e tt par år  drivit e tt forsk
ningsprojekt om övre Norrlands kyrkor. Högskole
lektor M arta Järnfeldt-C arlsson och professor An
ders Åman sam m anfattar projektet i en kortare a rti
kel och exemplifierar med en kyrkopresentation.

H äftet avslutas med en artikel skriven av Annika 
Lindberg om predikstolen i Holmsunds kyrka; både 
predikstolen och kyrkan anses vara ritade av kommi
nister J. A. Linder, men frågan är nu om inte Linder 
har sneglat väl mycket på m er etablerade arkitekters 
verk... Artikeln är en nedkortad och om arbetad ver
sion av en 2-poängsuppsats i konstvetenskap.
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Förord

”Oktober 1992 kommer m ånga a tt  m innas. Det var 
då, som vintern slog till u tan  förvarning i m itten av 
m ånaden - värre än på hundra år.

Exakt 100 år tidigare var briggen M athilda av 
Väddö på resa  norru t från Norrnäs i Stockholms 
skärgård. Lasten bestod av tegel och hö, som skulle 
till Piteå. I höjd med Holmögadd m öttes fartyget av 
ostnordostlig snöstorm. Kaptenen Edvard Öhman 
bestäm de sig för a tt  söka lä i Täftefjärden - ingen lä tt 
manöver. N är m an konstaterat, a tt  m an kommit, in 
på grunt vatten, försökte m an ankra. Förgäves. F a r
tyget fastnades på å tta  fots vatten. Med hjälp av 
livbåten tog sig besättningen i land på Lövölandet i 
närheten  av ön Buten. Efter a tt  ha vandrat över 
Balberget nådde m an Raggavamyren. Där fanns till 
början av 1930-talet en liten lada, som v ittnat om 
vad som kunnat bli en katastrof. Innanför dörröpp
ningen, till vänster, stod skrivet på brädväggen: ’I 
denna lada övernattade besättningen på briggen 
M athilda af Väddö natten  den 23 oktober 1892’. 
Sedan följde namnen: ’kapten Edvard Öhman, J. O. 
F. Ahlström, J. Österberg, J. B. Bergqvist, J. M. 
Svensson och L. Ivarsson’.

Av allt a tt  döma förbättrades vädret så a tt  arbe
te t med bärgningen kom igång rä tt  snabbt. 80 ton av 
lasten hivades över bord. Sedan gjorde bogserbåten 
Holmsund e tt försök a tt  dra M athilda av grundet. 
Med hjälp av bogserbåten Skeppsvik kröntes an 
strängningarna med fram gång e tt par dagar senare. 
H averisten fördes in till Sandvik, där den låg till 
följande sommar. R eparationsarbetet blev besvär
ligt. Vid e tt försök a tt  kränga fartyget kantrade 
M athilda och sjönk. Av allt a tt  döma blev hon så 
småningom under segel igen.”

Denna erinran om vädrets m akter skickades u r
sprungligen in av Bertil Eriksson i Holmsund som en 
uppgift till K urt Bobergs bok om vrak och sjöolyckor 
1983. Med årets oktoberväder utanför fönstret e rin
rade sig Bertil Eriksson återigen historien och hörde

av sig till mig. På följelappen till berättelsen ha r han 
skrivit: ”Trot om Du vill, men jag  kände personligen 
alla i besättningen, som förmodades ha  gå tt å t denna 
hem ska söndag”.

D etta hundraåriga väderm em orandum  fram står 
som en erinran  om dåtidens förhållanden. Och inte 
var vädret bättre  i slu tet av oktober å re t 1925. Då låg 
isen utm ed kusten  när båtkonstruktören och äventy
raren  C. G. Pettersson passerade Västerbotten (med 
bl.a. en apa som m edresenär) på sin båtresa  run t 
Skandinavien.

Bertil Eriksson ä r en av de personer som, alldeles 
frivilligt, h a r kommit a tt  fungera som e tt slags med
delare å t m useet och tidskriften Västerbotten. A tt 
ha kontaktpersoner ute i länet är värdefullt, inte 
m inst när m an behöver ringa och fråga om något. 
Eftersom jag  nu slu tar som redaktör, vill jag  med 
detta  tacka dem som på detta  sä tt h a r arbetat i det 
tysta, skickat in m anusförslag och försett tidskriften 
med idéer och tips!

Bo Sundin
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Kyrkokonstnären 
Torsten Nordberg
Inga-lill Andersson

N är detta  sekel bara var en m ånad gam m alt föddes 
Torsten Nordberg. H an blev en av Sveriges troligtvis 
m est anlitade kyrkokonstnärer vid århundradets 
m itt. I e tt femtiotal kyrkor finns verk av hans hand. 
Spridningen är stor: från  Pajala i norr till Ängelholm 
i söder. 1955 fick han kröna sitt livsverk med a tt 
utföra altarm ålningen i sin hemförsamlings kyrka i 
Byske.

Konstverket fascinerar, predikar och lockar till 
nyfikenhet. Jag  m inns min positiva upplevelse av 
Byske kyrka och framfor a llt dess altarm ålning, när 
vi ju s t fly tta t till Byske sommaren 1957. Nordbergs 
utsm yckning i koret var så ljus, glad och in tressant. 
Inte visste jag  då, a tt  den var nästan  ”nym ålad”.

Efter a tt  ha deltagit i e tt stort an tal gudstjänster 
i Byske kyrka under 28 å r som prästfru  där kunde 
jag  inte lå ta  bli a tt  börja ”forska” kring m annen som 
m ålat den tredelade altartav lan  i kyrkans kor.

Torsten Nordberg.

K onstnärssläkt
Karl Torsten Valerius Nordbergs födelsedatum var 
den 30 januari 1900. Hans vagga stod alltså i Byske, 
beläget tre  mil norr om Skellefteå. Fadern var 
sm åskolläraren och slöjdläraren Mikael Nordberg 
vid Ytterstforsskolan. Trots a tt  Mikael var född med 
endast en arm , gjorde han  sig känd som en skicklig 
hantverkare. Enligt sonen E inar, en yngre bror till 
Torsten, hade fadern själv tillverkat en protes som

rum.
I Gagsmark, en li

ten  by i norra delen 
av Byske församling 
bodde Torstens anfä
der. Släktingar ännu 
längre bakåt i tiden 
fanns i F innträsk, 
även den en by inom 
Byske pastorat.

Småskolläraren Mikael Nordberg 
(1865-1946). Oljemålning av so
nen Torsten 1941. Foto: Henry 
Lundström, Skellefteå museum.

ersättn ing  för den saknade vänsterarm en. Flera 
skåp, ram ar och annat med utsökt snidad dekor, 
läderarbeten och övrigt med Mikael Nordberg som 
m ästare, finns ännu kvar i Byskebors ägo.

Torsten hade alltså få tt e tt konstnärligt arv av 
sin far. Säkerligen tog han även intryck av pappans 
goda sm ak och sinne for proportioner.

Brodern E inar (1903-1978) ägnade sig också å t 
konstnärskap. I Svenskt konstnär slexikon om
näm ns han som yrkesm ålare och konstnär.

Även andra konstnärer h a r funnits i denna släkt. 
Bildhuggaren W erner Åström (1895-1964) var tre- 
m änning till Torsten. Inte långt från N orra gravka
pellet i Byske, där e tt 
krucifix av skulptö
ren Åströms hand 
hänger på altarväg- 
gen, finns den grav
sten under vilken 
han  h a r sitt sista vilo-
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Konstnären i arbete med väggmålningen vid dopplatsen i Bastuträsk kyrka. T.h. skissen i fullstor storlek. Foto: Hasse Sundquist.



Barndomshemmet. Oljemålning av Nordberg 1920-22. Foto: 
Henry Lundström, Skellefteå museum.

F innträsk  firade 200-årsjubileum 1956.1 en a r ti
kel i N orra V ästerbotten den 10 septem ber 1955 
berä ttas om nybyggaren Jon-Annersa (Andersson) i 
F innträsk  a tt  ”han var både fram synt och händig och 
hade konstnärsblod i ådrorna, liksom två av hans 
sentida ättlingar, konstnären Torsten Nordberg, 
Stockholm, och skulptören W erner Aström i Gags- 
m ark.”

Artikelns rubrik  är talande. Den lyder: ”Konst
närsblod genom släktleden. M ålare och skulptör 
m est kända”.

B arndom en
Redan i mycket unga å r ägnade sig Torsten Nord
berg å t a tt  r ita  och måla. Så gör m ånga barn. Men a tt  
han  hade anlag utöver alla andras kom snart i da
gen.

Linnea Fjellström, född Sandberg, (1901-90), 
som bott granne med familjen Mikael Nordberg, har 
bl. a. b e rä tta t a tt  det för Torsten var härlig t a tt  vistas 
u te i friska luften. H an hade sjuka syskon hemma. 
H ans största glädje var a tt  gå u t och söka motiv till 
nya tavlor.

Tyko Nordbergs begravning 1915. H an var bror till Torsten och 
dog i lungsot, Även systern Gurli avled sam m a m ånad i samma  
sjukdom. På fotot syns framför barndomshemmet bl.a. föräldrar
na (t.v. om kistan) och Torsten (2:a mannen t.h. om likvagnen).

Av familjens å tta  barn  var Torsten num m er fem i 
ordningen. F lera av dem dog i unga år. Lungsoten 
skördade sina offer.

Fam iljefadern Mikael Nordbergs lä ra r lön räckte 
ej till a tt  m ätta  m unnarna i den stora familjen. H an 
”extraknäckte” efter skoldagens slu t genom a tt 
binda in böcker, göra börsar av läder, snida i trä  ute 
i snickarboden. Ibland somnade han  i sågspånen 
där. H an orkade ej ta  sig in till sängen i bonings
huset då aftonen var sen. N är Torsten föddes bodde 
familjen Nordberg i lärarbostaden vid Ytterstfors 
skola (f.d. Brukskyrkan). Denna skulle rivas och det 
blev a tt  skaffa ny bostad å t familjen, som då bestod 
av sex personer.

På försättsbladet i sin bibel ha r Mikael Nordberg 
skrivit ner flera upplysande fakta kring familjen. 
Där s tå r bl.a.: ”Sommaren 1902 började jag  bygga 
min gård och inflyttade i augusti 1905.” Byggnaden 
var e tt s.k. knubbhus, med överblivet virke från 
Y tterstforssågen som byggmaterial. Huset, beläget 
vid nuvarande Backgatan 4, ä r  ännu kvar i släktens 
ägo. Där bor nu  K ristina Strandberg, dotter till Tor
stens yngsta syster Eivor.
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Inga-lill Andersson i Broselsgården våren 
1987. Utställningen hade sam m anställts av 
deltagarna i hennes studiecirkel kring Nord
bergs liv och konst.
Vid 19 års ålder målade T.N. den stora 
tavlan i bakgrunden. På kartskissen visades 
utbredningen av Nordbergs kyrkliga verk 
över hela Sverige. Foto: Henry Lundström, 
Skellefteå museum.

A ltartavla av en  19-åring
Vid 19 års ålder m ålade Torsten en stor tavla, som 
skulle placeras på fondväggen i stora samlingssalen 
i det då nyinvigda Försam lingshuset (FH) i Byske. 
(På dess plats ligger nu busstationen).

Motivet på oljemålningen är K ristus omgiven av 
sina lärjungar. En viss tveksam het tycks konstnä
ren ha haft vad beträffar texten längst ned på tavlan. 
F rån  början stod ”Följen mig”. Dessa ord ä r övermå
lade och e rsa tta  av ”Kommen till mig”.

Innan Broselsgården, Byskes nuvarande försam
lingshem, skulle invigas i augusti 1971 beslöts a tt 
Nordbergs a ltartav la  från gamla FH skulle flyttas 
över dit. Lorentz H artm an, den kände optikern och 
Byskekonstnären, som avled 5 februari 1992, fick i 
uppdrag a tt  rengöra Torsten Nordbergs tavla och 
renovera den kraftiga guldförgyllda ram en, som un 
der årtionden i gamla FH glesnat i hörnen. För a tt  
den för m ånga Byskebor så kära  tavlan från  1919 
skulle rymmas, m urade m an den öppna spisen i 
nybyggets s.k. trivselrum  någon decimeter längre 
till höger än den ursprungliga ritningen visade.

Till h u vud stad en
Enligt kyrkböckerna flyttade Torsten Nordberg till 
Storkyrkoförsamlingen i Stockholm i oktober 1921. 
H ans första adress i huvudstaden var Köpm angatan 
16. Under de följande tio åren bytte han  bostad 
åtskilliga gånger. Ar 1934 flyttade familjen Nord
berg till K atarina församling. Hans hu stru  Sonja, 
född Sundin, med vilken han ingått äktenskap 1929, 
var född i ju s t denna församling. De två barnen, 
sönerna Michael och Thomas, ä r  fortfarande bosatta 
i Stockholm strakten.

I hela 25 å r var familjens adress G ötgatan 94. 
Södermotiv som Torsten Nordberg fångat på sina 
oljemålningar fanns i hans omedelbara närhet. U n
der de sista åren  av sitt liv var han  åter kyrkobokförd 
i Gamla stan. H an var bosatt på M unkbron 7 fram 
till sin död å r 1962.

A rbetsgivare och  in sp iratör
Torsten Nordberg arbetade i Stockholm först som 
dekorationsm ålare hos Yngve Lundström , en konst
nä r generationen före Nordberg. Lundström , som
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kom a tt  få stor betydelse för Nordbergs fortsatta  
yrke och liv, var född i Göteborg. H an levde 1885- 
1961. Om denne m an kan vi -  liksom om Torsten 
Nordberg -  häm ta upplysningar i Svenskt konst- 
närslexikon: ”... Lundström  har sedan början av 
1910-talet varit en av våra m est anlitade dekora
tionsm ålare ... Bland det 150-tal kyrkor, i vilka 
Lundström  utfört dekor, restaurering  eller glasm ål
ningar, ä r  e tt 40-tal i Norrland...”

Ar 1913 startade Yngve Lundström  en firma, ”För 
konstnärlig dekor”. I memoarboken ”Penselstråk” 
som Lundström  gav u t till sin 75-årsdag b e rä tta r 
han om sitt innehållsrika liv. Där finns också avsnitt 
om hans m edarbetare.

”N är jag  tänker på alla mina arbeten under dessa 
decennier är det alltid med en underton av glädje 
över de m edarbetare jag  haft. Långt uppe i Norrland 
’h ittade’ jag  Torsten Nordberg liksom jag  tidigare 
hade ’h itta t’ B ernhard Lindblom. Torsten visste då 
knappast vad ordet dekoration betydde, m en han 
visade en brinnande lust a tt  lära  något annat än det 
enkla m åleriarbete han höll på med. H an lärde sig 
teckna -  trodde han -  per korrespondens, m en trots 
a tt  hans teckningar fick skylta som reklam  för den 
u tm ärk ta  undervisningen i institu te ts tidning, var 
det nog korrespondensinstitutet som lärde sig mest. 
H an hade en så naturlig  fallenhet för teckning, e tt 
sådant inre behov a tt  kunna uttrycka sig med ritstif
tet, a tt  skolan inte kunde hindra honom. Och han 
blev också en förträfflig dekorationsm ålare, och efter 
femton å r flög han  på egna vingar, med altartavlor 
som specialitet.”

På sidan 187 i Lundström s bok möter oss en 
porträ ttlik  bild av Torsten Nordberg. Den ä r m ålad i 
olja av bokens författare.

Till den stora Parisutställn ingen på 1920-talet 
följdes Lundström  och Nordberg. I ”Penselstråk” om- 
näm nes Torsten som m edarbetare och följeslagare 
på resan.

”För konstnärlig dekor”, Yngve Lundström s fir
ma, fick restaureringsuppdrag i såväl kyrkor som 
slott. Torsten Nordberg var en lärak tig  ”gesäll”. I 
Lundström s bok berä ttas om H arpsund, en herr
gård, icke obekant i v årt nutida Sveriges politiska

liv. Den nuvarande huvudbyggnaden, från 1914, har 
två flygelbyggnader å t sjön till. Dessa är av betydligt 
äldre datum , från  1700-talet. Flyglarna skulle ge
nomgå en rejäl upprustning. Lundström  tog på sig 
m åleriarbetet. I sin memoarbok b e rä tta r han:

”Rummen användes som gästrum . I e tt par av 
dem dekorerade vi hela väggar med ton-i-tonmål- 
n ingar på k lassiskt maner: stora sjölandskap med 
skepp och figurer sam t landskapsbilder. H är tilläm 
pade vi en ny teknik, som jag  inte sett använd av 
andra varken förr eller senare. Den bestod i a tt  vi 
strök upp hela väggarna med halvm ager tem pera- 
färg, som fick torka något dygn. Sedan punsades de 
uppritade dekorationerna upp på väggen, och med 
fuktiga tygbitar eller svagt fuktade, tunna sämsk- 
skinn torkades detaljerna upp, så svagt eller s tark t 
a tt  de fick den valör m an ville. Där visade m edarbe
ta rn a  Amte och Nordberg sina tum m ars möjligheter, 
och det de utförde närm ade sig ekvilibristik. Det var 
e tt tacksam t och lekfullt sä tt a tt  dekorera, och m ate
ria let var billigt.”

U tb ild n ing  och  förkovran
Redan vid 16 års ålder hade Torsten sökt in på 
Konstakademien, men han  blev ej antagen. H an 
utbildade och förkovrade sig på andra sätt, bland 
anna t genom arbete hos och vänskap med ovan
näm nde Lundström.

Även m ånga utlandsresor ha r haft betydelse för 
hans konstnärliga utveckling. F rankrike var m ålet 
för den första av hans resor utanför Norden. Hans 
avsikt var a tt  studera konst och a tt själv teckna och 
måla.

E tt å r efter resan till Paris kunde Nordberg gläd
ja  sig å t en resa till Italien, konstens hemland. Som 
ressällskap hade han  en annan ung västerbottning, 
skulptören David W retling. Vid sidan av studier på 
italienska m useer ägnade sig Torsten Nordberg åt 
stafflimålning. Åtskilliga verk med motiv från  det 
soliga landet vid M edelhavet kunde den unge konst
nären  sedan visa upp vid u tställn ingar hem m a i 
Västerbotten. Omdömen om dessa tavlor skulle lika-
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F lera resor
U nder senare delen av 1920-talet företog Torsten 
ytterligare utlandsresor: till Österrike, Tjeckoslova
kien, Spanien. H är inriktade han  sitt in tresse speci
ellt på den kyrkliga konsten, som så småningom 
skulle bli hans huvudsakliga verksam hetsfält.

Hos Kristina, systerdotter till Torsten Nordberg, 
i Byske finns ännu kvar två av de vykort Torsten 
sän t hem under sina utlandsresor. Det ena h a r moti
vet ”Assisi -  Basilica di S. Francesco fra i cipresso”. 
Den handskrivna texten lyder:

Assissi d. 28 / 4  27 
Kära Far och Mor !
H ar nu ett par dagar gjort Assissi den äran. 
Denna stad är oerhört vacker, liksom så 
många andra. Här finns de härligaste fresker i 
en kyrka, helgad åt S. Franciskus. 1 afton reser 
ja g  till Perugia för att vara där några dar, 
sedan blir det a tt fara till Florens. M år alldeles 
utm ärkt som väl är.

Med hjärtl. hälsn.
Torsten

Ynglingen Torsten innan han vid 21 års ålder flyttade till Stock
holm.

väl ha kunnat gälla flera av hans kyrkliga utsm yck
ningar m ånga år senare.

”... N är Nordberg lyckas som bäst med sina olje- 
färgssaker, händer ofta, ... a tt  de få en egendomlig 
a ir av pastellm åleri, luftigt, fjunigt och blont i ton 
och anslag ... Men han  blir som idylliker aldrig söt, 
än m indre fadd. H ans längtan till det stilla och 
däm pat lågm älta ä r väl egentligen i grund och botten 
endast e tt u tslag  av hans sunda fäderneärvda väs
terbottn iska m entalitet.”
(Skrivet av Holger M öllman-Palmgren i Västerbot
tens läns hembygdsförbunds årsbok 1928.)

U tstä lln in gar
Vid en utställn ing 1927 i Sundsvall, där flera norr
ländska konstnärer var representerade, visade den 
unge Nordberg e tt tiotal arbeten i olja och akvarell, 
några  med motiv från utlandsresor.

En konstkännare, som m edverkar i Västerbot
tens läns hembygdsförbunds årsbok 1928, b e rä tta r 
om sina intryck av dessa tavlor och av den unge 
konstnären. Torsten ombads a tt  ge en kort p resenta
tion av sig själv. Svaret blev ordagrant följande: 

”Du ville ha  en del uppgifter om min person. Jo, 
jag  ä r  född å r 1900 — precis -  i Byske. N ågra skolor 
kan  jag  inte referera till, eftersom jag  strängt taget 
inte gå tt i några. Gjorde 1925 en tripp till F rankrike 
(Paris). Resten vet du kanske!”

Torsten Nordberg h a r av m ånga karak teriserats 
som en tystlåten , fåordig person.
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I Skellefteå, staden närm ast hans födelseplats, 
hade Nordberg u tstä lln ingar vid två tillfällen, båda 
på 1940-talet. Dessutom h ar han  i åtskilliga andra 
orter haft visningar av sina alster. Dock ej i hemor
ten Byske. Först efter hans död, sedan tjugofem år 
förflutit, kunde Byskeborna se en exposé av hans 
konst. U tställningslokalen var Broselsgården, belä
gen tvärs över älven se tt från hans barndomshem. 
Denna visning av Nordbergverk, e tt 60-tal, invigdes 
av kulturnäm ndens ordförande Levi Bergström. 
Sam tliga verk fotograferades i färg av ku ltu rnäm n
den. Skellefteå m useum  förevigade en del genom 
svart-vita foton.

U tställningen, som rönte stort intresse, refereras 
i lokaltidningen N orra Västerbotten 16 m ars 1987 
under rubriken ”D ebuterar på hem m aplan -  25 år 
efter sin död”.

K yrkom ålare på egen  hand
Nordberg var verksam  som dekorationsm ålare från 
s itt 20:e till 33:e levnadsår, då han började arbeta 
som självständigt utövande konstnär och kyrkomå
lare.

Den första a ltartav la  Nordberg fick m åla -  om 
m an undan tar den till Byskes församlingshus år 
1919 -  var till D ikanäs kapell i Vilhelmina försam
ling. I början av 1930-talet skulle en restaurering  
företas i den avlägset belägna gudstjänstlokalen. I 
sam band därm ed hade en kvinna i Stockholm done
ra t 1.000 k r till a ltaruppsats. Olika förslag till 
a ltartav la  inlämnades.

A rkitekt K. M artin W esterberg, anställd  vid 
Kungl. Byggnadsstyrelsen och ansvarig för renove
ringen av kapellet, avgav följande y ttrande i e tt brev 
daterat Stockholm 23 augusti 1932:

”Efter a tt  hava granskat förslag till a ltartav la  i 
Dikanäs kapell, utförda 1 st av konstnärinnan G. 
Höglund och 5 st av konstnären T. Nordberg får 
undertecknad för sin del på det livligaste tillstyrka 
e tt utförande av altartav lan  i enlighet med skiss av 
herr Nordberg, återgivande K ristus som den gode 
herden. Denna bild ä r  enligt min m ening av hög 
konstnärlig ha lt med god kolorit och fast teckning 
sam t med en behandling i övrigt, som både är upp
bygglig och lättfa ttlig .”

Valet av motiv till detta  första kyrkliga verk av 
Nordbergs hand ä r ganska traditionellt. Kompositio
nen ha r ej sam m a kvalitet som m ånga av hans 
senare altartavlor. In tressan t är a tt  brevväxlingen 
m ellan dåvarande kom m inistern i Vilhelmina, 
A rthur Stjernholm och konstnären Nordberg i Stock
holm finns bevarad i kyrkoarkivet i Vilhelmina.

Nordberg fick även i sam band med Dikanäs kyr
korestaurering utföra konserveringsarbete av den 
gam la predikstolen. Arvodet för detta  var 650 kr.

En annan  västerbottnisk kyrkoförsamling långt 
inåt fjällbygden, Dorotea, anlitade Torsten Nordberg 
som konstnär för en altartav la  i den nybyggda kyr
kan, invigd i december 1934. Drygt två å r  tidigare 
hade den gamla kyrkan, Doroteas första, brunnit 
ned.

Byskedammen. Oljemålning 1931. T.v. trämassefabriken. Im itten  
Ytterstfors skola, där Torstens fa r var lärare.
Foto: Henry Lundström, Skellefteå museum.

Tlitwec, : 
Vy.tf t9M
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A ltartavlan h a r e tt i kyrkliga sam m anhang van
ligt motiv: Jesus på korset. Vid hans fotter de sörjan
de vännerna. I förgrunden krigsm än som kasta r 
tärn ing  om Jesu  m antel.

U r e tt protokoll, fört vid Dorotea M issionsråds 
årsm öte 1 april 1934, citeras följande passus:

”... På undertecknad Guldbrandzens förslag be
slutade härpå  m issionsrådet a tt  av medel under 
m issionsrådets förvaltning bekosta en altartavla, 
föreställande Kristus på korset, av artisten  T. Nor
berg för en kostnad av 3000 k r under villkor, a tt 
konstnären Yngve Lundström  får leda och i övrigt 
handhava dekorationsarbetet i kyrkan...” 
(Guldbrandzen var kom m inister i Dorotea 1927- 
1952.)

U r stiftsboken F rån  bygd och vildm ark 1951 
häm tas följande, skrivet av a rk itek ten  Evert Milles. 
Artikeln ha r rubriken ”Två kyrkor”, av vilka den ena 
ä r Dorotea:

”Altarväggen prydes av e tt mycket vackert konst
verk, Korsfästelsen, oljemålning av den välkände 
kyrkom ålaren Thorsten Nordberg, (en länets son 
född i Byske). Kring tav lan  h a r m ålats en kopia från 
gamla kyrkan, e tt draperimotiv, som hålles uppe av 
små änglafigurer. Således en gest å t m innet av den 
gamla helgedomen ; (men efteråt anser underteck
nad, a tt det hade varit m era rik tig t u tan  detta  drape
ri, och tavlan i stället gjorts något större...)”.

B etyd elsefu ll bekan tsk ap
A rkitekten K. M artin  W esterberg och bekantskapen 
med honom har troligen haft stor betydelse för Nord
berg. I m ånga tidningsklipp och recensioner kring 
restaureringar och kyrkoinvigningar finns dessa 
bådas nam n med samtidigt.

U tan tvivel hade W esterberg mycket a tt  säga till 
om när det gällde val av konstnär vid kyrkorestaure
ringar och kyrkobyggande.

1934 hade Diakonistyrelsens konstutskott i sam- Altartavla i Dorotea kyrka. Utförd 1934. 
band med ärkestiftets prästm öte ordnat en stor u t
ställning kring kyrkokonst och kyrkovård. Lokalen 
var av förnäm t slag: Rikssalen på Uppsala slott.

9



Detaljer av kartong till absidm ålning i H am m ars kyrka, Närke.

Ärkebiskop Erling Eidem förrättade invigningen av 
utställningen.

Utställningskom m issarie var ark itek t K. M artin 
W esterberg som vid en pressvisning berättade a tt 
denna exposé var den första av s itt slag i Sverige och 
a tt  m an vid utställningens sam m anställande varit 
m ån om a tt  få fram  de olika konstnärernas sä tt a tt  
arbeta.

Inbjudna a tt  deltaga var m ånga kända konstnä
rer: Carl Eldh, Olle Hjortzberg, G unnar Torhamn 
m.fl. Även den unge och dittills ganska okände väs- 
terbottningen Torsten Nordberg hade erbjudits a tt 
vara med. H an representerades av två alster, som

båda väckte uppm ärksam het och fick positiva omdö
men i pressen. Det ena var en skiss i naturlig  storlek 
till en ny altartav la  i en gammal ram  från 1600-talet 
(barock) i H arakers kyrka i Västm anland.

Nordbergs förslag omnämns i Ny Kyrklig Tid
skrift under rubriken N utida kyrkokonst och kyrko
vård (Uppsalautställningen). Skissen, en Golgata- 
scen med m ånga figurer, ”ha r stora m åleriska för
tjänster och en underbar ljusbehandling”.

T.N.:s andra bidrag på näm nda exposé var e tt 
förslag till absidm ålning i Ham m ars kyrka i Närke. 
Det fick omdömet ”ovanligt tilltalande. -  N u se vi 
förslaget m ålat inu ti en gipsmodell i liten skala, men
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Detalj av kolkartong. H am m ars kyrka.

m an vill gärna tro, a tt  det färdiga verket en gång 
skall m otsvara vad skissen lovar.” (Om den fullbor
dade absidm ålningen i H am m ar s tå r  mer härne- 
dan). A rkitekt K. M artin W esterberg uttryckte sin 
glädje över a tt  Nordberg fick H am m ars församlings 
uppdrag a tt  utföra sin i Uppsala presenterade skiss 
så här: ”Härigenom får en begåvad konstnär tillfälle 
a tt  under e tt års tid  koncentrera sig på en av de 
största konstnärliga uppgifter kyrkan under senare 
tid  bjudit. H an följes i de tta  sitt arbete av de upprik
tigaste välönskningar...”.

N ordbergs största  verk
Den fjärde adventssöndagen 1935 var en m ärkesdag 
för Ham m ars församling i Närke. Då återinvigdes 
kyrkan efter en om fattande restaurering  under led
ning av ark itek t K. M artin W esterberg. Allas blickar 
drogs mot korabsidens kolossalmålning -  10 m hög, 
8 m bred -  utförd av konstnären Torsten Nordberg. 
Motivet ä r  det stora gästabudet (Luk. 14).

I program häftet för invigningen finns förutom en 
specialskriven k an ta t även flera fotografier av detal
je r  u r den imponerande altarm ålningen.

En av de m ånga i kyrkan denna adventssöndag 
var Verner von Heidenstam. H an y ttrade följande 
om Nordbergs verk:

”Vid invigningen blev jag  alldeles förvånad över 
a tt  m ålningen blivit så bra. Jag  tycker om den både 
vad komposition och färger beträffar.”

Heidenstam  hade besökt Ham m ars kyrka tidiga
re, m edan Torsten Nordberg arbetade med altarväg- 
gens utsmyckning. H an hade då ansett den vara 
något orolig med sina m ånga figurer.

Åtskilliga berömmande ord om kolossalmålning
en fanns a tt läsa  i dagspressen. Några citat:

”Den unge västerbottniske konstnären ha r inom 
vida k retsa r i v årt land gjort sig känd och uppskat
tad  som en fram stående konstnärsbegåvning, sä r
skilt ifråga om kyrkliga m ålarkonsten och flera arbe
ten  av artisten  Nordberg ha med erkännande om
näm nts i Stockholmspressen.” (Norra Västerbotten) 

Journalisten  i en av tidn ingarna för den tra k t där 
H am m ar är beläget tycks ha  m issat a tt  undersöka 
varifrån  Nordberg kom. H an kallar honom ”den 
unge lapplänningen”. De m ånga gestalterna på 
m ålningen beskriver han  så här:

”Typer, d räk ter och föremål äro österländska. 
F igurerna (även m änniskoansiktena) äro rik t varie
rade och alla lä tt stiliserade. Särskilt uttrycksfulla 
äro gestalternas handrörelser. Konstnären tycks 
vara specialist på a tt  m åla händer. H ans fru lär ha 
s tå tt  modell till en av änglarna. Men f.ö h a r konstnä
ren, i olikhet med de gamla m ästarna, inte tagit 
modeller bland ortsbefolkningen. Men han h a r väl 
inte heller kunnat räkna med a tt  påträffa några
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”Mannen som köpte sig ett jordagods”. Detalj av kartong till absid- 
målning i H am m ars kyrka, Närke.

österländska typer så h ä r m itt i landet...”. (Asker- 
sunds tidning).

Då Torsten Nordberg avslutat detta  arbete för 
vilket han  erhållit 12.000 kr, y ttrade han a tt  han 
ej ville göra om e tt dylikt drygt m astodontarbete 
(120 kvm!) under 50.000 kr.

Inte fullt två å r  efter återinvigningen av H am 
m ars kyrka ägde en likartad  kyrkohögtid rum  i 
Kumla, beläget i sam m a landskap. Det var i oktober 
1937. Kumla kyrkas restaurering  under ark itek t 
W esterbergs ledning var avslutad. I absiden, den

halvrunda väggen bakom altaret, fanns nu Torsten 
Nordbergs m äktiga m ur almålning, ”K ristus som 
världshärskaren”. D etta var konstnärens nam n på 
det tolv m eter höga verket. I Närkes Tidning oktober 
1937 omnämndes konstverket så:

”Den ståtliga och imponerande m ålningen i absi
den stäm m er besökaren till andakt inför den storhet, 
som u ts trå la r  från  tavlans Kristusbild, kring vilken 
lovsjungande och tillbedjande änglar gruppera sig. 
Motivet ä r väl valt och förfelar inte s itt syfte: a tt  föra 
tanken  från jordisk ävlan till världsalltets mäktige 
men kärleksfulle herre.

M ålningen är utförd i al secco, d.v.s. kalkfärg på 
to rr puts. Kristusbilden fram träder i terraröd fä rg ...

Arbetet med konstverkets utförande tog sin bör
jan  i Kumla kyrka i medio av ju li m ånad. Dessförin
nan  påbörjades de förberedande skiss- och målnings- 
arbetena redan i vintras i konstnärens ateljé i Stock
holm.”

E tt annat omdöme om Nordbergs stora arbete 
återfinnes i en artikel av K. M artin W esterberg i 
Luleå stifts årsbok 1950:

”Ar 1938 var Torsten Nordberg sysselsatt i F ran 
zéns väldiga kyrka i Kumla stad. Den Christus ma- 
jesta tis  han  där avm ålat i absidvalvet är im poneran
de i sitt upphöjda lugn och med e tt anlete, som inte 
vill släppa kyrkobesökaren u tan  bränner sig fast i 
hans h järta  och sinne.”

Vid en brand å r 1968 eldhärjades Kumla kyrka, 
varvid Nordbergs verk förstördes. 1972 restau rera
des kyrkan, nu med en altarm ålning utförd av Pär 
Andersson (se sid 37).

M ånga b estä lln in gsarb eten
Uppdragen a tt  smycka svenska kyrkor -  med a lta r
tavlor, a ltarskåp  eller glasfönster -  följde sedan slag 
i slag för Nordberg. En reporter ställde en rak  fråga 
till Torsten Nordberg i sam band med hans arbete i 
Töreboda 1951. Denna ort ligger i närheten  av Ma- 
riestad. Kyrkans nya konstverk, a lta rtav la  och glas
fönster, höll på a tt  växa fram under den skicklige
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konstnärens händer. F rågan lydde så: ”H ur kom det 
sig a tt  du specialiserade dig på kyrkom åleriet ?” -  
”Jag  ha r inte alls specialiserat mig på den saken, det 
h a r bara blivit så. Det ena uppdraget ha r fört med sig 
det andra, och sanningen a tt  säga så tro r jag  nog, a tt 
jag  snart skulle behöva en paus för a tt  ägna mig åt 
något annat. Jag  m ålar ju  eljest både staffli, p o rträ tt 
och landskap”, svarade konstnären.

I Töreboda kyrka ä r motivet på altarväggen Jesu  
bergspredikan, detsam m a som Nordberg å r 1955 
m ålade i kyrkan i Byske, sin födelseplats. Trots a tt 
båda konstverken h a r sam m a inspirationskälla 
(Matt. 5) är de långt ifrån kopior av varandra. Nord
berg ha r lyckats variera sig själv på e tt föredömligt 
sätt.

K um la kyrka 
1937. Konst
nären vid sin 
m äktiga bild 
av Kristus 
som världs
härskare.

Nedan: 
Nordbergs 
absidm ål
ning i Kumla 
kyrka, som 
eldhärjades 
1968.

N ordberg-verk från  norr till söder
A ntalet svenska kyrkobyggnader, som prytts med 
verk av Torsten Nordbergs hand ä r stort. Det finns 
inte mycket skrivet om dessa konstnärliga utsm yck
ningar och om Nordberg. Hans anhöriga, som tillfrå
gats, ha r inte kunnat ge någon upplysning om hur 
om fattande hans produktion var. K onstnären själv 
h a r inte efterläm nat någon förteckning över sina 
kyrkliga uppdrag.

M an må betänka vilken tid som å tgå tt bara  för 
resorna till alla de olika arbetsplatserna. Torsten 
Nordberg hade varken körkort eller bil. Tåg var det 
vanligaste kom munikationsm edlet både för honom 
och hans arbetsm aterial.

Som e tt kuriosum  kan  berä ttas följande:
I Byske bor Sven Norman, född 1906. H an skjut

sade den unge Torsten N. från hem orten Byske till 
järnvägsstationen i Skellefteå 1921, då Stockholm 
skulle bli ynglingens nya bostadsort. Transportm e
del: hästskjuts. Avstånd: 3 mil. Tid: 3 tim. Kostnad: 
15 kr (c:a). (Uppgifter av Sven Norm an septem ber 
1992.)

Den nordligast belägna svenska kyrka, där Nord
berg m ålat en a ltartav la  är den i Pajala, inte långt
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Altarskåp i Ängelholms kyrka. Utfört 1941. Mittavlan har Golgatamotiv. T.v. ”Se, vi gå upp till Jerusalem ”. T.h. Marias möte med den 
Uppståndne.

från gränsen mot Finland. Beger vi oss så längst ned 
i Sverige, till Skåne, kan vi också studera verk med 
Nordbergs signum. Ar 1941 fick den västerbottniske 
konstnären utföra flera verk i Ängelholms kyrka. 
A nsvaret för den om fattande restaureringen hade 
anförtrotts arkitekten K. M. W esterberg i Byggnads
styrelsen, vilkens ritn ingar låg till grund för arbetet.

Fem konstnärer hade inkommit med förslag till 
konstnärlig utsmyckning, bl.a. ovanför altaret. Äng
elholms församling anhöll genom sitt kyrkofullmäk
tige om Kungl. Byggnadsstyrelsens tillstyrkan till 
Nordbergs förslag. Denna anhållan  avslogs. Livlig 
aktiv itet hos församlingens ledande kyrkopolitiker 
följde. F lera uppvaktningar hos högre myndighet 
ägde rum. M an hade t.o.m. tän k t hänskju ta  frågan 
till Kungl. Majt.

Till sist blev det dock Torsten Nordbergs a lta r
skåp (triptyk), som fick e rsä tta  den gamla a lta rtav 
lan  (från 1775), vilken placerades på en annan vägg

i kyrkorum met. Tem at för Nordbergs verk, som fort
farande pryder koret i Ängelholms kyrka, ä r ”Se, vi 
gå upp till Jerusalem ”.

Vidare tillkom i samm a helgedom vid nästan  
sam m a tidpunkt tre  glasfönster, som Nordberg r ita t 
skisser till. Den kända glasfirm an N. P. Ringström, 
Stockholm, utförde glasarbetet. Sam arbete mellan 
Nordberg och Ringströms tycks ha ägt rum  vid de 
flesta tillfällen då glasm ålningar skulle anskaffas 
och levereras.

De två större glasm ålningarna, i kyrkans korsar- 
m ar, h a r motiven ”Den gode herden”, symboliseran
de Guds sökande kärlek, och ”Såningsm annen”, som 
syftar på Kyrkans utsående av Guds ord.

Även i e tt m indre, ru n t fönster insattes en glas
m ålning av Torsten Nordberg. Motivet h ä r ä r  ”Den 
förlorade sonens hemkom st”. Till Ängelholms kyrk
liga textilbestånd nyanskaffades flera föremål. Tor
sten Nordberg komponerade en del av dem.
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”Såningsm annen”. G lasmålning i Ängelholms kyrka 1941.

M ånga verk  i norra Sverige

1940- och 50-talen var intensiva decennier för konst
nären  Torsten Nordberg. I Luleå stift finns e tt stort 
an tal kyrkliga utsm yckningar av Byskesonen, som 
tycks ha specialiserat sig på m ur alm ålningar, a lta r
skåp och glasm ålningar.

Samma å r som arbetet i Ängelholm tillkom flera 
verk av hans hand i S:t Olovs kyrka i Skellefteå. 
Tornkam m aren i denna helgedom skulle enligt e tt 
kyrkorådsprotokoll från  april 1941 iordningställas 
för användande vid andaktsstunder, sam m anträ
den, bibelstudier m.m. Torsten Nordbergs glasföns
ter i en liten nisch i detta  rum  är av m inim alt slag: 10 
cm brett, 65 cm högt. Motiv: ”H erdarnas tillbedjan”. 
Vilken skicklighet a tt  få in e tt talande motiv på en så 
liten yta! På orgelfasaden, likaså i tornkam m aren, 
byggd som e tt skåp med dörrar ha r Nordberg m ålat 
gam m altestam entliga figurer med tidstypiska in 
strum ent. På m ittpartie ts textrem sa s tå r de av Tor
sten  Nordberg handm ålade orden ”Sjungen till H er
rens ära  skönt med jubelklang, Allt vad anda h a r 
love H erren”.

I S:t Olovs kyrkoarkiv kan m an finna Torsten 
Nordberg:s kvitto av den 21/12 1941. Sum m an 365 
k r utgör likvid för glasm ålning sam t färgsättn ing av 
tornrum m et. Även brodern E inar Nordberg var sys
selsatt med m ålningsarbete i tornrum m et. På den 
kvitterade räkningen står: Ackordssumma 145:50. 
E xtra  arbeten 49 tim . å 1:80. Summa 230:10.

Även fem år senare arbetade de två bröderna 
Nordberg från Byske tillsam m ans i S:t Olovs kyrka. 
Torsten fick kyrkorådets uppdrag a tt  utföra en m ål
ning på baksidan av altarskåpets dörrar. ”Motivet ä r 
fastlagsbetonat, då avsikten är a tt  dörrarna skola 
hållas stängda under fastans söndagar och sålunda 
särsk ilt m arkera denna del av kyrkoåret” (ur kyrko
herde Anshelm Lindströms brev till Kungl. Bygg
nadsstyrelsen 26 nov.1945). Jesus som bär s itt eget 
kors får hjälp av Simon från  Cyrene a tt  orka bördan; 
detta  är tavlans motiv.

I kyrkoarkivet finner vi å te r kvittenser från brö
derna Nordberg. M ålning av altarskåpsdörrar till 
Skellefteå stads kyrka 2250 kr. Kvitteras: Torsten
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S:t Olovs kyrka, Skellefteå. Nordberg målade 1946 detta motiv 
på  altarskåpsdörrarnas baksida. Under fastan skulle skåpet 
vara stängt.

Nordberg. M ålning av ram  kring a ltartav lan  10 kr. 
Kvitteras: E inar Nordberg.

I Bureå kyrka finns ytterligare e tt exempel på en 
”fastem ålning” på baksidan av altarskåpsdörrar. 
Med detta  s itt konstverk 1953 skildrar Torsten 
Nordberg nedtagandet av Jesu  kropp från korset.

Innan denna altartav la, utförd i äggoljetempera, 
invigdes i oktober 1953 hade m an d iskuterat om det 
rä t t  pråliga ram verket över tavlan skulle avlägsnas. 
Så blev dock ej fallet.

A tt lägga m ärke till i koret i Bureå kyrka: På 
insidan av ”pelaren” vid väggen till höger om a lta re t 
finns en rad  personnam n målade. Nedifrån räknat: 
Yngve Lundström , Anders Nilsson, Oskar Paul, F ri
tiof Svensson och B ernhard Lindblom. Längst upp 
s tå r  m ålat med svart tydlig färg VINTERN 1920.

Vilka var nu dessa m än ? Yngve Lundström , den 
ofta anlitade dekorationsm ålaren i svenska kyrkor, 
var anlitad för det viktiga m ålningsarbetet i Bureå 
helgedom. H an hade som m edhjälpare fyra gesäller 
och fyra dekorationsm ålare. Det ä r  de sistnäm ndas 
nam n som finns bevarade på denna pelarlika insida 
av triumfbågen. A tt observera ä r  a tt  Nordbergs 
nam n ej finns med. H an hade vid den tidpunkten 
ännu ej blivit en i staben av m edarbetare kring

Yngve Lundström. Men bara  något å r  senare började 
Torsten Nordberg i lära  hos honom.

A ltarskåp
M ålningar till tredelade altarskåp, s.k. triptyker, 
tycks ha blivit en specialitet för Nordberg. I Ursvi
ken (S:t Örjan), Fällfors, Kåge och Holmsund kan 
m an glädja sig å t altarskåp med T.N.-signum.

I augusti m ånad 1953 invigdes a ltarskåpet i U r
sviken (S:t Örjans församling) vid en enkel ceremoni 
före högmässan. F ru  Birgit U nander-Scharin skänk
te det till m inne av sin avlidne make. Triptykens 
sidom ålningar föreställer Jesu  födelse och Andeut- 
gjutelsen. M ittavlan ha r det ovanliga motivet ”Ju- 
daskyssen” -  Jesus förrådes i Getsemane.

I S:t Ö ijans kyrka, huvudkyrkan i församlingen, 
finns inget altarskåp. Men där finns på väggen ovan
för dopplatsen en m ålning av Nordbergs hand. ”Je 
sus välsignar barnen” ä r det passande motivet.

E tt av Torsten Nordberg förfärdigat altarskåp  i 
Holmsund, skiljer sig från övriga av sam m a slag. 
In te enbart m ålningarna på fram sidan av skåpets 
tre  delar (Jesu dop, Uppståndelsen och Em m auslär- 
jungarna) fick Nordberg utföra. På baksidan av dör
rarna, som tillslu ts under fastan, h a r konstnärens 
hand fram ställt e tt talande budskap. M ålningen där 
är fyrdelad, utgörande scener u r Golgatadram at.

Kyrkans restaureringsark itek t Rudner hade fö
reslagit a tt  Torsten Nordberg skulle få utföra allt 
detta  samtidigt. SCA bekostade altarskåpet och 
överlämnade det som gåva till Holmsunds kyrka.

Även det sista  kyrkliga arbete i Luleå stift som 
Torsten Nordberg utförde före sin död utgjordes av 
e tt altarskåp. Det var i Älvsbyn i Norrbotten.

10 december 1961 invigdes det nya altarskåpet av 
kontraktsprosten  Yngve Andersson, Skellefteå, tid i
gare p räst i Älvsbyn. M ittpartiet föreställer Jesu  
uppståndelse. På den vänstra  tavlan syns kvinnorna 
vid graven och till höger M arias möte med den Upp- 
ståndne i örtagården. Även på baksidan av de två 
dörrarna ha r Torsten Nordberg m ålat. Det är e tt 
fastemotiv med den korsbärande Kristus.
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A ltarm ålning i Tärna 
kyrka. Utförd 1953. 
Nordbergs största 
verk i Luleå stift.
Foto: Stellan Wengelin, 
Västerbottens museum.

För en Byskebo som besöker Älvsbyns kyrka 
känns det extra högtidligt när m an där fram me i 
koret ser inte bara  Nordbergmålningen u tan  även 
verk av en annan  Byskekonstnär, Lorentz H artm an 
(1913 -1992). Hans altarkors med de fyra evangelist- 
symbolerna har i centrum  sam m a form som glas
fönstret ovanför altaret.

N ordbergs största  m åln ing  
i L uleå stift
I augusti 1953 var det högtid i Tärna i Västerbotten. 
Man kunde glädjas över a tt  å te r få ta  i bruk  sin kyrka 
efter en om fattande restaurering. ”Dagen borde stå  
p rän tad  i Tärnas historia med guldbokstäver”, skri
ver en journalist i Västerbottens-Kuriren.
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Torsten Nordbergs m äktiga a ltartav la  (c:a 25 
kvm) med ”Det stora gästabudet” (Luk. 14:16-24) 
som tem a kallades av kyrkoherde Oddmar för kyr
kans förnäm sta klenod. M ålningen ä r utförd i äggol- 
jetem pera på duk.

U r en kyrkobroschyr från Tärna:
”Den nya korväggen domineras av en målning, 

utförd av konstnären Torsten N ordberg ... Överst ser 
vi m annen, som välkomnande bjuder in till gästabu
det. Till vänster går hans tjänare omkring och bjuder 
dem, som inte vill komma. En h a r köpt oxar, en 
annan har tag it sig hustru , en tredje h a r köpt jo rda
gods. Alla u rsäk ta r sig. Till höger ser vi tjänare, som 
kallar fattiga, krymplingar, blinda och halta  till fes
ten och som nödgar också andra a tt  komma med. Och 
vi ser tåget, som drar mot gästabudssalen. M ålning
en är inram ad av fjällblomster.”

Drygt 20.000 k r var kostnaden för altarm ålning- 
en; en betungande utgift för en liten lappmarksför- 
samling. ”Åt kyrkoherde E. Oddmar uppdrogs a tt 
söka kontakt med enskilda och bolag, som kunde 
tänkas vara intresserade a tt  hjälpa församlingen a tt 
finansiera kyrkans konstnärliga utsmyckning. Kyr
kofullmäktige beslöt a tt hos Kungl. Byggnadsstyrel
sen ansöka om fastställelse av Nordbergs förslag.” 
(Ur protokoll vid sam m anträde med Tärna försam 
lings kyrkofullmäktige den 30/3 1953.)

Flera donationer gjorde det möjligt för Tärna 
församling a tt  anmoda Nordberg a tt  utföra den m äk
tiga altarm ålningen, som i näm nda protokoll av kyr- 
korestaureringskom m ittén omnämns som ”synner
ligen tilltalande”.

De tio jungfrurna” (Matt. 25) syns på  de tre nedre motiven på  ett 
av Nordbergs glasfönster till A lhem skyrkan i Skellefteå. Överst 
brudgummen, Jesus, den de väntat på. Foto: Dager Lundquist, 
N orrlands foto.
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F ick  m åla i s in  m ors kyrka
Torsten Nordbergs mor, K ristina född Ahdén, var 
från  F larken inom N ysätra församling. Den 20 dec 
1960 återinvigdes dess kyrka efter en om fattande 
restaurering, där Nordberg få tt svara för färgsä tt
ning och även givits uppdraget a tt  m åla altartavlan, 
som skulle placeras i den gamla inram ningen.

För Västerbottens-K urirens journalist om talar 
Nordberg a tt  ”det känns roligt a tt  komma till N ysät
ra  och pryda den kyrka, där hans mor som barn 
säkert m ånga gånger deltagit i gudstjänsterna”. Al
tartav lan , som blev klar precis till invigningen, före
ställer Jesus på korset.

G ravkapell
Samma år som Nordberg arbetade i N ysätra var han 
ivrigt engagerad i arbetet med två höga glasfönster, 
som skulle sä ttas  upp i det ena av kapellen i Alhems- 
kyrkan (S:t Olovs församling i Skellefteå). U r
sprungligen var denna kyrka avsedd a tt  bli kremato- 
riekapell. N um era brukas den oftast som en sm åkyr
ka, stadsdelskyrka.

I det större kyrkorum m et finns P är Anderssons 
korm ålning (se s 42). I det m indre rum m et, nu sam- 
kvämssal, kan m an glädjas å t Torsten Nordbergs 
glasfönster, som predikar evangelium för den som 
ger sig tid  a tt  stanna  upp och betrak ta  de tydliga 
bilderna.

Glasmålningen i det ena fönstret bygger på lik
nelsen om de tio jungfrurna i M att. 25:1-13. ”Vaken 
fördenskull, ty  I veten icke dagen, ej heller stunden.” 
Det utgör alltså en m aning till vaksam het och besin
ning. De fem oförståndiga av de tio jungfrurna (brud
tärnorna) var inte beredda a tt  möta brudgummen.

Det andra  fönstrets glasm ålning h a r uppståndel
semotiv. Man ser på en av delbilderna hu r Jesus 
stiger u t u r graven. Vidare h a r konstnären bl.a. 
sk ildrat hu r Jesus uppväcker den döde Lasarus. 
G lasarbetet var här, liksom oftast n ä r Torsten Nord
berg kom ponerat motivet, ombesörjt av glasfirm an 
N.P. Ringström på Söder i Stockholm. Enligt slu t
räkning med konstnären Torsten Nordberg i S:t 
Olovs kyrkoarkiv skulle 30.000 kr utbetalas för utfö-

Detalj av glasm ålning i Alhem skyrkan. Fem förståndiga jungfrur  
med olja i lamporna. Foto: Dager Lundquist, Norrlandsfoto.

rande av de tvenne glasfönstren. Av denna summa 
erhöll firm an N. P. Ringström 13.000 kr. Alhemskyr- 
kans dekorativa fönster h a r signerats T. Nordberg 
1960-61.

I boken Penselstråk  redogör konstnären Lund
ström  ingående för det tidskrävande och invecklade 
arbete, som utfördes vid Ringströms glasfirma, e tt 
av landets ledande företag i branschen:

”D är fanns alla tekniska möjligheter...: brännug
nar, blydrageri och annat som hörde till. Glasm ål
ning i vedertagen m ening betyder färgade -  ibland 
dock nästan  ofärgade -  glasbitar, sammanfogade i 
e tt blyspröj sverk. Glasens i elden sm ältbara färger 
brännes in i glasen. I ugnarna ingår färgerna, svart
lod och ’silbergelb’, kemisk förening med glasen. /.../ 
N är den ursprungliga skissen till m ålningen har 
förstorats till en kartong -  ofta i full skala och ofta 
färglagd, med blyspröjsarna bildande sitt rytm iska 
m önster -  skär m an m allen i papp för varje detalj. 
E fter dessa m allar skäres sedan varenda glasbit.”

Även i en annan  byggnad i Skelleftebygden, där 
sörjande m änniskor sam las, h a r Nordberg skapat 
e tt konstverk, värt a tt  be trak ta  och begrunda. Det 
finns i Skellefteå landsförsam lings gravkapell, belä
get nära  Stiftsgården.
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”Marias möte med den Uppståndne”. M ålning ovanför altaret i 
Skellefteå landsförsamlings gravkapell. Foto: Dager Lundquist, 
Norrlandsfoto.

Ovanför dess altare fanns tidigare e tt fönster. Då 
kapellet skulle renoveras, m urades fönstret igen. 
Torsten Nordberg erbjöds a tt  komma med förslag till 
utsm yckning av väggen. Hans motiv ”M arias möte 
med den U ppståndne i örtagården” ä r väl valt med 
tanke på de m änniskor som här ta r  avsked av en kär 
bortgången. Konstverket vill skänka tröst och predi
ka uppståndelsens evangelium.

Vid en enkel högtid jun i 1960 invigdes väggmål
ningen av dåvarande domprosten Stig Hellsten. 
K onstnären var närvarande och gladdes över sitt 
verk. Men det låg e tt stort arbete bakom. M ålningen 
var utförd på väv i ateljén i Gamla stan  i Stockholm. 
Hoprullad, em ballerad och transporterad  till Skel
lefteå.

Ställningar m åste byggas inne i kapellet då du
ken skulle limmas på väggen. Med hjälp av sina 
penslar och färger bättrade konstnären till sist på 
skarven m ellan duken och väggen. Det skulle inte 
m ärkas a tt  duken var fastlimmad. Vilket arbete, 
vilken omtanke kring bara  e tt enda av alla Nord
bergs verk! Rubriken över referatet i NV jun i 1960 
lyder så: ”Livets budskap i dödens boning”.

Redogörelsen nedan kring denna väggmålning 
ha r läm nats av dåvarande kyrkvaktm ästaren i 
landsförsamlingen, Uno Lindberg, född 1914. H an 
hjälpte Nordberg med ställningar, lim ning m.m. 
Som tjänstgörande vid m ånga förrättn ingar såg 
Lindberg sedan det rofyllda, pastelltonade konstver
ket framför sig. 1986 skrev han  ner sina tan k a r kring 
Nordbergs målning. I m innet hade Lindberg kvar en 
del av de tolkningar konstnären själv haft kring sitt 
verk. Övrigt ä r tillagt av Lindberg.

”O m  a l ta r ta v la n  i S k e lle f te å  Ifs g r a v k a p e ll
... Formen på duken liknar ett stym pat tugrenat träd 
med grov bark. Någon him m el i vanlig bemärkelse 
finns inte, men det vita partiet mellan stam m arna får  
man väl betrakta som en liten skym t av himlen. För 
övrigt kan man i den lummiga grönskan, som är 
betecknande för tavlan i sin helhet, skönja fören av 
Noas ark, vilken får stå som symbol för mänskosläk- 
tets första räddning, eller frälsning. M an kan se hur  
bogsprötet går från tavlans översta del, ända ner över 
Jesusgestalten, där ett ljust parti markerar arkens 
för. I  det ljusa partiet kan man också se Golgatakor- 
sen. Det första markeras tydligt ända ner till marken, 
men med sin övre del under det vita molnet. På det 
andra bryts stam men av gravstenen som står på  
glänt, så att korset synes vara lyft från jorden, men i 
stället sträcker sig upp genom det vita himlapartiet. 
Det tredje korset kan man knappast urskilja. Kan det 
vara den botfärdige rövarens, som i så fa ll bar honom  
till paradiset ?

P erso n ern a  i fö rg ru n d e n
Maria har besökt graven, men den var tom. Hon 
befinner sig i ett mörker som omger henne. Men så 
upptäcker hon vad hon tror är örtagårdsmästaren
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och undrar var han har lagt Jesu  
kropp. Men när han tilltalar henne 
känner hon igen honom och ställer 
ner sin kruka och faller på  knä för 
den uppståndne mästaren.

Tre få g la r
I  första hand duvan, som syns 
fram för hogsprötet, och kommer 
med det färska olivlövet. I  högra 
kanten ser m an en hackspett. Den 
som ur trädet rensar det ruttna och 
maskätna. Duvan i Jesusgestal- 
tens närhet -  kan det vara nya 
förbundets symbol för den helige 
Ande?”

B yske kyrka
Av naturliga skäl kan ingen utom 
stående avgöra vilket av alla sina 
kyrkliga uppdrag Torsten Nord
berg själv värderat högst. Person
ligen var han  tillbakadragen och 
tystlåten  under sin verksam m a 
tid. Därtill kommer a tt  30 år nu 
förflutit efter hans bortgång. Det 
finns inte m ånga kvar som minns 
hans ord och synpunkter. Men en 
stilla undran  m å få framföras av 
undertecknad: var det inte med en 
särskilt stor glädje han tog itu  med 
kyrkomålningen i Byske, den 
plats som varit hans hem ort under 
livets två första decennier? Svaret 
går ej a tt  få. Inte heller får vi reda 
på hur det kom sig a tt  Nordberg

”Jesu bergspredikan” med de åtta salig- 
prisningarna är motivet på altarmålning- 
en som Nordberg 1955 fick utföra i Byske, 
sin hemförsamling. Foto: Torbjörn Lilja.

21



Byske kyrka, invigd 1872, med den ovanliga åttakantiga formen.

valde motivet med de å tta  saligprisningarna (Jesu 
bergspredikan) i den å ttakan tiga Byskekyrkan. 
Hade någon kommit med en beställning av ju st detta  
motiv? Frågorna är många.

I Byske kyrkoarkiv finns protokoll och räkenska
per som kan berä tta  om tillkom sten av Torsten 
Nordbergs verk i hemförsamlingens helgedom. U r 
kyrkoherde M anfred Nordes brev till Kungl. Bygg
nadsstyrelsen den 2 ju li 1954:

”Byske kyrka i Västerbottens län, som invigdes år 
1872, ha r icke sedan å r 1914, vad dess inre beträffar, 
varit föremål för någon större restauration. Behovet 
a tt få den grundligt renoverad är därför enligt för
samlingens enhälliga m ening synnerligen stort. F rå 

gan ha r tidigare varit föremål för behandling 1945- 
46, och den 25/6 1946 beslöto kyrkofullmäktige a tt 
godkänna e tt förslag av K. M artin W esterberg till 
kyrkans restaurering...”.

I sam band med näm nda ombyggnadsplan av a r
kitekten W. ritade Nordberg 1945 e tt restaurerings- 
förslag, som i form av en inram ad tavla finns beva
rad  på Byske pastorsexpedition. Interiörskiss mot 
koret, vilket Torsten Nordberg skrivit i nederkan- 
ten, visar en rek tangulär m ålning (i liggande for
mat), som upptar väggutrym m et bakom kyrkans två 
främ sta pelare.

Kyrkofullmäktige ville ha kyrkan restaurerad  till 
75-årsjubileet 1947. Men A rbetsm arknadskom m is
sionen beviljade ej sökt tillstånd  för ombyggnaden. 
Intensivt utredningsarbete följde. A rkitekt Birger 
Dahlberg, Skellefteå, kom med e tt nytt restaure- 
ringsförslag, delvis grundat på det tidigare av ark i
tek t W esterberg. Enligt Dahlberg skulle sakristian  
flyttas från sin plats under läk taren  och bli en till
byggnad på u tsidan av kyrkan. D etta innebar a tt  de 
höga fönstren ovanför a lta re t m åste avlägsnas. På 
kyrkans yttervägg mot väster syns fortfarande de 
igenm urade fönsternischerna.

Det gamla korfönstret (Kristus på korset) från 
1914 flyttades. Åt Byskesonen Torsten Nordberg 
uppdrogs a tt  utföra den tredelade m ålningen ovan
för altaret. Den fram ställdes al secco, d.v.s. på torr 
putsyta. Motivet, häm tat från inledningen till Jesu  
bergspredikan, M att. 5:3-11, är en dominerande 
K ristusgestalt i röd klädnad omgiven av inte m indre 
än 36 figurer. Dessa illustrerar saligprisningarna. 
Kompositionen är skickligt utförd, färgskalan hållen 
i behagliga toner och detaljrikedom en stor.

Två glasfönster, komponerade av Torsten Nord
berg, tillkom också vid 1955 års restaurering. Det 
större, t.h. om altaret, skulle bli en pendang till det 
flyttade fönstret med den Korsfäste. Motivet på 
Nordbergfönstret ä r den Uppståndne, på väg u t u r 
graven, omgiven av en m andorla (mandelformig 
kroppsgloria). Förskräckta krigsm än hukar sig i 
fönstrets nedre del.

Det andra fönstret, som Torsten Nordberg kom
ponerat till sin hem kyrka, ä r i m indre form at och
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finns ovanför sakristians altare. Motiv: Jesus i 
Getsemane, tyngd, förtvivlad, bedjande. Guds hand 
ovanför hans huvud visar a tt  han  inte är bortglömd 
av sin himmelske Fader.

Verifikat i kyrkoarkivet ger oss upplysning om 
kostnaderna for restaureringsarbetena. 
Igenm urning av fönster å korvägg och flyttning
av den befintliga g lasm åln ingen ....................1.200 kr
Torsten Nordbergs ersättning för arbeten i Byske 
kyrka:
A lta rm å ln ing ........................................................19.000 kr
Skisser + kartong till glasm ålning i
kyrkorumm et (uppståndelsen)........................ 4.600 kr
Skisser + kartong till glasm ålning i
sakristians bönenisch ..............................................500 kr
Dessutom anlitades Nordberg som färgsättare av 
kyrkans interiör och exteriör. För de tta  erhöll han 
900 kr.
Resekostnad Stockholm-Byske för
färgsättning i Byske k y rk a ..................................306 kr
Vivre 9 d a g a r ............................................................180 kr.

Beträffande ombyggnaden och utsm yckningen av 
Byske kyrka 1955 tycks m ånga olika åsik ter ha 
funnits. De ekonomiska aspekterna h a r kommit i 
främ sta rum m et, som oftast vid renoveringar. I Bys
ke kyrkoarkiv kan m an vid studium  av brevväxling
en m ellan kyrkoherde Norde och konstnären Nord
berg få fram  in tressan ta  fakta. T.N:s hälsa tycks vid 
denna tid  inte ha varit den bästa. U r brev från 
Nordberg till H r Prosten M anfred Norde 1.3.1955:

”... H ar visserligen påbörjat skissarbetet (för rä tt  
länge sen) men ä r ännu lite osäker på vad som bör 
göras. Till detta  kommer a tt  jag  sett mig nödsakad 
a tt  uppsöka läkare; h a r sedan i höstas ej k än t mig 
rik tig t bra. Sanningen a tt  säga så ä r  jag  nog ju s t nu 
något u tarbetad . Läkaren h a r gett mig en varning, 
dels h a r jag  högt blodtryck och dessutom angina 
pectoris och han  anser a tt  jag  m åste vila m inst en 
m ånad. Rekom menderar mig a tt  resa till varm are 
och sydligare nejder någon tid. Och jag  känner a tt 
det är nödvändigt för mig a tt  komma från  arbetet e tt 
tag. H ar ej haft någon ledighet sedan midsommar 
1952! V år husläkare sedan 1930 grälade något på 
mig och påstod a tt  m an får ej plåga sin kropp så. Nu

hoppas jag  a tt  någon tids vila från  arbetet skall göra 
gott och a tt  jag  kan sä tta  igång med friska k rafter 
igen efter en kortare tids utomlandsvistelse, var det 
nu blir. Kan tyvärr ej komma iväg förrän tidigast i 
slu tet av m ars, troligast blir det Italien eller syd- 
Frankrike. E fter återkom sten skall jag  göra allt vad 
i m in förmåga står, vad det gäller Byske kyrka, nu är 
jag  nog alltför trö tt för a tt  kunna prestera något 
verkligt b ra.”

Sommaren 1955 ägde en livlig brevväxling rum. 
Kommitterade för restaureringen i Byske var und
rande infor fördyringen i Nordbergs kostnadsberäk
ningar. I Nordes brev (17 juni) står: ”det förefaller 
som om fullmäktige bleve på dåligt hum ör, n ä r det 
blir fråga om sådant (kostnadsökning).” I samm a 
brev näm ner prosten även om något som ej kom a tt 
förverkligas: fönstret i sakristian  skall ha  motivet 
”en bedjande p räst”. Det blev i stället Jesu  bön i 
Getsemane.

F rån  Nordberg kommer e tt brev, d a te ra t Sthlm 
28.6.1955:

Käre broder!
Till svar på Din skrivelse beträffande m itt kostnads- 
förslag för utförande av trenne m ålningar al secco i 
Byske kyrka vill ja g  härmed anföra följande:

Kommitténs önskan om motivering för den stora 
merkostnaden från ett tidigare (16 april 1953) läm 
nat a p p r o x im a tiv t  kostnadsförslag är fu llt befogad 
och förståelig. A r  själv mycket undrande inför detta 
förslag -  som ju  föralldel tillkom m it efter mycket 
knapphändiga uppgifter om såväl målningens stor
lek som dess utformning. Det finns ej möjlighet att 
f.n. utföra ett arbete av denna art till ett pris av kr. 
500- p r  kvm. Kr. 800- pr kvm  bör det vara.

... omkostnaderna för arbetets utförande nu stä l
ler sig så höga. Jag måste bl.a. anlita en kvalificerad 
konstnär som medhjälpare och enbart skisserna har 
hittills tagit hela våren i anspråk.

Som  en jämförelse kan jag  näm na a tt Tärna kyr
kas altarmålning, utförd år 1953, i storlek c:a 4 k v m  
m in d re  i yta  än de tre i Byske kyrka tilltänkta, 
kostade 20.300 k r ! Då det i detta fall är fråga om tre 
målningar, som skola samarbetas till en helhet, är
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”Lam m et med korsfanan”. G lasmålning i Fällfors kyrka 1954. 
Foto: Torbjörn Lilja.

det givetvis en mycket mer krävande uppgift än att 
”hålla ihop” en målning.

...Som fram går av det sagda är det ej några fan ta 
sipriser ja g  begärt. Konstnären skall ju  ej ha ersätt
ning blott för omkostnader för arbetets utförande i 
skisser och på ”platsen”. Den konstnärliga idén, som 
skapats och utförts, måste ju  även honoreras. -  Men 
kan det göra något till saken går ja g  gärna med på att 
avstå från resekostnader för mig o. medhjälpare. Och 
då har jag  sträckt mig betydligt längre i m itt tillm ö
tesgående än vad ja g  skulle ha gjort i ett annat fall.

... Hoppas nu att allt skall ordna sig, är ledsen för 
det trassel som uppstått. Bifogar foto av den stora 
skissen i skala 1:5.

Tillg. vännen Torsten N.

F ällfors kyrka
Även i Fällfors, som tillhör Byske pastorat, har 
Nordbergverk funnits i kyrkan i sn a rt 40 år. E tt 
altarskåp, en triptyk, ha r korsfästelsen som central
motiv. I kyrkans långväggar fyra glasm ålningar, 
avbildande kända kyrkliga symboler: skeppet, fis
ken, vin trädet och lam m et med korsfanan.

Innan Nordbergs altarskåp togs i bruk i Fällfors 
kyrka, stod på dess a ltare  e tt krucifix, förfärdigat av

bildhuggaren W erner Åström, Gagsmark. Inventa- 
rieboken för Fällfors kyrka ger upplysningen: ”An
vänds sedan 1955 (på altaret) under fastan, då trip 
tyken tillslu tes”. Så har de två konstnärerna u r 
sam m a släkt (se sid 2) båda få tt skapa andaktskonst 
till samm a helgedom. U nder övrig tid  av kyrkoåret 
finns Åströms krucifix sedan 1955 i sakristian.

Första förslaget till Fällfors a ltartav la  gjordes 
redan 1945. Nordberg tillverkade även i skalan 1:5 
e tt m ini-altarskåp, en modell. Den finns ännu kvar i 
Fällforsprästens förvar.

U r konstnären Nordbergs brev från  Stockholm 
till prosten Norde i Byske häm tas följande:

”Är nu i fullt arbete med a ltartav lan  till Fällfors, 
synd bara  a tt  det ä r en mörk och dyster tid, vissa 
dagar ha r jag  knappt något dagsljus” (daterat 
25.11.54).

”....kan jag  näm na a tt  jag  f.n. h a r under arbete 
kartonger (=skisser i full skala) för Ursvikens kyrka, 
också den en tredelad a lta rtav la” (daterat 25.3.53).

K onstverk i sk ild a  tek n ik er
Sam ma söndag som Byskes renoverade kyrka åter- 
invigdes i advent 1955, togs en helt nybyggd helge
dom i bruk i Skelleftebygden: B astu träsks kyrka 
invigdes av biskop Bengt Jonzon. A rkitekt K. M artin 
W esterberg hade r ita t kyrkan och konstnären T. 
Nordberg fick utföra flera av utsm yckningarna i det 
nya kyrkorum met. Åter e tt sam arbete m ellan två 
som länge, flera decennier, verkat tillsam m ans i 
svenska kyrkor på spridda orter.

Nordbergs verk i B astu träsk  är av tre  slag. På 
korväggen ovanför a ltare t finns e tt högt sm alt glas
fönster. Av de tre  motiven, skickligt inkomponerade 
ovanför varandra, föreställer det m ittersta  Jesu  
nattliga  sam tal med Nikodemus. Överst en Golgata- 
scen och längst ned Mose med kopparormen i öknen. 
Bibeltexten i Joh. 3 ligger till grund för motiven. På 
väggen vid kyrkans dopfunt finns nästa  Nordberg
verk: en m ålning i milda pastellfärger, föreställande 
Jesus med e tt barn  på arm en. U tgångspunkt för 
målningen ä r bibelordet ”Jag  h a r kalla t dig vid 
nam n. Du är m in.”
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”Jesu sam tal med 
N ikodem us”. Kor
fönster i Bastuträsk 
kyrka. Foto: Hasse 
Sundquist.

Till höger:
Vid dopplatsen i 
Sorsele kyrka finns  
på Nordbergs g las
målning bl.a. same
kvinnor i sina 
färgstarka dräkter.
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Kåge kyrkas tredelade altarskåp, s.k. triptyk, har mo
tiv som anknyter till bygden. Foto: Torbjörn Lilja.

Intill dopplatsen syns ytterligare bevis på Tor
sten Nordbergs konstnärliga begåvning. H är har 
han  kom ponerat motivet till e tt trappräcke i smide, 
u tfört av en firma i B astuträsk. M an ser Heliga tre 
konungar, knäböjande med gåvor i händerna.

T ypiska detaljer
Nordberg ha r i m ånga av sina verk tagit med detal
jer, typiska för den bygd där han utfört sitt arbete. 
Stundom h ar han  bevarat karakteristiska motiv 
från  den tid, då verket tillkom. H är några exempel: 
Den specifika fjällfloran fick komma med som detal
je r  — m en viktiga sådana -  på Tärnakyrkans impone
rande altartavla. I Sorsele h a r han  gjort e tt färg
s ta rk t glasfönster ovanför dopplatsen. Jesusgestal- 
ten är omgiven av m ammor och barn, några klädda i

sam edräkter. Längst ned på fönstret finns angelika, 
storm hatt och andra lapplandsörter. Till By kyrka i 
D alarna ritade Torsten Nordberg redan 1938 skisser 
till två glasfönster a tt  placeras i koret. På det norra 
fönstret med motivet ”Vigseln” kan m an se en brud 
och brudgum, klädda som sed var i slu tet av 30-talet. 
Likaså bär föräldrarna på det andra fönstret, ”Do
pet”, tidstypiska kläder.

A ltarskåpet i Kåge kyrka h a r motivet Jesus pre
dikar från båten. På de båda sidotavlorna ha r konst
nären  fångat m änniskor ”från bygden”. En skogsar
betare med yxan vilande på axeln, en fiskare med 
nä te t i handen och sjöboden i bakgrunden. Kåge 
ligger vid Bottenvikens kust och h ä r h a r m ånga 
fiskare funnits. Kvinnor s tå r utm ed stranden  i vän
tan  på m ännens hemkomst. Vid horisonten har 
konstnären m ålat en seglande galeas och en ångare, 
som stävar fram  med sin trä last.

BISKOPSORD OM KYRKOKONST
N är biskop Torsten Bohlin i septem ber 1938 vid en visitation i Örnsköldsvik invigde den trip tyk 
glasm ålningar som Torsten Nordberg skapat till församlingens kyrka höll han e tt tal, där valda delar 
skulle kunna tilläm pas på kyrkokonst i stort.

”Konsten i helgedomen får aldrig vara något för sig, avskild från trons liv, den får icke vara något 
självändam ål.Sin religiösa, k ristna  mening får konsten först n ä r den genomlyses av det eviga ljuset.”
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I Överkalix h a r T.N. få tt göra a ltarm ålningar två 
gånger, både i den gamla kyrkan, som brandhärja- 
des 1939, och i dess ersättare . På båda m ålningarna 
var motivet Kristi himmelsfärd. I denna helgedom 
h ar han  ny ttja t de fem fälten på predikstolens fram 
sida till m ålningar med delvis ”lokal” anknytning. I 
m ittfältet en bild av såningsm annen, m ålad som en 
symbol för kyrkans förkunnare. På de övriga partier
na syns kyrkliga förgrundsgestalter: M artin  Luther, 
Olaus Petri, Lars Levi Laestadius och C. O. Rosenius. 
Speciellt de två sistnäm nda ha r bety tt mycket för 
from hetslivet i dessa nordliga bygder. Texten nedan
för figurerna lyder så: O rdet som u tgår från min m un 
skall icke återvända fåfängt (Jes. 55:11).

Ibland återfinnes på Torsten Nordbergs verk små 
motiv som sällan h ittas  i andra kyrkliga bilder. Den 
förlorade sonens hemkom st t. ex. h a r avbildats av 
m ånga konstnärer. I Rönnöfors kyrka i Jäm tland  
h a r  Nordberg förutom de traditionella figurerna, 
fadern och den hemvändande sonen, även lå tit mo
dern komma med. Hon s tå r i dörröppningen med 
u träck ta  arm ar.

N ordbergs död
Som tidigare näm nts utförde Nordberg sitt sista 
konstverk i Norrland 1961, i Älvsbyn. Äret därefter, 
i oktober, avled han i sin bostad i Gamla stan. Hans 
jordfästning ägde rum  i Hoppets kapell på Skogskyr
kogården i Stockholm.

Vid en gudstjänst i Byske kyrka strax  efter döds
fallet erinrade kyrkoherde J. A. Degerman om den 
bortgångne konstnären. Det var Allhelgonahelg. 
Dagens evangelietext var M att. 5:1-12, de ord som 
Nordberg så levande åskådliggjort på altarm ålning- 
en i sin hemförsamlings helgedom. Torsten Nord
bergs sista  viloplats är på Gamla kyrkogården i 
Byske. H ans u rna  gravsattes där den 16 december 
1962. I sam m a grav ha r tidigare hans föräldrar och 
fyra av syskonen bäddats ned. En hög fyrkantig

pelarlik sten m arkerar föräldrarnas vilorum. Mikael 
Nordberg lär ha huggit den själv (med en arm  och en 
hand!). Inskriptionen är enkel: Mikael Nordbergs 
familjegraf. Texten ä r något svårläst.

Till vänster om denna plats finns kyrkokonstnä- 
rens gravplats, alldeles i kyrkogårdens sydvästra 
hörn, nära  den brusande Byskeälven. En enkel grå 
liggande sten med den inram ade texten:

KONSTNÄREN 
Torsten Nordberg 

★ 1900 t  1962

U nder ram en syns en bild av en oljelampa med 
brinnande låga. Författarens association går till Tor
sten Nordbergs glasm ålningar i Alhemskyrkan. De 
beredda jungfrurna hade olja i sina lampor.

Slutord
A rkitekt K. M artin W esterberg, som sam arbetat 
med Nordberg vid m ånga kyrkliga nybyggnader och 
restaureringar, skriver i Luleå stifts julbok 1950 så:

”Innan vi skiljas åt, lå t mig fråga, om du någon 
gång tän k t över, vad en konstnär egentligen är för 
slags m änniska. Annars skall jag  försöka säga dig 
det. H an är en m änniska, som redan i tidiga å r  kän t 
en inre m akt tvinga sig in på en väg, där m an sällan 
skördar pengar, höga titla r  eller behagligt liv, men 
väl kam p och oro inför uppgifternas svårigheter. 
H ans verkstad m åste därför alltid vara hög och ljus, 
ligga ovanför bostadshusens takåsar, med fri och 
öppen vidd mot himmelens oändliga blå.

... hans verk består långt efter det arkivens luntor 
förintats...

...vi önska a tt  skaran av levande och ärliga konst
närer, verksam m a i Kyrkans tjänst m åtte  ökas, så 
a tt  vi i vårt gudstjänstliv m er och m er bli beroende 
av bildkonsten liksom våra fäder voro det under 
medeltidens tvenne sista århundraden .”

27



T orsten  N ordbergs verk  i kyrkor

Ar Försam ling Lokal

m.m. i L uleå stift

Konstverkets art Motiv

1919 Byske Förs.hem m et (gamla) altartav la Jesus och lärjungarna
1924 Nordmaling Norrfors förs.hem altartav la (motiv?)
1933 Vilhelmina Dikanäs kyrka altartav la Den gode herden
1934 Dorotea Kyrkan altartav la Golgata
1936 Overkalix Kyrkan (gam la) a ltartav la Himmelsfärden
1941 S:t Olov Kyrkan (tornkamm.) glasfönster

m ålning på orgelluckor
H erdarnas tillbedjan 
GT-figurer med instrum ent

1942 Overkalix Lansjärvs kyrka altartav la ”Kommen till mig I alle...”
1943 Overkalix K yrkan(nya) altarm ålning

predikstol
Himmelsfärden 
Kyrkliga förgrundsfigurer

1944 Paj ala Kyrkan altartav la Jesus välsignar barnen
1946 S:t Olov Kyrkan altarskåpets baksida Jesus bär s itt kors
1947 Lycksele Vänjaurbäcks kapell altarskåp Betlehem

U ppståndelsen
Pingstundret

1949 Jokkmokk Kyrkan altartav la N attvarden
1949 Tärendö Kyrkan altartav la Jesus omgiven av vardagsm änniskor
1950 Malå F ör samlingshemmet altartav la Jesus omgiven av vardagsm änniskor
1952 Kågedalen Kåge kyrka altarskåp Jesus predikar från båten
1953 S:t Ö ijan Ursvikens kyrka altarskåp Födelsen

Judaskyssen
Andeutgjutelsen

1953 Bureå Kyrkan altarskåpets baksida Jesus tages ned från  korset
1953 T ärna Kyrkan altartav la Det stora gästabudet
1954 Fällfors Kyrkan altarskåp Intåget i Jerusalem

Golgata
Uppståndelsen

1954 Fällfors Kyrkan glasfönster Skeppet
Fisken
V inträdet
Lammet med korsfanan

1955 Byske Kyrkan

Kyrkan (sakristian)

altarm ålning
glasfönster
glasfönster

Saligprisningarna
Uppståndelsen
Getsemane

1955 Norsjö B astuträsks k:a glasfönster
väggmålning (dopplats) 
smidesräcke

Jesu  sam tal med Nikodemus 
Jesus med barn 
Tre vise män
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År Försam ling Lokal Konstverkets art Motiv

1957 Holmsund Kyrkan altarskåp  (framsida) 

a ltarskåp  (baksida)

Jesu  dop
U ppståndelsen
Em m aus
Getsemane
K orsbäraren
Tärningsspelet
Gravläggningen

1960 Skellefteå lfs Gravkapellet altarm ålning M arias möte med den U ppståndne
1960 S:t Örjan Kyrkan väggmålning Jesus välsignar barnen
1960 S:t Olov Alhemskyrkan glasfönster De tio jungfrurna 

Uppståndelsemotiv
1960 N ysätra Kyrkan altartav la Korsfästelsen
1961 Uppståndelsemotiv
1960 N ysätra Kyrkan altartav la Korsfästelsen
1961 Uppståndelsemotiv
1960 N ysätra Kyrkan altartav la Korsfästelsen
1961 Älvsbyn Kyrkan altarskåp  (framsida) Kvinnorna vid graven

U ppståndelsen
M arias möte med den U ppståndne 

a ltartav la  (baksida) Jesus bär s itt kors

Listan över Torsten Nordbergs verk skulle ha blivit mycket längre om alla hans kyrkliga arbeten i hela Sverige tagits med.

K ällförteckning
Tryckta källor 
Svenskt konstnärslexikon
Yngve Lundström: Penselstråk. En m ålare berättar. (Borås 1960)
Luleå stift i ord och bild. (Stockholm 1953)
Luleå stift 1904-1981 (Skytteanska sam fundet n r 25, 1982) 
V ästerbottens läns Hembygdsförbunds årsbok 1928 och 1929 
F rån  Bygd och Vildmark. Luleå stifts årsbok 1950 (K. M artin  Westerberg)
F rån  Bygd och Vildmark. Luleå stifts årsbok 1951 (Evert Milles)
F rån  Bygd och Vildmark. Luleå stifts årsbok 1963 (Lester Wikström)
F rån  Bygd och Vildmark. Luleå stifts årsbok 1987 (Inga-lill Andersson)
D: o -  diverse årgångar. Stiftskrönikor 
Tidningsklipp av m ånga skilda slag.

Otryckta källor
M untliga uppgifter från  släktingar och 
g rannar till Nordberg

H andlingar 
Protokoll och räkningar 

Byske kyrkoarkiv 
S:t Olovs kyrkoarkiv 

Vilhelmina kyrkoarkiv
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Pär Andersson i arbete vid tunnelbanestationen Universitetet, 1975.
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Kyrkokons tnären 
Pär Andersson
Gull-Mari Rosén

U ppväxt och  fam iljeförhållanden

P är Andersson föddes i Skellefteå 1926 och växte 
upp i staden, där fadern var elmontör. Modern var 
sömmerska och aktiv inom svenska kyrkan med 
bl. a. barn  verksam het. P är började a tt  teckna och 
m åla redan som barn  och han  näm ner en mycket 
omtyckt teckningslärare i realskolan, E rik Drake, 
som en viktig stim ulerande faktor till a tt  han  sökte 
sig till Tekniska skolan i Stockholm (senare Konst
fackskolan). P ä r ville först bli teckningslärare men 
efter den ettåriga förberedande kursen 1944 flyttade 
han över till reklamfacket, där han gick i ca e tt år. 
H an hann ändra sig ännu en gång under sin tid  på 
fackskolan. Det var inte helt kom plikationsfritt a tt 
byta fack m en efter prövning lyckades han få möjlig
het a tt  gå över till facket för dekorativ målning.

Efter konstfackskolan for P är Andersson till P a
ris. Som m ånga andra svenska konstnärer gick han 
en period i lära  hos konstnären André Lhote som då 
höll till i stadsdelen M ontparnasse. De som gick hos 
André Lhote var intresserade av en sorts halvku
bism m edan de som m er a ttraherades av det mer 
abstrak ta  m åleriet sökte sig till konstnären Fernand 
Legér. P är ha r be rä tta t a tt  m an målade efter modell 
eller rä tta re  sagt gestaltade något m an upplevde vid 
studiet av modellen. H an påminde sig också a tt 
André Lhote var ganska positiv till hans arbeten. 
D är i ateljén träffade han  en annan norrlänning,

nämligen konstnären Bengt Lindström, som kom a tt 
bli verksam  ju st i Paris.

Det var mycket trång t i André Lhotes ateljé ju st 
vid den hä r tiden. Skälet till detta  var a tt  m ånga 
am erikanska konststuderande kommit ifrån sina 
studier på grund av kriget. De fick därför åren efter 
freden 1945 möjlighet till gratis studier var de ville i 
Europa. André Lhote var en uppskattad  lärare  sä r
skilt för de u tländska eleverna. P är m inns särskilt 
hans vackra franska, lite ålderdomlig, lite långsam. 
Språket var naturligtvis en viktig faktor för de u t
ländska konstnärerna som, liksom Pär, kunde myck
et lite franska vid ankom sten till Paris.

E fter återkom sten till Sverige arbetade P är An
dersson med kyrkorestaureringar hos olika konser
vatorer ute i landet, vilket sannolikt haft en stor 
betydelse för honom senare i livet. Då fick han  tillfäl
le a tt  närm are detalj studera de äldre m ålarnas tek 
nik och deras speciella symbolspråk. Det var under 
den tiden han bl.a. lärde sig den m edeltida ikonogra- 
fin som på olika sä tt återkom m er i hans senare 
kyrkokonst.

På konstakadem in började P är Andersson 1951. 
Där hade han  under de två första åren Sven X-et 
Erixson som lärare. P är m inns honom som en bra 
lärare, generös och inspirerande. X-et var inte sä r
skilt pedagogisk och undervisade inte d irekt i m åle
ri, u tan  det var m er hans sä tt a tt  u ttrycka sig som 
var värdefullt. U nder de återstående tre  åren på
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akadem in var Olle Nym an Pärs huvudlärare i m åle
ri. Om X-et var expressiv i sitt u ttryckssätt så var 
Olle Nym an snarare konkretistisk med e tt s ta rk t 
intresse för färg och form. H an var en god pedagog 
och P är fann honom mycket inspirerande.

Redan under akadem itiden gifte sig P är Anders
son med konstnärinnan och Stockholmsflickan Ast
rid Theselius och i snabb följd föddes fem barn. En 
stor familj kräver en något så n ä r ordnad ekonomi 
vilket en fri konstnärlig verksam het sällan ger. D är
för sökte han  och fick 1959 tjän st som lärare  på 
Konstfackskolan. Där arbetade han  först som vika

rierande lärare, senare som facklärare och sist som 
huvudlärare inom fackavdelningen för dekorativt 
måleri. Först 1972 vågade han läm na lärarbanan  för 
a tt  på heltid kunna ägna sig å t s itt måleri. Familjen 
var under Stockholmstiden bosatt i Ålsten 1954- 
1970 och i Djursholm 1970-1980. Särskilt Sjövillan i 
Alsten, en lummig idyll invid M älaren, inspirerade 
P är till a tt  närm are studera den frodiga grönskan, de 
skiftande färgerna i trädgården med träd  och buskar 
i belysta och skuggade partier.

Alla barnen i familjen h a r ägnat sig å t konstnär
lig verksam het och särskilt M ats Theselius ha r på 
senaste tiden rönt stora fram gångar för sina spän
nande möbler, som ä r lika mycket konst som funktio
nella bruksföremål.

Ar 1973 invaldes P är Andersson som ledamot i 
Konstakadem in eller som den egentligen heter, 
Kungliga Akademin för de fria konsterna. Det är 
konstens m otsvarighet till litte ratu rens Svenska 
Akademien.

Lidgatu , en  liten  
ångerm anländsk  bondby
N är barnen vuxit upp började P är och Astrid, som 
kallas Tesse, söka sig en bostad utanför Stockholm. 
Med goda vänners hjälp fann de omkring 1980 vad de 
sökte i en liten bondby, Lidgatu, fyra kilom eter från 
N äsåker nedströms Angermanälven, en liten f.d. 
förvaltarbostad i två våningar med rappad gulmålad 
fasad och med två mindre annex som flyglar. M itt 
emot på andra sidan om byvägen ligger den f.d. 
ladugården som inreddes till ateljé. Landskapet 
omkring gården är böljande såsom det ångerm an- 
ländska landskapet kan vara, med berg och dalar 
och omväxlande odlad m ark och skog. F lera av husen 
i den lilla byn s tå r  övergivna av folk som inte kan 
eller vill bo på landet mer.

I den gamla ladugårdsbyggnaden finns en ateljé, 
hög och öppen ända till takåsen. I ateljén s tå r  en stor 
flygel som framför allt Tesse spelar på. Den stora 
ateljén sträcker sig tvärs över huset. I den gamla 
fähusdelen, där korna förr stod, ä r en lägre ochAteljén i Lidgatu. Foto Gull-Mari Rosén, Västerbottens museum.



sm alare men därem ot längre ateljé inredd. Den fär
digställdes till det stora glasm ålningsuppdraget i 
Visby som P är arbetade med under större delen av 
80-talet. K artongerna till de höga glasm ålningarna 
m åste kunna läggas u t i hela sin längd och det gick 
a tt  göra i detta  rum. B jälkarna i taket, såsom de såg 
u t i den gamla ladugården, finns fortfarande kvar. 
Utöver dessa rum  finns också flera mindre, bl.a. e tt 
fotolab. Allt ger e tt genuint och funktionellt intryck 
i lite lagom oreda.

Både P är och Tesse använder ateljén. Tesse m å
lar och arbetar dessutom i textilt m aterial liksom 
med glasmåleri. Hon var bl.a. utvald a tt  delta i 
H andarbetets vänners stora u tställn ing  på Lilje- 
valchs i november-december 1991 och förärades e tt 
eget rum. Där visades Tesses kyrkliga textila arbe
ten såsom m ässhakar och altarkläden.

Det något m ärkliga ä r  a tt  P ä r och Tesse flyttade 
upp till Lidgatu u tan  a tt  ha tillgång till bil. Ingen av 
dem hade körkort. De tänk te  sig a tt  det skulle fun
gera ändå, med cykel och bussförbindelser. De insåg 
dock, efter en kall och snörik vinter, a tt  det inte gick 
a tt  cykla närm are en halv mil och handla m at i alla 
väder. De kände sig därför tvungna a tt  skaffa sig en 
bil som Tesse lärde sig köra. P är åker fortfarande 
buss n ä r han  skall iväg på sina m ånga uppdrag 
spridda över landet.

Bostaden i Lidgatu, 
den f.d. förvaltarbo- 
staden med sina två 
sm å annex och ladu
gården, som nu är 
ateljé, sedd från de 
omgivande fälten.
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U ppdrag i Sveriges avlånga land

Som redan näm nts började P är Andersson sin yrkes
verksam m a bana som kyrkorestauratör vilket gav 
honom en god praktisk  insik t i äldre tiders religiösa 
bilder, en kunskap som han  har burit med sig i livet. 
1950-talets konkretistiska form språk präglar hans 
tidiga huvudsakligen profana uppdrag. Redan i slu
te t av 50-talet blev hans stil m er natu ra listisk  och 
han  fick också flera kyrkliga uppdrag. P är Anders
son h a r arbetat i e tt 30-tal svenska kyrkor och han 
h a r  använt sig av olika tekniker såsom m osaikarbe
ten, glasm åleri, kalkm åleri och stafflikonst. Mjölk
uddens kyrka utgör i slu tet av 60-talet en milstolpe i 
hans kyrkokonst. Det var e tt helhetsuppdrag som 
om fattar både färgsättn ing av kyrkorum m et och de
taljarbeten, en typ av uppdrag som tillta la t Pär 
Andersson mycket och som också följdes av m ånga 
flera.

Sin första separatu tställn ing  hade P är Anders
son 1959. K ritiken efter den utställningen var blan
dad. E tt skäl till detta  var a tt  P är under utbildnings
tiden få tt m ånga lovord i u tstä lln ingar där han  visat 
sig m er som konkretist eller möjligen expressionist 
m en den konst som P är visade 1959 var realistisk, 
ibland ren t superrealistisk. Med illusionens hjälp 
vill han, liksom m ånga av 60-talets realister, för
medla djupare kunskaper om vår närliggande om
givning. M ånga bilder hade tro ts mycket vardagliga 
motiv e tt djupt förborgat religiöst budskap.

U nder 60-talet utförde P är Andersson flera of
fentliga uppdrag, dels m osaikarbeten i Luleå och i 
Stockholm, dels e tt glasfönster i krem atoriet i Nässjö 
och dels flera akrylm ålningar bl.a. i en skola i Täby 
utanför Stockholm.

Från restau ratör t ill  kyrkom ålare
U nder P är Anderssons akadem itid undervisade Erik 
Lundberg i a rk itek tu r men också i måleri. H an blev 
in tresserad av vad P är höll på med som m ålare och 
ville a tt  P är skulle göra en korutsm yckning i Lom- 
meryds kyrka i Sm åland redan 1954. P är var då 
sta rk t influerad av Olle Nymans konkretistiska m å
leri och uttryckte sig i en s tark t abstraherad  form. 
För uppdraget åkte han run t på glasbruken och 
plockade ihop slagg som han slog sönder och byggde 
upp till en slags glasmosaik. Motivet var fem stora 
rosor. Sam ma år gjorde P är också e tt in tarsiaarbete 
i Skellefteå stadshus och några å r senare ännu en 
glasmosaik för varm badhuset i Luleå.

N ästa större uppdrag beställdes av M arabou i 
Sundbyberg 1957. Det var den svenska funktiona- 
listark itek ten  A rthur von Schmalensee som rita t 
huset och Pärs uppdrag var a tt i sam band med en 
tillbyggnad göra e tt  illusionsmåleri i en korridor. 
P ä r tyckte a tt  det var en in tressan t uppgift och 
utförde den i abstrak t form.

Pär Anderssons utsmyckning i konkretistisk stil i Marabous loka
ler, Sundbyberg, 1957. Målningen skulle göra ett frontalt intryck 
mot den motsatta korridoren trots a tt väggen i själva verket gick i 
sned vinkel.
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M jölkuddens kyrka, en  m ilsto lp e i 
m odern sven sk  kyrkokonst
Ar 1969 fick P är Andersson i uppdrag a tt  utsm ycka 
Mjölkuddens kyrka, en förortskyrka i Luleå, ritad  av 
arkitekten Bertil Franklin. Kyrkan är en centralkyr
ka med hela kyrkorum m et under en kupol. Själva 
träkonstruktionen i kupolen är fullt synlig och ä r en 
del av det arkitektoniska språket. H är h a r P är An
dersson fått den svåra uppgiften a tt  skapa en altar- 
bild och a tt  färgsätta  rum m et, e tt helhetsuppdrag 
som, enligt Pär, ä r en önskedröm för en kyrkokonst- 
när.

N är jag  första gången besökte Mjölkuddens kyr
ka i 1970-talets början blev m itt första intryck näs
tan  chockartat. F år e tt kyrkorum  se u t så där! H ar 
”flower power”-rörelsens idéer, som ju  var en av 60- 
talets revolutionerande, blommande ungdomsrörel- 
ser, fly ttat in i kyrkorummet? N är jag  nu på 90-talet 
å te r besökte kyrkan är intrycket inte alls lika om
tum lande; jag  tycker a tt  kyrkan är både vacker och M jölkuddens kyrka med interiören utformad av Pär Andersson.

M jölkuddens kyrka i Luleå, 
ritad av arkitekt Bertil Franklin  
1969.
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rofylld. Mycket ha r h än t inom kyrkokonsten sedan 
70-talets början och m itt eget sinne är också m er 
tränat.

Vad var det då som jag  reagerade for vid m itt 
första besök? Ja , det var nog hela rumsbilden, dels de 
m ustigt gröna bänkraderna på det m örka klinker- 
golvet och dels belysningen, som består av sex stilise
rade träd  inne i bänkraderna, vita stolpar som slu tar 
med e tt vitt, horisontellt grenverk e tt par m eter ovan 
golvet. F rån  grenarna hänger m ellan nakna glöd
lampor gröna och förgyllda blad som g littra r och 
grönskar. Ljuset faller in  i kyrkan från  e tt fönster
band under kupolen ru n t hela kyrkan. Väggar och 
tak  h a r en gråblå ton och visar byggnadens kon
struktioner. Ovanför det långsträckta a lta re t häng
ar en rä tt  liten, rund altarbild, ca en m eter i diam e
ter, som föreställer den himm elska nattvarden  eller 
den gam m altestam entliga treenigheten. Trots sin 
litenhet ä r  den mycket central i rum m et. Bilden 
visar tre  personer som sitter vid e tt bord i en grön
skande träd lund  med vinet som serveras från ett 
stort lerkrus och brödet som ligger på bordet; en idyll

som nästan  kan vara en vardagsscen. Predikstolen 
vid sidan om altaret, liksom dopfunten i m ittgång
ens bakre del, h a r  en intensivt blå färg, predikstolen 
med apostlarnas ansikten i gula fält på den bakre 
väggen och dopfunten med en ljus, rund, något stili
serad bröstbild av e tt barn  på sidan.

P är Andersson h a r själv be rä tta t om den in tensi
va debatt som kom a tt  blomma upp kring Mjölkud
dens kyrka. Som brukligt ä r hade kyrkorådet u tse tt 
en byggnadskommitté som förutom byggfolk bestod 
av några av kyrkorådets medlemmar. K onstnären 
diskuterade sina förslag med byggnadskommittén 
och det kom a tt  bli m ånga och långa diskussioner, 
något som P är Andersson tycker är bra. E tt förslag 
skall noga penetreras! En av m edlem m arna i bygg
nadskom m ittén och tillika kyrkorådets ordförande 
skrev trots detta, när arbetet var nästan  färdigt, i 
tidningen och kritiserade den pågående utsm yck
ningen hårt. H an ansåg a tt  eftersom P är hade kon
tra k t på arbetet m åste han  få slutföra det men 
därefter skulle det slängas ut!! Det upplevdes n a tu r
ligtvis av övriga kom m ittém edlem m ar och av P är 
Andersson som mycket obehagligt och känslorna 
svallade verkligen kring kyrkobygget.

M jölkuddskyrkan ligger i e tt ytterom råde med 
bara  nyinflyttade. Det m ärkliga var a tt  debatten 
kring kyrkan gjorde a tt  det kyrkliga in tresset bland 
de nyinflyttade blev större än vanligt. Det gjordes en 
sociologisk undersökning bland folket på Mjölkud
den som visade, a tt  diskussionerna kring kyrkans 
tillblivelse hade gjort a tt  församlingen ställde upp 
för sin kyrka på e tt sä tt som inte ä r  vanligt i en 
förort. De tog parti för kyrkorådet och argum entera
de s ta rk t för interiörens bevarande.

M ånga k ritiker uppfattar M jölkuddskyrkan som 
en milstolpe i svensk kyrkokonst. Det paradisiska 
landskapet kan sägas göra e tt förnyat in tåg  i kyrko
rum m et, nu med frodig grönska och dignande vin
gårdar. U nder 1700- och 1800-talet h a r de kyrkliga 
motiven huvudsakligen varit knu tna  till de bibliska 
berätte lserna och visat scener med bibliska perso
ner. U nder medeltiden och renässansen visade däre
mot kyrkokonstnärerna i sedelärande syfte på de 
y tterligheter som skulle m öta m änniskorna efterSkiss till altarmålningen i M jölkuddens kyrka.



döden näm ligen paradiset eller helvetet; motiv som 
var osynliga, som var fiktiva. Det ä r  detta  paradisets 
lockelse och m ystik som P är Andersson förnyar och 
visar oss i sina m ålningar.

70-talets k on stn ärliga  verksam het 
i lan d et
Efter M jölkuddskyrkan följer under 70-talet e tt tio
ta l kyrkliga uppdrag, m ånga i mellansverige men 
också flera uppdrag i Norrbotten, i Korpilombolo 
kyrka 1974, i Kalix kyrka 1976 och H aparanda kyr
ka 1977. E tt av de större uppdragen utfördes, som 
även om talas i Inga-lill Anderssons artikel, 1972 i

Kumla kyrka, den kyrka i vilken Torsten Nordberg 
nära  trettio  å r  tidigare utfört sin altarm ålning som i 
februari 1968 förstördes av brand. I Kumla kyrka 
h a r P är Andersson, genom sina grönskande lundar 
som omger altare  i koret och följer väggen u tå t 
sidorna, verkligen lyckats skapa en bild av det grön
skande paradiset.

I Kumla kyrka arbetade P är Andersson tillsam 
m ans med arkitekten Je rk  Alton. Sam arbetet mel
lan ark itek t och konstnär är vid alla offentliga upp
drag av stor vikt. I en artikel om Altons kyrkoarki- 
tek tu r i Kyrkans Tidning, skriven av Gunilla Tun- 
ving, ger Alton sin syn på h u r kyrkorum m et bör 
vara: ”Det skall förbereda oss, göra oss känsliga och 
öppna våra sinnen...” Tunving skriver vidare a tt

Kumla kyrka med m ålningar av Pär Andersson, 1972.
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Im m anuelskyrkan i Stockholm med interiör av Pär Andersson, 
1974. Foto: Sten Vilson,

enligt Alton ''bör kyrkorum m et också förete en öp
penhet mot det okända. Genom ljusa väggar och vita 
eller blå takvalv antyds den himmel, det universum  
som finns utanför oss. En utomsinnlig verklighet 
fram m anas också genom m ålningar av paradiset 
eller det him m elska Jerusalem . H är-känslan ställs 
emot en där-känsla. Särskilt paradism otivet tillta la r 
Je rk  Alton.”

Je rk  Al tons inställn ing till kyrkorum m et över
ensstäm m er mycket väl med P är Anderssons sä tt a tt  
gestalta  det.

E tt anna t större kyrkoprojekt under 1970-talet 
var Nya Im m anuelskyrkan i Stockholm. C entralt i 
Stockholm, u tefter Birger Jarlsgatan , planerade 
M issionsförbundet a tt  bygga en större kyrkobygg
nad med tillhörande församlingslokaler som skulle 
anslutas till e tt hotell. A rkitekt S ture Frölén fick i 
uppdrag a tt  r ita  kyrkan som kom a tt  få k a rak tä r av

en hög, ståtlig  katedral väl inpassad i den övriga 
stadsbebyggelsen. De 18 m eter höga vinkelformade 
tegelelem enten utgör grundstom men som genom 
oregelbundet placerade fönster ger vertikala ljusin- 
släpp i kyrkorum met. H är fick P är Andersson fria 
händer, u tifrån  e tt allm änt utsmyckningsprogram, 
a tt  ge rum m et färg och form.

P är väljer a tt  använda bladverkets färgskala som 
stå r sig vacker mot de röda tegelväggarna och de 
röda klinkergolven. Inredningen bemålas i gröna, 
gula och bruna valörer; bänkraderna i en marmore- 
ringsteknik, predikstolen med e tt m er betonat löv
verk och a ltare t i m er mörka, tyngre nyanser. På 
orgeln övergår den nedre delens grönska uppåt mot 
m er him m elska blåa toner. Ovanför a lta re t placeras 
de tolv apostlarna, var och en i en egen bild, stram a 
helfigurer i fotsida togor med böcker i händerna och 
gloria ru n t huvudet. De ä r m ålade u tan  personlig 
särart, mot en gul bakgrund med schablonerat blad
verk. K ristusgestalten återfinns i den bakre delen av 
kyrkan i två m indre rundm ålningar, en dopscen vid 
ingången till kyrkan med Kristus och Johannes Dö- 
paren stående i va ttne t som flyter ihop med himlen 
till e tt enda b lått fält. Den andra Kristusscenen ä r en 
uttrycksfull, relativ t liten golgatafram ställning som 
hänger på läk tarbarriären .

M est iögonfallande är det stora triumfkrucifixet. 
Det blir e tt natu rlig t centrum  i kyrkorum m et och är 
utform at som e tt förgyllt, likarm at och omskrivet 
kors, som ä r hela fem m eter i diam eter. I dess m itt 
finns en veckad form som längst in h a r som e tt ru n t 
öga, Guds allseende öga som blir e tt tecken för Guds 
närvaro i rummet.

I e tt lite t sidokapell h a r  P är Anderson också 
gesta lta t sex apokalyptiska scener u r Johannes U p
penbarelsebok i starka, klara  färger och i berättande 
stil.

Liksom arbetet i M jölkuddskyrkan var detta  e tt 
helhetsuppdrag men av betydligt större omfattning. 
Im m anuelskyrkan invigdes 1974, alltså fem å r efter 
M jölkuddskyrkan, och trots olikheter i utsmyck- 
ningsuppdragens omfång finns m ånga likheter i 
konstnärens sä tt a tt  lösa dem. Särskilt kan näm nas 
den paradisiska grönskan som grundfärger i inred
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ningen med övergången mot det him m elska blå i 
högre partier i kyrkorum met, det runda bildform atet 
för centrala motiv och de k lara  färgerna i sidoscener.

Bland de 25-tal offentliga uppdrag som P är An
dersson utfört under 70-talet ä r cirka hälften profa
na uppdrag. Pripps bryggerier i Bromma eller Hotell 
M almen i Stockholm tillhör de stora företag som 
beställt väggmålningar.

M ånga nya sjukhus byggdes på 70-talet. Genom 
a tt  ”1-procentregeln”, som innebär a tt  1 procent av 
byggnadskostnaden rekom m enderas a tt  avsättas 
till konstnärlig  utsmyckning, börjar tilläm pas vid 
nybyggnad kom m ånga landsting a tt  under 70-talet 
bli en viktig faktor i Sveriges konstliv. Även P är 
Andersson fick del av dessa landstinguppdrag och 
han  h a r  utfört en textil utsm yckning för Bodens 
lasare tt 1970 och en väggmålning i akryl på H ud
dinge sjukhus 1974.

P är Andersson h a r också bidragit till Sveriges 
största offentliga utsmyckning, nämligen tunnelba- 
neprojektet i Stockholm. D är h a r  de flesta tunnelba
nestationerna få tt konstnärlig utsmyckning. Pär 
Andersson utförde 1975 sin del i projektet, vid tu n 
nelbanestationen U niversitetet på Mörbylinjen, den 
station som framför allt betjänar Stockholms univer
sitet. Vid uppgången från  stationen, som bara  ha r en

utgång, h a r P ä r Andersson m ålat en prunkande 
trädgård  i huvudsakligen gula och gröna toner, e tt 
motiv som faller sig natu rlig t eftersom stationen 
ligger i anslutning till Bergianska trädgården. H är 
liksom i kyrkom åleriet övergår grönskan uppåt i 
b låa toner som associerar till himlavalvet. De pa ra 
disiska färgerna ger en varm  inram ning å t de i övrigt 
b ru ta lt huggna form erna i tunneln.

I bakre delen av de två perrongerna finns också 
m ålningar av P är Andersson men h ä r m er i höstens 
färgskala, gult, b run t och rö tt mot det gröna. Tyvärr 
h a r de bakre väggarna inte få tt vara i fred för klott- 
rare  u tan  e tt kraftig t graffitim önster var i augusti 
1992 sp ru ta t över m ålningarna.

U nder 1970-talet deltog P är Andersson i flera 
separatu tställn ingar där särskilt u tställningen på 
Prins Eugens W aldemarsudde 1977 bör näm nas. 
D är hade han som m edutställare Nils Schillmark 
som också härstam m ar från  Skellefteå. U tställning
en på W aldemarsudde bestod av e tt 40-tal verk, där 
några få var av äldre datum  m edan det övervägande 
an ta let var målade i m itten av 1970-talet. Den grön
skande natu ren  återkom m er i Pärs stafflikonst och 
in ram ar e tt liv i stillhet, i en vardaglig andaktsfull- 
het.

Pär Andersson i färd med att måla väggen i 
tunnelbanestationen Universitetet på Mör
bylinjen, Stockholm 1975.
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80-talets g lasm åln ingar i V isby och  i 
L inköpings dom kyrka
Visby domkyrkas jä tte lika  fönster i stora kapellet 
skulle ersä ttas och P är Andersson fick i uppdrag a tt 
skissa på några förslag till de stora glasfönstren. 
Kyrkorådet hade dessförinnan utlyst två tävlingar 
men var inte nöjd med resultaten. I e tt TV-inslag 
som ingick i Café Sundsvall 1990 berättade P är själv 
om arbetet. Kyrkorummet var så vackert a tt  han 
från  början inte betrodde sig a tt  gå i land med 
uppgiften men upplevde det ändå som en mycket 
fascinerande uppgift. H an fick börja med a tt  göra 
skisser till några av fönstren men arbetet utökades 
och han  fick slutligen i uppdrag a tt  formge alla fem 
fönstren. H an säger själv a tt  han är glad för detta  då 
det därm ed blev en sam m anhållen helhet.

P ä r fick stor frihet när det gällde m otiw al. I det 
centrala fönstret ovanför a lta re t valde han a tt  skild
ra  det him m elska Jerusalem , en paradisvision. I 
fönstret intill valde han v itt glas som grund med 
livsträdet sparsam t fram trädande. Förlagorna, de 
s.k. kartongerna, till fönstren som är nio m eter höga 
och tre  m eter breda, utfördes i full skala och krävde 
mycket arbete, e tt arbete som utfördes i den gamla 
ladugården och pågick i nära  sju hela å r  1983-1990.

Parallellt med detta  arbete utförde P är även glas
m ålningar i Linköpings domkyrka 1985-87.

Glasmålning i Visby domkyrka, fönstret över altaret med det 
him m elska Jerusalem som motiv.

N ågra 90-talsarbeten
E tt av de senaste uppdragen h a r  varit a tt inreda 
Gålsjö kapell i Ångermanland, inrym t i en gammal 
å ttkan tig  rundloge. Det invigdes i augusti 1991. 
A ltarm ålningens huvudtem a är häm tat från e tt av 
den k ristna  konstens äldsta motiv, Guds lamm, som 
s tå r på e tt berg med de fyra världsfloderna rinnande 
utför. U nder berget äger e tt gästabud rum  med tre  
gestalter i paradisisk grönska.

Våren 1992 färdigställdes glasm ålningar till 
Fam nen, en kyrka i Bromma. Dessa m ålningar u t
fördes på uppdrag av en privatperson för utsm yck
ning av kyrkan, något som är ovanligt i kyrkliga 
sam m anhang i vår tid. M ålningarna h a r som tem a 
Emmaus-motivet.
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Våren 1992 kunde um eåborna se P är Anderssons 
stafflikonst på Galleri Ahnlund i Umeå. Det var 
första gången sedan 1966 som P är hade separat
utställn ing  i Umeå, då i Västerbottens läns konstför
enings regi.

U ppdrag i V ästerbotten
P är Andersson har under åren flitigt an lita ts i sina 
gamla hem trakter. H an ha r utfört flera uppdrag i 
Skelleftetrakten, där kalkm ålningarna i Bolidens 
kyrka och i A lhemskyrkan tillhör de tidigare arbete
na och uppdraget för Evangeliska fosterlandsstifel- 
sen (EFS) det senaste, slutfört 1991.

I Lycksele kyrka och i Umeå stadskyrka ha r Pär 
haft färgsättningsuppdrag men de stora uppdragen i 
södra länsdelen h a r varit i sam band med restau re
ringar, dels av Vindelns kyrka 1987—88 och dels vid 
återuppbyggandet av Backens gam la m edeltida kyr
ka. Backens kyrkan som ä r Umeå landsförsamlings 
kyrka, eldhärjades 1986 och återuppfördes 1990.

För a tt  ge en insik t i den ofta tidsm ässigt långa 
och om fattande arbetsprocessen för en konstnär vid 
kyrkorestaureringar beskrivs restaureringsarbetet 
med Vindelns kyrka m er ingående. Vid restau re
ringen av Backens kyrka utlystes en tävling för den 
konstnärliga gestaltningen av kyrkorum met. Pro
cessen vid tävlingsförfarandet skall här närm are 
redovisas liksom P är Anderssons arbeten i kyrkan.

B olid en s kyrka
Den kände svenske arkitekten Peter Celsing som 
bl. a. r ita t Riksbankens hus vid Sergels torg i Stock
holm, fick på 50-talet i uppdrag a tt  r ita  Gärdeskyr- 
kan i Stockholm. Olle Nyman, P är Anderssons lä ra 
re på akadem ien, skulle lägga guld i take t och bad 
P är a tt  hjälpa till. För a tt  guldet skulle få den rä tta  
lystern krävdes e tt gott underarbete med a tt  göra 
grunden lagom knottrig  vilket P ä r utförde till Cel- 
sings belåtenhet. N är Celsing 1960 fick i uppdrag a tt 
r ita  Bolidens kyrka några mil utanför Skellefteå,

Interiören från Bolidens kyrka med m ålningar av Pär Andersson, 
1960. Foto: Allfoto, Boliden.

rekom m enderade han  P är Andersson till a tt  utföra 
altarm ålningen där och även svara för färgsättn ing
en i kyrkorummet.

I centrum  av korutsm yckningen satte  P är An
dersson hä r lam met, en symbol för försoning och det 
gudomliga offret. Lam met återkom m er i m ånga av 
P är Anderssons senare arbeten.

Tuve Nyström, konstintendent i Svenska kyr
kans ku ltu rinstitu t, h a r i K onstfräm jandets u tstä ll
ningskatalog 1981, skrivit a tt  ”P är Andersson på 
ny tt gav det under lång tid  m isskrediterade Lam met 
ny status. H an är nämligen uppvuxen i Skelleftebyg- 
dens, av fosterlandsstiftelsen s ta rk t präglade, from
hetsmiljö. Genom moderns stiftelseanknytning h a r 
han  haft den ända in i huden. Lam m et som han  så 
troget bär med sig u t i våra kyrkor blir i mycket 
symbolen för hans andliga arv. Pietism ens lam m  är 
näm ligen inte bara  försoning och det gudomliga off
ret, det ä r också en nyckelbild för en livshållning: 
medm änsklighet, skapelseglädje och frihetskänsla, 
d.v.s. i de fall där väckelsen träffar ”rä t t” m änniska 
och öppnar henne och ta r  fram  det finaste inom 
henne. Då tycks Guds kärlek och storhet lysa u r a llt 
skapat. Miljön förklarar också P är Anderssons djupa 
bibelinsikt och de raka grepp han  ta r  på tex terna.”

Koret i Bolidens kyrka är kvadratisk t med e tt 
högt och brett, kvadratiskt in ru ta t fönster utefter
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ena sidan. Väggarna är rena och vita och ru n t korets 
väggar löper e tt bildband i en blå grundton målade 
al fresco av Pär Andersson. Ovanför a ltare t å te r
finns det ovan näm nda lam m et med sin segerfana i 
e tt rödbrunt fält något försänkt i förhållande till 
bildbandet. Motivet ä r häm ta t dels u r lovpsalmen 
148 i Psaltaren  och dels från Uppenbarelseboken. 
Celsings stram a ark itek tu r kom pletteras väl av Pär 
Anderssons likaledes stram a, väl sam m anhållna bil
der. Kyrkan invigdes första söndagen i advent 1960.

En av sidobilderna, paradisträdet, i Alhem s kyrka, m ålat av Pär 
Andersson, 1961.

A lhem skyrkan i Sk ellefteå
Ar 1961 fick P är Andersson i uppdrag a tt  utföra 
väggmålningen till nuvarande Alhemskyrkan, Skel
lefteå. Den byggdes ursprungligen som krem atorie- 
kapell och det var h ä r som Torsten Nordberg och Pär 
Andersson arbetade sam tidigt med var s itt uppdrag 
i var s itt kapell. Kapellet, som idag är en stadsdels- 
kyrka, firade trettioårsjubileum  i oktober 1992. Pär 
Andersson var då närvarande och berättade om sina 
tan k ar kring uppdraget.

E tt krem atoriekapell skulle kunna användas 
även av andra än k ristna medborgare, varför u t
smyckningen inte skulle ha en tydlig kristen  symbo
lik. P är Andersson valde därför a tt  gestalta  fredens 
rike; en paradisfram ställning som kan förstås av 
alla religioner. P är utgick i sin fram ställning från en 
dikt av W illiam Blake, ”N att” u r ”Oskuldens och 
erfarenhetens sånger”. Den centrala scenen visar en 
ung herde som vid sin sida h a r fåren men också, i 
sämja med dem, e tt lejon. P är berättade a tt  ju s t vid 
denna tid m ålade han m ånga po rträ tt av en av 
sönerna, Jonas, som då såg u t som en riktig  liten 
kerub. Det är Jonas som fått stå  modell för den unge 
herden. Träden, vid sidan om herden och djuren, 
sträcker sig uppåt, nästan  upp till himlen, upp mot 
himmelriket.

Två träd  omger den centrala bilden, till vänster 
e tt rosenträd och till höger e tt frukttyngt äppelträd. 
Dessa kan ses som kristna symboler, äppelträdet, 
lustgårdens träd , som symbol för gamla testam entet 
och rosenträdet som en symbol för M aria och det Nya 
testam entet.

Hela kompositionen var tän k t a tt  bilda en rofylld 
bakgrund bakom kistan  som då skulle placeras di
rek t framför väggen. Taket som också är färgsatt av 
P är Andersson går i himmelsblå ton för a tt  ge luftig
het å t rumm et. Idag h a r kapellet änd ra t k a rak tä r då 
det skall fungera som en stadsdelskyrka. E tt altare, 
som h ar placerats framför väggmålningen, liksom 
andra möbler i rum m et, bryter av den prunkande 
helhet som P är Andersson planerade för, en föränd
ring som naturligtvis är nödvändig med ändrad an
vändning av rum m et men som ink räk tar på konst
närens intentioner.

42



V indelns kyrka och  b e ly sn in g  av en  
restau rerin gp rocess
U nder 1988 utförde P är Andersson e tt arbete i Vin
delns kyrka, som tidigare kallades Degerfors kyrka. 
Uppdraget om fattade färgsättn ing av kyrkorum m et 
och en kormålning. En kyrkorestaurering är en lång 
process med m ånga inblandade, där kyrkokonstnä- 
rens uppdrag noga penetreras. För a tt  ge en bild av 
hu r e tt kyrkoärende kan gå till, skall h ä r  närm are 
beskrivas de olika faserna vid restaureringen av 
Vindelns kyrka på 1980-talet u tifrån  konstnärens 
roll i arbetet.

Interiör av EFS-kyrkan i Skellefteå med altarm ålning av Pär 
Andersson, 1991.

E FS-kyrkan i S k ellefteå
E tt av P är Anderssons senaste verk ä r utsm yckning
en av EFS- kyrkan i Skellefteå som avslutades 1991. 
D är h a r P ä r ställts inför e tt delikat problem. Väggen, 
där a lta re t skulle placeras, var kort och fortsatte i en 
vid vinkel vidare u t i rumm et. För a tt  ge a ltare t 
önskad bredd h a r P är använt sig av e tt skenperspek
tiv, något som renässanskonstnärerna var m ästare 
på. H an ha r med förbluffande gott resu lta t skapat en 
tredelad altarm ålning som inram as av en m ålad 
drapering. Vid första anblicken syns inte rum m ets 
vida hörn. Det ingår som en naturlig  del i den vänst
ra  delen av altaret. Den högra är därem ot vinklad 
enligt skenperspektivens lagar.

Lam met med segerfanan ä r placerat i centrum  
ovanpå en kulle med fyra vattendrag som rinner ner 
mot govlet. De ger också intryck av a tt  utgöra a lta 
rets ben. Motivet visar stora likheter med de medel
tida bildfram ställningarna av lam m et som segerher
re över världen, där de fyra vattendragen symbolise
rade de fyra världsfloderna. I flygelbilderna avbildas 
24 lyrspelande m än liksom 24 palm bladsbärande 
män, 12 av vardera på respektive sida. Även dessa 
återfinns i de m edeltida bildfram ställningarna och 
kan bland annat studeras på de m edeltida katedra
lernas fasader. Den paradisiska grönskan inram ar 
bildmotiven.

Historik
Vindelns första kyrka liksom klockstapeln byggdes 
1769 högt på älvbrinken vid Vindelälvens norra 
strand. Det var en röd träkyrka  med tak ry tta re  och 
en grundplan i form av e tt likarm at grekiskt kors. 
U nder 1800-talet ökade folkmängden kraftigt, så a tt 
den gamla kyrkan inte räckte till längre och m an 
beslöt sig för a tt  bygga en ny. Uppdraget gick då till 
Umeå förste stadsark itek t Fredrik Olaus Lindström 
som också ritade Umeå stads nya kyrka. Vindelns 
kyrka, grundlädes 1901 och byggdes i nygotisk stil 
bredvid den gamla kyrkan med e tt utom ordentligt 
vackert läge. Den byggdes i sten med en takkon
struktion av trä  och invigdes 1903.

Vindelns kyrka restaurerades utvändigt 1978-79 
och i början av 1980-talet beslutade kyrkorådet a tt 
genomföra en invändig restaurering  och a tt  bygga en 
handikappvänlig entré. Inför restaureringen av kyr
kan skrev E ira och Jacques Tersmeden en historik 
över kyrkan som ingår i bygglovshandlingarna. Där 
beskrivs ingående kyrkans utseende vid seklets bör
jan  med Thorvaldsens K ristus-skulptur över a ltare t 
och ovanför den de färgrika glasfönstren med bilder 
av Petrus och Paulus. Vid en restaurering  1936/37 
ersattes Thorvaldsens skulptur av en hög altartav la  
av konstnären C urt Viberg, Stockholm, A ltartavlan 
föreställde uppståndelsen, men den gjordes tyvärr 
så hög a tt  den skymde större delen av korets m itt
fönster. Den under flera decennier flitigt anlitade 
konstnären och kyrkorestauratören Yngve Lund-
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Vindelns kyrka, Degerfors socken, invigd 1903, ritad av arkitekt 
F. O. Lindström, Umeå

ström, som var Torsten Nordbergs lärofader och vän, 
målade då också Kristi lam m  och änglarna över och 
kring trium fbågen liksom Jerusalem  i kortaket.

Förberedande diskussion och restaureringsförslag 
Redan i augusti 1984 gjorde kyrkorådet en lång lista 
över funderingar och önskemål om vad m an ville 
å tgärda och förändra vid en invändig renovering av 
Vindelns kyrka. R iksantikvarieäm betet, som är den 
institu tion som har y tte rsta  ansvaret för kyrkobe- 
byggelse i Sverige, skrev i septem ber efter e tt förslag 
från länsm useet ”i likhet med m useet anser äm betet 
a tt  a lternativet a tt  å teruppsätta  den ursprungliga 
altarprydnaden, en kopia av Thorvaldsens K ristus 
eller alternativ t a tt  sä tta  upp e tt träkors, vilket var 
kyrkoarkitekten F. O. Lindströms ursprungliga av
sikt, ä r a tt  föredra från antikvarisk synpunkt.”

I maj 1985 utsågs Hilding Lögdberg, Stockholm, 
till renoveringsarkitekt och han deltog i byggnads
kom mitténs möte liksom representan ter för V äster
bottens m useum  och i augusti 1986 presenterade 
arkitekten sitt första förslag till invändig förändring 
och entré för rörelsehindrade.

Efter en del m er byggnadstekniskt resonem ang 
skrev Lögdberg:

”Eftersom koret förändras utsm yckas m ittfönst
rets konvektorskärm  med en triptyk, utform ad som 
e tt altarskåp, på vars krön skulpturen kan placeras 
i sitt ursprungliga läge. Triptyken, en m ålning u t
förd av konstnären P är Andersson föreställer v in trä
det och fyller hela m ittskärm en. Trädets grenar med 
vinblad och druvklasar växer u t på sidoskärm arna i 
form av schablonmåleri. I skärm arnas nedre del, 
under vinträdet, m ålas den mogna sädesåkern.

Enligt arbetsbeskrivningen från kyrkbygget 
1901-1903, gam la interiörfotografier sam t skrap- 
prov gjorda i kyrkan skulle all träinredning u r
sprungligen varit laserad i ljus träkulör. Endast 
fasningar och profiler var målade i k lara  färger. 
Kalkfärgade m urytor i långhuset hade horisontell 
randm önstring m edan korväggarna var schablone- 
rade.

Vid restaureringen 1936-37 ommålades kyrkan 
och fick sin nuvarande grå interiör. M åleriarbetet är 
av mycket hög klass, u tan  näm nvärda skador, varför 
m an idag kan nöja sig med en omsorgsfull rengöring 
i stället för ommålning. Däremot ser m an gärna a tt 
fasningar och profiler å ter ges en k lar färgsättning 
som fram häver träkonstruktionens sm äckra pelare 
och gotiska spetsbågar.”

I början av 1987 godkände Riksantikvariäm betet 
ark itek t Lögdbergs förslag, men kom menterade a tt 
dom kapitlet stä llt sig tveksam  till a tt  återge kyr
kans första altarprydnad dess centrala och u r
sprungliga placering. Angående korm ålningen 
skrev man:

”Fram för fönsterbröstningarna till korets tre  
fönster placeras konvektorskärm ar, som m otverkar 
kallras. Skärm arna skall av konstnären P är Anders
son förses med e tt dekorationsm åleri, som anknyter 
till den ursprungliga dekoren i koret. M ittskärm en
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Koret i Vindelns kyrka efter restaure
ringen m ed Pär Anderssons altarmål- 
ning, 1988. Foto: Gull-Mari Rosén.

utsm yckas med en triptyk, på vars m ittkrön skulp
tu ren  placeras.” Man säger längre fram: ”K onstnä
ren Pär Anderssons förslag till utsm yckning har 
dekorativ funktion och anknyter dessutom till den 
ursprungliga blom sterornam entiken på korets väg
gar.”

De tio byggmötena under 1987-1988 
Det första byggmötet ägde rum  i oktober 1987 då 
flera m edlemm ar av församlingen deltog liksom a r
kitekten, representater för bygg-, el- och m ålerifir
m orna sam t länsm useet. E tt noggrant protokoll för
des med 28 punkter och som sista  punkt noterades 
a tt ”Färgsättn ing avgöres senare. I detta  skall konst
nä r Per Andersson medverka. Förekommande de
kormålning, t  ex ådring utföres av Bergs M åleri.” 

N ästa byggmöte var i januari 1988 och gällde 
ekonomiska frågor. M an avslutade mötet med all
m änna frågor och beslutade a tt  arbetena skulle s ta r
ta  den 11 januari och vara färdiga till pingsten, med

viss reservation för de kom plikationer som kunde 
uppstå.

Den 2 februari skedde det tredje byggmötet då 
även konstnären P är Andersson var med. Då disku
terades målnings- och färgsättningsfrågor och man 
noterade att:

•  Innertaket hade rengjorts -  det var m ålat med 
limfärg. Det visade sig bli b ra och behålles med 
enbart rengöring.

•  K onstruktionerna -  bågar, balkar m.m. -  om
m ålas med en strykning lim färg då en viss 
schäckighet finns. Den m örkgrå bården mot tak  
får utgå. Sprickor i konstruktionerna läm nas 
u tan  igenfyllnad. Per Andersson m enar a tt en 
igenkittning knappast fungerar p.g.a. träe ts  rö
relser.

•  Dekorränder återm ålas enligt de principer som 
gällt tidigare. Vulstlister, källister, skärningar i 
fyrpass m.m. m ålas i princip med kulör som fun
nits, a lltså rött, blågrönt, ljusgrönt etc.
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Sedan hölls ytterligare sju byggmöten under 1988 
med, i korthet, följande innehåll:
•  9 februari deltog P är Andersson i e tt möte i kyr

kan för a tt  precisera färgsättningen tillsam m ans 
med m useets representan t och målerifirman.

•  22 februari vid byggmöte n r 4 noterades bl.a. a tt 
”f.n. a rbetar 4 byggnadsarbetare, 5 m ålare och 2 
elm ontörer” och a tt  ”Per Andersson kommer till 
p latsen nästa  dag. Då skall kalkning, läktar- 
bröstning m m diskuteras.”

•  29 m ars var sam tliga parter närvarande och då 
noterades bl. a. a tt  ”Per Andersson beräknar — 
eller m åste -  börja sina arbeten i koret omkring 
25 april. Då m åste övriga arbeten vara gjorda. 
M ålningsarbetena i koret utförs därför före det 
a tt golvet läggs. Ställning för rengöring av kor
fönstren beräknas som rullställning. Konserva
torns arbeten kan göras efter golvets färdigstäl
lande.”

•  3 maj noterades bl.a. a tt  ”Per Andersson håller på 
med altartav lan  och utsm yckning i koret”. Man 
skrev också a tt ”kyrkans återöppnande är be
stäm t till den 28 augusti”.

•  31 maj och 30 juni skedde mindre möten u tan  
ark itek t och konstnär och arbetet löpte vidare. I 
protokollet noterades a tt  m ålningen med tem pe
ra  av kyrkbänkarna m åste vara k lara  före som
m aren för a tt de skulle hinna torka. På junim ötet 
fastställdes kyrkans återöppning till den 11 sep
tember.

•  30 augusti ägde det tionde och sista byggmötet 
rum  och alla i byggnadskomm ittén var närvaran
de. En hel del detaljer diskuterades fortfarande 
m en protokollet avslutades med a tt  ”nästa  träff 
blir då vi ses utanför kyrkporten den 11 sept kl 
11.00 i väntan  på biskopens återöppning av kyr
kan”.
”Det är som a tt  komma in i en ny kyrka” var 

rubriken för den artikel i Västerbottens-K uriren 
som behandlade invigningen av kyrkan. Det var 
färgerna i rum m et som fram förallt nämndes, de 
ljusgröna bänkarna, de vinröda och vita dörrarna 
och det m ålade taket, liksom den nya altarm ålning- 
en, allt omtalades i mycket positiv anda.

B ackens kyrka

P är Andersson h a r utfört e tt av sina senaste större 
uppdrag i Backens kyrka, som är Umeå Landsför
samlings kyrka. D är inbjöds han till en tävling och 
fick med sitt förslag uppdraget tillsam m ans med sin 
hustru , Astrid Theselius. Astrid skulle gestalta  en 
glasm ålning och P är e tt triumfkrucifix. P är fick 
dessutom i uppdrag a tt  m åla dekoren i de renovera
de valven och vara rådgivande vid färgsättningen i 
kyrkan.

Kort historik
Vid en brand den 7 november 1986 totalförstördes 
interiören i Backens m edeltida kyrka, som ligger 
några kilom eter från Umeå, uppström s Umeälven. 
Den stora stenkyrkan stod troligen färdig redan 
1508, alltså långt innan Umeå fick sina stadsprivile- 
gier.

Backens kyrka h a r drabbats av flera häftiga 
bränder. Ar 1893 förstördes såväl tak  som inredning.

Backens kyrka som grundlädes i början av 1500-talet. Foto: 
Stellan Wengelin, Västerbottens museum.
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Interiörer från den äldre kyrkan efter 
återuppförandet 1910 med det stora 
altarfönstret i koret och den rikt deko
rerade altarväggen liksom med det nya 
trätaket.

Väggar och valv stod dock emot he ttan  m edan p u t
sen skadades och flagnade av från väggarna och 
blottade kalkm ålningar som för sam tiden var helt 
okända. En förutseende lektor, C. N. Pahl, m ålade av 
bilderna. De finns presenterade i tidskriften V äster
botten av å r 1940. Väder och vind förstörde sedan i 
stort se tt helt m ålningarna innan kyrkan återupp
byggdes 1909—1910. M an ansåg då a tt  valven inte 
kunde användas varför m an rev dem och ersa tte  dem 
med e tt ny tt innertak  av trä .

Vid en restaurering  1952 ville m an återge kyrko
rum m et dess ursprungliga gestaltning. På nya vägg
pelare av tegel slogs nya stjärnvalv, sidoläktarna 
revs, och en glasm ålning i jugendstil, som tidigare 
funnits i kyrkans kor, flyttades till e tt av sydfönstren 
och korfönstret m urades igen. De kvarvarande res
terna  av 1500-talsm ålningarna togs å te r  fram. De 
utgjorde endast fragm ent av det ursprungliga m åle
rie t och var därför svåra a tt  avläsa.

Restaureringsförslaget och gestaltningstävlingen  
Efter branden 1986 visade den tekniska undersök
ningen a tt  stabiliteten i väggar och valv inte påver
kats av den häftiga branden varför m an beslutade, i 
m ars 1987, a tt  å terstä lla  kyrkan. I jun i 1988 förelåg 
e tt förslag av ark itek terna Je rk  Alton och Stig Ro- 
bertsson till återuppbyggnad av Backens kyrka. Det 
inleds med:
”Det härm ed fram lagda förslaget till återuppbygg
nad av Umeå landsförsam lings kyrka h a r som u t
gångspunkt a tt  så långt möjligt anslu ta till den 
ursprungliga kyrkobyggnadens arkitektoniska ge
stalt, ark itek turdetaljer och m aterialval u tan  a tt  
göra avkall på idag utta lade krav på allm än och 
liturgisk funktionsduglighet. Det synes vara en rim 
lig utgångpunkt med hänsyn till a tt  den gam la bygg- 
nades m urar och valv anses och kan återanvändas.” 

Därefter följer en 15 sidor lång detaljerad be
skrivning med om- och tillbyggnadsförslag liksom
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Interiören efter renoveringen 1952 i mer stram t utförande m ed ett 
litet runt fönster i koret och nyslagna valv.

förslag till färgsättning. För korets utform ning före
slogs a tt  ”bakom a lta re t återöppnas e tt äldre (igen
m urat) fönster som förses med av särskilt anlitad 
konstnär utförd glasmålning. Ikonografiskt pro
gram bör upprättas för glasmålningen. Dess mot- 
ljusdäm pande funktion m åste beaktas.” I den gamla 
kyrkan fanns i trium fbågen e tt m edeltida krucifix 
som förintades vid branden. A rkitekterna skriver i 
s itt förslag: ”1 trium fbågen föreslås e tt triumfkruci- 
fix (tydlig Kristusfram ställning) ev placerat på en 
travesbjälke”.

U nder hösten 1987 inbjöd kyrkorådet tre  konst
närer, P är Andersson, Birger Boman och Åke Pal- 
larp, a tt  inkomma med förslag till konstnärlig ge
staltn ing gällande triumfkrucifix och glasm ålning (i 
östfönstret). Program m et för den konstnärliga u t
smyckningen var något ovanlig och baserades på två 
d ikter u r ”Den vägen -  Kyrkorådets poesi i urval av 
Bo Setterlind”, två dikter som uttrycker påskens 
både sorg och glädje: Ylva Eggehorns dikt ”Oh happy 
day” och Anna G reta Wides dikt ”Graven, den begrep 
vi oss på”.

Kyrkoherde C urt Lindqvist och de tre  konstnä
rerna  diskuterade igenom tävlingsuppdragets tem a 
tillsam m ans u tifrån  de två dikterna innan  konstnä
rerna  påbörjade arbetet. De tre  inkomna förslagen 
diskuterades vid e tt sam m anträde i m ars 1989 var
vid förslagens form och innehåll genomgicks och 
analyserades u tifrån  följande utgångspunkter:
A. H ur är respektive förslags allm änt konstnärliga 

u ttryckskraft och kvalitet?
B. H ur förhåller sig förslaget till kyrkorum m ets a r

kitektoniska helhet, framför allt i skala och upp- 
fattbarhet?

C. H ur u ttrycker förslaget det budskap som är för
enat med respektive läge och funktion i guds
tjänsten. H ur förhåller sig respektive förslag till 
de två d ikter som ingår i tävlingsprogram met?

D. H ur kan respektive förslag genomföras i tid och 
rum  (tekniskt, organisatoriskt)?

I tävlingsnäm ndens y ttrande över inkomna för
slag sägs:
”Alla tre  förslagen konstaterades vara utom ordent
ligt in tressan ta  och utförda på en mycket hög konst
närlig nivå. Förslagen ä r sinsem ellan helt olika, 
vilket i hög grad bidragit till a tt  ge en allsidig belys
ning av frågeställningarna vilket även berikat själva 
utvärderingsarbetet!”

Därefter kom m enteras de tre  konstnärernas för
slag. För P är Anderssons förslag sägs: 
”Glasmålningen utgöres av en enda bild skildrande 
örtagården och örtagårdsm ästaren. Krucifixet utgör 
en sam m ansm ältning av Kristi kors och livsträdet, 
vilket h a r mycket gammal tradition.
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Glasmålningen torde vara lagom ljusgenom- 
släpplig, och fungera väl i förhållande till bildfram 
ställningen.

Färgskalan och bilderna kan lä tt uppfattas såväl 
på kort som långt avstånd. Glasmålningens bilder 
och detaljer, såväl i skala som färg, s tå r  i god balans 
med kyrkorum m et som helhet. Detsam m a gäller 
krucifixet. Även valet av form och rytm ik stor i 
positivt samspel med kyrkorummet.

Tillsam m ans uttrycker bilderna såväl uppstån
delsen som vägen till uppståndelsen på e tt tydligt 
och övertygande sätt. Program dikternas uppstån
delsemotiv och k a rak tä r känns lä tt  igen; fram ställ
ningen kan sägas vara en god ’översättning’ i bild.

Krucifixets utformning utgör e tt vackert sä tt a tt  
u ttrycka e tt gam m alt tem a på e tt förnyat sätt. Möj
ligen kan växtornam entikens skala komma a tt  behö
va ändras då krucifixet utföres i full storlek. Vidare 
kan glasm ålningen i full skala fordra fler detaljer 
(relaterade till den k ristna  symbolvärlden) och där
med ytterligare förstärkas.

Förslagets huvuddelar sam verkar på e tt mycket 
positivt sä tt även med tanke på tänkbara  fram tida 
färger i kyrkorum m et i övriga (valvdekor, bänkar 
o.s.v.).

Förslaget h a r en självklar enkelhet över sig och 
ha r stort konstnärligt värde. Det torde vara mycket 
väl läm pat för genomförande, såväl innehållsm äs
sigt och estetiskt som tekniskt.

Angående Birger Bomans förslag sägs som slu t
sats: Vad gäller glasm ålningens form och färgval 
kan förslaget sägas vara något för återhållsam t. 
Bildernas budskap kommer a tt  få svårt a tt  gå fram  i 
det stora kyrkorum m ets perspektiv. /.../ Förslaget 
är, trots ovanstående invändningar, mycket skick
ligt utfört och kan sannolikt genomföras u tan  teknis
ka kom plikationer.”

Äke Pallarps förslag beskrivs och kom m enteras av
slutningsvis enligt följande:
”Förslaget är som helhet sålunda mycket kraftfullt — 
kanske alltför kraftfullt, såväl vad gäller färger som 
skala. Det kan bli svårt a tt  hävda kalkm ålningar 
(dekor) i kyrkorum m ets valv; likaså kan föremål,

Pär Andersson och hans ”assistent” Bengt Tidén, Sollefteå vid  
den omålade Kristusgestalen framför A strid  Theselius kartong  
till glasmålningen.

kanske i relativt dämpade färgtoner, få svårt a tt 
göra sig gällande. P rak tisk t och teknisk t se tt synes 
inga svårigheter finnas för e tt genomförande. För
slaget visar e tt in tressan t tillägg (alternativ): en 
pietågrupp (utförd i betong!) placerad vid/på östväg
gen; kanske ä r en sådan önskvärd oavsett val av 
konstverk i övrigt? Pietåbilden h a r i sig stor ut- 
tryckskraft och ä r av högt konstnärligt värde.”

M M I
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Backens kyrka med A strid  Theselius glasm ålning och Pär A nders
sons krucifix. Foto: Stellan Wengelin

Tävlingsnäm nden avslutade sin bedömning med 
att: ”Tävlingsnäm nden föreslår efter ingående och 
moget övervägande a tt  P är Anderssons förslag ge
nomföres. Skälen härtill fram går ovan och framför 
allt a tt  detta  bäst av de tre förslagen balanserar 
skala, rytm ik, färgsättn ing och färgfördelning sam t 
motivval i förhållande till kyrkorum m ets helhet och 
arkitektonik.

N äm nden vill även föreslå a tt  pietågruppen, in 
gående i Åke Pallarps förslag kommer till stånd.” 

R iksantikvarieäm betet godkände i septem ber 
1987 Umeå landsförsam lings förslag till glasm ål
ning i korets östfönster sam t till triumfkrucifix av 
P är Andersson och Astrid Theselius.

Av senare protokoll fram går a tt  P är Andersson 
också utarbetade förslag till dekor i kyrkorum m ets 
tre  östligaste valv som länsm useet också kom m ente
rade. M useet önskade a tt  färgen m er borde anpassas 
till korfönstrets varm a gröna toner. I sam m a skrivel
se kom menterade också m useet ”de föreslagna vin-

rankorna kring korfönstret och de två gestalterna 
som stående på sina bårder är mycket fram trädan
de. Korväggen bör, enligt m useets m ening bemålas 
med en enkel slingdekor som kan ansluta till någon 
av takm åleriets former och ta  upp någon av fönstrets 
färger. D etta skulle fram häva fönstret och inte som 
förslaget konkurrera med korfönstret /.../ Rent ge
nerellt bör eftersträvas a tt  inte få för m ånga färger i 
rum m et u tan  hellre variera valörerna med olika 
ljushet. Förgyllning bör helt undvikas.”

Backens kyrka återinvigdes pingsten 1990 av 
biskop G unnar Weman: I lokalpressen var rubriken 
vid presentationen av den restaurerade kyrkan ”En 
ny kyrka i den gam la”. Kyrkan känns igen utvändigt 
men invändigt är det en helt ny kyrka. Det var nog en 
del av församlingsborna som hade förväntat sig a tt 
kyrkan skulle återuppstå  i s itt ursprungliga skick. 
Den nedbrunna kyrkans stram het hade nu ersatts 
med en färgm ässigt varm are kyrka.

Det m edeltida krucifixet hade ersa tts  av P är An
derssons färgstarka K ristus på korset där korset 
sam tidigt ä r livsträdet. Det är e tt motiv som nog 
kunde kännas ovant för den gamla backenbon men 
som visar på vår tids sä tt a tt  tolka den bibliska 
historien och särskilt Pär Anderssons vision av kors
fästelsen, e tt tem a som ä r m er vanligt i södra 
Sverige.

Det nyöppnade korfönstret med Astrid Theselius 
vackra glasm ålning sprider e tt varm t sken av grön
ska mot församlingen. På altarväggen h a r Pär m å
la t v in trädet ru n t glasmålningen. Ovanför e tt hori
sontellt d raperat m ålat kläde har P är m ålat tolv 
fåglar, symboler för apostlarna, som återkom m er i 
flera av Pärs kyrkomålningar. B änkradernas mörk
röda färg s tå r  sig också vackert mot de gula och 
gröna detaljerna. Försam lingsarbetet i kyrkan un 
derlä ttas av a tt  på orgelns gamla plats h a r e tt för- 
sam lingsrum  in retts  som genom glasväggar ha r kon
ta k t med kyrkorummet.

Umeå landsförsam ling ha r få tt en m er funktio
nell kyrka som troligen färgm ässigt m er knyter an 
till den m edeltida tradition som den ursprungliga, 
katolska kyrkan hade än det kyrkorum  som förstör
des vid branden 1986.
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Fundering kring t
kyrkomålare
Gull-Mari Rosén

Vi påverkas i v årt dagliga liv av olika kulturström 
ningar som m er eller mindre oförklarligt styr vårt 
sä tt a tt  uppfatta  estetiska ting. Vår bedömning om 
vad som är tilltalande och vackert skiftar. A tt den 
moderna eller stilbildande konsten h a r förändrats 
snabbt under det senaste seklet kan vi läsa om i 
konsthistorien. Den ena -ismen h a r avlöst den an 
dra.

Ar förhållandet lika inom kyrkokonsten? Påver
kar kulturström ningarna också valet vid kyrkliga 
utsm yckningar? Vilka faktorer ä r  avgörande vid va
let av konstnär vid e tt kyrkligt uppdrag? Spelar 
konstnärernas personlighet någon roll eller hans/ 
hennes vana vid a tt  arbeta i kyrklig miljö? H ar 
tillförlitligheten vid tidsplaneringen någon avgöran
de betydelse eller uthålligheten och ödm jukheten 
inför en större församlings tyckande. H ur väsentlig 
är tidens konstnärliga värderingar eller kyrkans 
allm änna värdering som inställning till andlighet 
och mystik? Det ä r  frågor som har dyker upp vid 
arbetet med de ovan behandlade två kyrkom ålarna 
Torsten Nordberg och P är Andersson. U tifrån de 
separata a rtik larna  men också genom a tt  fråga två 
av de ark itek ter som Pär Andersson arbetat tillsam 
m ans med vid e tt flertal tillfällen, Je rk  Alton, Örebro 
och Hilding Lögdberg, Stockholm, h a r jag  få tt svar 
på åtm instone några av dessa frågor.

Två kyrkoark itek ter och  
k on stn ären  P är A ndersson
Je rk  Alton arbetade första gången tillsam m ans med 
P är Andersson 1969 vid återuppbyggandet av Kum- 
la kyrka. D ärefter ha r de vid e tt flertal tillfällen varit 
anlitade vid sam m a kyrkliga arbetsp latser och se
n ast vid återuppförandet av Backens kyrka i Umeå.

Hilding Lögdberg kallade till sig P är Andersson 
vid m itten av 70-talet nä r han  anmodades ta  över 
A rthur von Schmalensees påbörjade arbete med 
B jörksätra kyrka i Sandviken. D ärefter ha r de arbe
ta t  tillsam m ans vid flera kyrkorestaureringar bl.a. i 
Vindelns kyrka 1987/88.

Allmänt gäller a tt  ark itek ten  anlitas i e tt tidigt 
stadium  vid e tt kyrkligt arbete m edan konstnären 
kopplas in i e tt senare skede. På min fråga om hur 
valet av kyrkokonstnär sker svarade både Alton och 
Lögdberg a tt  vid flera tillfällen hade kyrkoråden 
varit tveksam  kring valet av konstnär delvis beroen
de på bristande kunskap om och insik t i de konstnär
liga värderingarna. Råden hade därför vänt sig till 
ark itekten för konsultation och sedan an lita t den 
konstnär som ark itek ten  föreslagit.

Båda ark itek terna ser mycket positivt på sam ar
bete med P är Andersson och fram håller som en av 
P är Anderssons s ta rka  sidor ju s t hans goda tekniska 
kunskaper som han  lärde sig under åren  som konser
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vatorassistent. En annan  faktor som båda näm ner 
som viktiga egenskaper hos en kyrkom ålare är den 
religiösa förtrogenheten. P är h a r dels en bildmässig 
bredd genom prak tisk t arbete m en också en djup 
intellektuell insik t bl.a. genom sin k ristna  bak
grund. De betonar också a tt  P är är en vänlig n a tu r 
som h ar lä tt för a tt  sam arbeta m en som ändå väl kan 
försvara sina åsikter.

Je rk  Alton m enar a tt  Pärs bilder h a r en tidlöshet 
som gör a tt  hans bilder berör betraktaren. Bilderna 
h a r  s itt speciella u ttryck som bryter av mot tidigare 
kyrkliga bilder men de är ända inte chockerande. 
P är beskriver i sina bilder något som är svårt a tt  
form ulera i ord, något som förmedlar en anda av ju st 
tidlöshet. Pärs motivval h a r en förankring i den 
äldre bildtraditionen. Je rk  Alton fram håller a tt  det 
inom den svenska kyrkan finns e tt nytänkande som 
starkare  vill betona andligheten liksom kyrkans so
ciala medvetenhet.

A rkitek ten  K. M artin W esterberg och  
k on stn ären  T orsten  N ordberg

Som fram går av Inga-lill Anderssons artikel har 
m ånga av Torsten Nordbergs verk tillkom mit i kyr
kor där K. M artin  W esterberg varit kyrkoarkitekt. 
Redan år 1932 vid utförandet av altarm ålningen i 
D ikarnäs förordades Torsten Nordberg av W ester
berg. Sam arbetet fortsatte sedan vid flera kyrkores
taureringar. W esterberg inbjöd också Torsten till 
u tställningen av kyrklig konst i Uppsala vilket visar 
hans aktning för Torstens Nordbergs kyrkliga verk
samhet.

Vi kan med stor säkerhet an ta  a tt  Torsten Nord
berg liksom P är Andersson var väl in sa tt i alla 
tekniker brukliga inom kyrkokonsten. Torsten hade 
ju  under m er än 10 år gå tt i lä ra  hos Yngve Lund
ström, vars firma var en av de flitigast anlitade vid 
kyrkliga arbeten under flera årtionden från 1910- 
talet. D etta bidrog säkerligen till a tt  Torsten Nord
berg fick så m ånga uppdrag som kyrkomålare.

D e två  kyrkom ålarna och  den  
m oderna k on sten

Den kyrkliga konsten ha r en litte rä r tradition, den 
h a r e tt budskap som den vill förmedla till kyrkobesö
karen. Den m oderna konsten, som i m ånga stycken 
ä r illitte rär och m er uttrycker en känsla än e tt k lart 
budskap, h a r inte få tt lika stort inflytande inom 
kyrkokonsten. Kyrkokonsten kan därför sägas leva 
sitt eget liv vid sidan om övrig nutida konst.

Torsten Nordberg och P är Andersson h a r  på sitt 
sä tt fört in nya elem ent i kyrkokonsten. Torsten 
Nordberg ha r gett det religiösa budskapet en lokal 
förankring, som i hans konst fram träder både i k lä
dedräkter och i detaljer. Som exempel kan näm nas 
den lokala fauna som han ta r  fram  i sina ofta mycket 
ljusa, positivt stäm da bilder.

För P är Andersson ha r det paradisiska landska
pet blivit väsentligt. H an återkom m er till detta  i 
m ånga av sina kyrkliga uppdrag. Kyrkan skall in
bjuda till vila och stim ulans och paradiset kan i vår 
krisdrabbade värld inbjuda till en sådan stund. Mo
tivet fanns, som en själens tröst, även under katolsk 
tid  och kan ses i m ånga av medeltidens och renässan
sens kyrkomålningar. Lammet, som en symbol för 
försoning, h a r också få tt en viss pånyttfödelse genom 
P är Anderssons kyrkokonst och det återfinns fak
tisk t också i Torsten Nordbergs glasm ålningar.

Je rk  Alton näm ner något som kan ha tvetydig 
effekt på de båda hä r flitigt anlitade kyrkom ålarna. 
Om någon konstnär anlitas på m ånga ställen och 
arbetar u tifrån  e tt eget, personligt form språk kan 
effekten av det variera. En del ser positivt på den 
omfångsrika presentationen. De ser de olika presen
tationerna som fördjupningar på sam m a tem a, inte 
som upprepningar. Andra ser inte fördjupningarna 
u tan  tycker a tt  upprepningen är störande. D etta h a r 
nog drabbat båda våra västerbottniska kyrkom åla
re, men antagligen är det så a tt  ju  m er m an fördjupar 
sig i studiet av variationerna, desto större förståelse 
och högaktning väcks för våra två västerbottniska 
kyrkomålare.
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Källor:

Stengård, Elisabeth: Gyllene ljus -  konsten i 
Im m anuelskyrkan, Verbum förlag AB, 1989.

Arkivm aterial från  Västerbottens museum, 
såsom byggnadshandlingar, u tstä lln ingskata
loger och pressklipp.

P är A nderssons offen tliga  kyrk liga  arbeten:
1954 Lommeryds kyrka. Mosaik. 1976 Kalix kyrka. Glasmålning och kalk
1959 Storfors kyrka. Glasfönster. m ålning i koret.
1960 Bolidens kyrka. Kalkmålning. 1977 H aparanda kyrka. Altarm ålning,
1961 Alhemskyrkan, Skellefteå. Kalkm ål akryl.

ning. 1977 Pilgrim skapellet, Jakobsberg. Tem
1962 Nässjö krem atorium . Glasfönster. peram åleri.
1962 S:t Örjans församlingshus. Skellefte- 1977 Gyllenfors kapell, Gislaved. A ltar

ham n. Mosaik. målning, tem pera, färgsättning.
1963 Ö rnäsets kyrka, Luleå. Mosaik. 1979 Dala Jä rn a  kyrka.
1967 Degerfors kyrka. Tem peramåleri, 1983-90 Visby domkyrka, stora kapellet. Glas

färgsättning. måleri.
1969 Mjölkuddens kyrka, Luleå. Akryl, 1984 Den Gode Herdens kyrka, Helsing

färgsättning. borg.
1970 Sköns kyrka. A ltarm ålning, akryl. 1985 Rödeby kyrka. Glasmåleri.
1971 E skilstuna församlingshem. M ålning 1985-87 Linköpings domkyrka. Glasmåleri.

på guldgrund. 1988 Vindelns kyrka. Kormålning och färg
1972 Kumla kyrka. Kalkm ålning och tem  sättning.

peram åleri. 1988 A nsgarkyrkan, Sigtuna. Väggplafond
1973 Im m anuelskyrkan, Stockholm. Akryl- och golvmåleri.

m ålning och förgyllt triumfkors. 1990 Backens kyrka, Umeå. Krucifix och
1973 Ekholmens kyrka, Linköping. Kalk kalkm åleri.

måleri. 1991 Gålsjö kapell, Ångermanland. A ltar
1974 Korpilombolo kyrka. Altar- och läk- m ålning, färgsättning.

tarm ålning sam t färgsättning. 1991 EFS-kyrkan, Skellefteå. A ltarm ål
1975 S:a B irgittakyrkan, Kalmar. Tak och ning, färgsättning.

väggmåleri. 1992 Fam nens kyrka, Bromma. Glasm ål
1975 Björksätra kyrksal, Sandviken. M ål ning.

ning av altare, predikstol och färg
sättning.

Intervjuer:
K onstnärerna P är Andersson och Astrid 
Theselius, Lidgatu, N äsåker.
A rkitekten Je rk  Alton, Örebro. 
A rkitekten Hilding Lögdberg, Stockholm.
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Från Adak 
till Övertorneå
Marta Järnfeldt-Carlsson &

o

Anders Aman

Öv r e  N o r r l a n d s  k y r k o r

1 6 0 0 - t a l

Byske (Åbyr

TECKENFÖRKLARING

Kartan visar försvunna och bevarade kyrkor från 1600-talet. 
Torneå stad, numera på finska sidan, tillhörde då det gam la land
skapet Västerbotten. Karta: Rune Kjelsson.

D etta ä r titeln  på en inventering av kyrkor i Luleå 
stift som nyligen publicerades i Bebyggelsehistorisk 
tidskrift (nr 22,1991). D är återfinns alla kyrkor som 
byggts i V ästerbotten och N orrbotten från medeltid 
till nutid, 253 stycken. I den siffran ingår dock inte 
kapell och m indre stadsdelskyrkor från tiden efter 
1950. De h a r sam lats i två särskilda förteckningar.

I sam m a num m er finns också e tt an tal uppsatser 
bl.a. om fiskarkapell längs norrlandskusten, om de 
stora kyrkobyggena i Sorsele och Stensele, om kyrko- 
byggande och tätortsbildning, om de fornnordiska 
och nationalrom antiska träkyrkorna och om norr
landskyrkornas konsthistoria och geografi. D essut
om ingår i num ret e tt stort antal nytagna fotografier 
av Sune Jonsson. Tidskriften finns till försäljning i 
länsm useets reception.

Av de 253 kyrkorna i Västerbotten och Norrbot
ten  h a r 82 rivits eller brunnit. Av de 141 som byggdes 
före 1900 ä r det knappt hälften som finns kvar. Av 
1600-talets 27 kyrkor är det -  som kartan  visar -  
bara  P iteå stads kyrka som finns kvar (rivna eller 
nerbrunna kyrkor är m arkerade med symbolen , 
och de kvarvarande med +).

I inventariet finns först korta uppgifter om för- 
samlingstillhörighet, invigningsår, byggnadsm ate
rial, ark itek t och byggmästare. D ärefter följer en 
beskrivning av respektive kyrka, i vissa fall också en 
kort karak täristik  och e tt omdöme om arkitekturen. 
H ärtill kommer uppgifter om större restaureringar 
och ombyggnader.

Vad var det då för kyrkor som byggdes? I korthet 
kan m an säga, a tt  det under medeltiden var tornlösa 
salkyrkor av sten med b ran ta  sadeltak. Några var av 
trä , och de är mycket ofullständigt kända: Arvids
jau r, Rounala och Särkilax, alla i Norrbotten. Till 
skillnad från medeltidens gedigna stenkyrkor, som 
s tå tt emot tiden, var 1600-talets kyrkor av trä , ofta 
dessutom små och enkla. Efter reform ationen upp
hör helt stenbyggandet. N ågra större kyrkor bygg
des dock, till exempel B urträsk, Umeå stad, Råneå, 
Överkalix och den ännu kvarstående kyrkan i Piteå 
stad.
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U nder 1700-talet uppfördes enligt säkra uppgif
ter 39 kyrkor. F ram  till 1790 var alla av trä , men då 
tillkom Skellefteå landsförsam lings kyrka och Luleå 
stads kyrka (II), de första stenbyggena i övre N orr
land sedan medeltiden. F rån  1700-talet känner vi 
också nam nen på de stora kyrkobyggmästarna, 
nam n som H ans Biskop och Jacob Rijf, med stora 
verksam hetsfält. Men vi känner också till lokala 
byggm ästare som inte bara  byggde u tan  också be
stäm de kyrkors och klockstaplars utseende: Jon 
M attsson i Lajksjön, Dorotea och Olof Alm i Nordma- 
ling sam t Pehr Zakrisson i Kubbe, Anundsjö, Ånger
m anland.

Långhuskyrkor med västtorn  var den vanligaste 
kyrkoformen som på så m ånga håll i Sverige under 
1800-talet. F lertalet var uppförda av bilat virke i 
liggtim merteknik, m en med ytterpanel som liknar 
stenark itek turens former. A rkitekterna kom söder
ifrån, till exempel Axel Almfelt som ritade kyrkorna 
i Vilhelmina, Ö rträsk  och Sävar eller Johan Fredrik 
Äbom som ritade Äsele och Norsjö sam t e tt inte 
utfört projekt för F inn träsk  i närheten  av Byske. Mot 
slu tet av 1800-talet kom också e tt förebud om en mer 
experimentell träkyrkoarkitektur, till exempel i 
Stensele och Robertsfors.

De första kyrkorna under 1900-talet ä r en fort
sättn ing på den form rika träa rk itek tu r som avslutar 
1800-talet. Kyrkorna i Am m arnäs och Norsjö ä r  de 
finaste exemplen i Västerbotten. Träkyrkobyggan- 
det ä r  fortfarande dominerande, i så hög grad a tt  
stenkyrkorna kan ses som undantag. Sådana undan
tag  är kyrkorna i Hörnefors, Degerfors/Vindeln, Bu- 
reå och Skellefteå stad  i V ästerbotten och i Hortlax i 
Norrbotten. U nder 1900-talet blir a rk itek tinsa tser
na m ånga och spridda. 112 kyrkor byggs fram  till 
1990, då ä r  inte kapellen och stadsdelskyrkorna 
efter 1950 räknade. Bland vår tids kyrkobyggen kan 
Bolidens kyrka ritad  av Peter Celsing (1960) och 
Älidhems kyrka från 1973 av Carl Nyrén speciellt 
näm nas.

Vilka av kyrkorna är då m est sevärda, vilka ä r de 
m ärkligaste i Västerbotten? Sådant kan alltid disku
teras. Men här är e tt förslag:

Från medeltiden : Bygdeå och Nordmaling
Från 1700-talet: Hörnefors gamla, Lycksele, Nysät-
ra  och Skellefteå lfs
Från 1800-talet: Risbäck, Ö rträsk, Sorsele och Sten
sele
Från 1900-talet: Am m arnäs, Bureå, Norsjö, Boliden, 
Ålidhem och Guvertsfjäll.

Ö rträsk kyrka
Den 5 januari 1827 var Petrus Laestadius på besök i 
Ö rträsk, den största  byn i Lappm arken. H an höll 
gudstjänst i bönhuset. I sam band med gudstjänsten 
presenterades för första gången e tt förslag från de 27 
bönder och några torpare som var bosatta  i byn. M an

Örträsk kyrka med långhus och västtorn. Foto: Sune Jonsson. 
1991.
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önskade a tt  Ö rträsk  skulle få egen kyrka, egen präst 
och bilda egen församling, och inte som ditintills 
tillhöra Lycksele. M ötet var första steget till det 
kyrkobygge som senare kom igång. Kyrkan stod k lar 
1849. Den ä r ritad  av a rk itek t Axel Almfelt. Bygg
m ästaren  var, liksom i Vilhelmina, E rik  Jonsson 
från  Rissjön, Asele.

I all sin enkelhet ä r  Ö rträsk  kyrka en nyklassisk 
byggnad med de egenskaper en sådan skall ha: lugn, 
värdighet och auktoritet. Kyrkan h a r rektangulärt, 
p ilasterindelat långhus, tätspröjsade fönster, sadel
tak  täckt av spån och västtom  med vapenhus. In te
riören är ljus och sval med sparsam  dekor. Altarm ål- 
ningen och predikstolen kommer från  Lycksele kyr
ka, som 1849 restaurerades och fick ny inredning. 
Altarm ålningen, daterad 1738 och signerad J. E. 
Fiellström, ä r  inram ad av m ålad skenarkitektur. 
Det välvda tak e t ä r  m ålat i b lå tt med stjärnm otiv.

Enligt e tt kungligt brev av den 21 februari 1781 
skulle över huvudingången till varje ny kyrka anges 
byggnadsår och den regerande kungens nam n och 
regeringsår. Över västportalen i Ö rträsk  s tå r  det: 

Ar 1849 
Det femte a f Konung 

Oscar den ls te s  regering 
blef denna kyrka färdigbygd.

Så s tå r  det med en oregelbundet tecknad antikva. 
G år vi sedan in i kyrkan läser vi över dörren m ellan 
tornkam m are och långhus e tt ord u r Predikaren 
(4:17): ”Bewara din fot, nä r du går till Guds hus”. Det 
ä r därem ot skrivet med frakturstil, den s.k. svenska 
stilen, den som allmogen var m est bekant med och 
som fanns i bibeln, psalmboken och katekesen. Det

för oss något dunkla bibelstället, som var vanligt på 
ju st denna plats, var en m aning a tt  inte försumma 
gudstjänsten.

N är besökaren sedan går u t u r Ö rträsks kyrka 
s tå r över utgången en lång text som ingen hinner 
läsa u tan  a tt  stanna:

År 1849 
Fullbordades och invigdes 
Capellkyrkan i Ö hrträsk,

Byggm ästare var E rik Jonsson 
i Rissjön af Asele socken,

M ålare M ästare Carl E rik  Holmström,
Pastor i Lycksele Nils Joh. Sundelin,

Capell Predikant, den förste på stället,
Uno Aug. Sundelin.

H är s tå r inte a tt  den församling som byggde 
denna enkla men storslagna nyklassiska kyrka be
stod av endast 27 hemm an, men naturligtvis ä r det 
stoltheten över detta  som förklarar inskriften, ty  den 
var inte obligatorisk, även om tex ter av detta  slag är 
täm ligen vanliga. I så fall ä r byggm ästaren alltid 
näm nd, m en sällan som h är också m ålarm ästaren. 
Det var emellertid välförtjänt. Interiören i Ö rträsk  
är, inte m inst genom hans arbete, en av de finaste i 
hela övre Norrland.

Interiör mot orgelläktaren. Foto: Sune Jonsson.

Detalj av taket. 
Foto: Sune Jonsson.
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En predikstol av
Annika Lindberg

N am net J . A. Linder kan m an som kulturhistoriskt 
in tresserad umebo stöta på inom v itt skilda sam 
m anhang eftersom han  var en mycket mångsidig 
personlighet. Johan Anders Linder började arbeta 
som kapellpredikant i Norsjö 1811. U nder sina tolv 
å r  där var han  ständigt sysselsatt. Vid sidan av 
p rästyrket hann  Linder bygga prästgård, snickra 
möbler och odla m ark och trädgård. H an reste, teck
nade och skrev ned gam la folkvisor. 1822 flyttade 
Linder med familj till Umeå, där han  fick tjän st som 
kom minister. Vid sidan om tog han  på sig uppdrag, 
sjöng, komponerade m usik och satte  upp skådespel. 
H an fortsatte resa, m åla akvarell, skriva d ikter och 
sam la in  folkmål m.m. D etta kan lå ta  m ärkvärdigt, 
m en han var ej unik för sin tid. I V ästerbotten 4/77 
som uteslu tande hand lar om J. A. Linder, jämförs 
han  med andra likasinnade prästgestalter. Linder 
förde också minnes- och dagboksanteckningar i tre t
tio år. Dessa sam t m ånga av hans ark itek tu rritn ing
a r (och förlagor) finns idag tillgängliga på Forsk
ningsarkivet, Umeå universitet.

Den strik ta  nyklassicistiska ark itek turen  med 
e tt m inimum  av utsm yckning var den rådande stilen 
på Linders tid. Det gjorde a tt  predikstolen är en av få 
delar i kyrkointeriören som dekorerades. Jag  har 
därför valt a tt  presentera en av hans predikstolar 
lite närm are, nämligen den i Holmsunds kyrka.

P red ik sto len s bakgrund och  fu n ktion
Predikstolen ha r sin föregångare i de amboner eller 
läspulpetrar som fanns på var sida om koret i den 
fornkristna kyrkan. F rån  den södra ambonen lästes 
episteltexten och från  den norra, som ofta var rikare 
utsmyckad, lästes evangelietexten. Ordet predikstol

kommer från tyskans Predikstuhl, som syftar på de 
hopfällbara predikstolar i trä  som m edeltida predi- 
kom unkar bar med sig. I Sverige infördes 1548 pre
dikan som en del i gudstjänsten och 1571 stadgades 
det i kyrkoordningen a tt  en predikstol skulle finnas 
i varje kyrka. I och med a tt  reformationen jäm ställde 
predikan med nattvarden  och altartjänsten , placera
des vissa predikstolar m itt ovanför altaret. De tidiga 
altarpredikstolarna fick ej någon stor spridning, 
m en på 1700-talet togs de å te r i bruk  i nyklassicistis
ka kyrkor där strävan  efter total symmetri var avgö
rande for var de skulle placeras. Vanligen sitter dock 
predikstolen i norra delen av kyrkorum m et, anting
en direkt mot väggen eller fäst vid en pelare. På 
1600- och 1700-talen förekom det a tt  m an klädde in 
hela predikstolen i tyg, t.ex. svart tyg vid landssorg. 
A tt hänga e tt kort kläde från bokpallen blev brukligt 
först på 1800-talet.

Predikstolens funktion ä r förstås a tt  vara den 
plats där p rästen  s tå r  och predikar, men den ska 
även till sin utsm yckning vara en förkunnelse för 
besökarna. I äldre tid  var de flesta predikstolar 
väldigt praktfulla och innehöll e tt kom plicerat bild
program. F rån  1700-talets slu t och till m itten  av 
1800-talet hade predikstolarna släta  speglar som 
pryddes med enkla och k lara  symboler, vilket kan 
ses som e tt arv från  upplysningstidens rationella och 
nyktra  syn på religionen. Vid den hä r tiden fick 
predikstolen även en världslig och politisk funktion. 
Speciellt viktiga påbud, efterlysningar och publika
tioner lästes upp vid stora högtider. I och med a tt  
kungörelserna skedde från  predikstolen nådde de 
världsliga m yndigheterna inte bara  u t till en stor 
skara icke läskunniga församlingsbor, u tan  de drog 
också ny tta  av kyrkans och religionens auktoritet. 
Det bidrog till a tt  uppnå önskat resultat.
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Predikstolen i Holmsund har troligtvis haft en 
viktig profan funktion, inte m inst för a tt  den tillhört 
en brukskyrka. Förutom evangeliet predikades folk
uppfostran och kyrkans etik med dess krav på san
ning och klarhet. D etta överensstämde troligen väl 
med brukspatronens strävan efter ordning och vörd
nad.

P red ik sto len  i H olm sund
J. A. Linder gjorde flera ritn ingar till predikstolen i 
Holmsund. I m in beskrivning använder jag  en r it
ning från 1858, sam t en plan över predikstolen.

Holmsunds predikstol ä r  fäst vid en pelare på 
norra sidan av kyrkan. Den består av trappa, korg 
och ljudtak. Korgen h a r formen av en rektangel med 
avfasade hörn. På sidorna mot m enigheten finns 
kvadratiska speglar infällda. Inuti dessa slä ta  speg
lar finns predikstolens bildprogram. I den högra 
spegeln, från betrak taren  sett, tänk te  Linder snida 
en stjärna som s trå la r ovanför en uppslagen bok. 
Den femuddiga stjärnan  symboliserar M aria. Hon 
beskrivs vara stjärnan  som förebådade solen (Kris
tus) och födde kristusbarnet u tan  a tt  förlora sin 
jungfrulighet. Boken som ligger uppslagen ä r Bi
beln. Bibelorden Joh. 1:17 och Rom. 1:16 ä r inskriv
na. I det första s tå r  det ”Ty lagen gavs genom Mose, 
m en nåden och sanningen h a r kommit genom Jesus 
K ristus” och i det andra  stå r det ”Jag  skäms inte 
evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och 
en som tror, juden främ st men också greken”. I 
spegeln som vänder sig rak t mot församlingen ritade 
Linder två lagtavlor, e tt kors, en palm kvist och en 
kräkla. Lagtavlorna s tå r  för det gam la förbundet, 
Gamla testam entet. Korset och palm kvisten stå r 
tillsam m ans för det nya förbundet, Nya testam entet. 
Den h ä r motivkombinationen är mycket vanlig på 
predikstolar. K räklan eller biskopsstaven symboli
serar med sin volutartade böjning a tt  biskopen ska 
dra till sig de ”bortsprungna”, hemlösa och tvivlan
de. Med kräklans spets ska biskopen sporra och 
driva på den senfärdige, loje och lättjefulle. De smala 
fälten på var sida om speglarna ha r dekorerats med 
en nedåtgående blomsterslinga. De treflikiga blom-

Predikstolen i H olm sunds kyrka. R itn ing av J. A. Linder 1858.

m orna liknar liljor. Liljan syftar antingen på för
gänglighet, livets obeständighet eller på oskuld, den 
obefläckade avlelsen, eller på den helige Anden, 
pingstundret. T rappbarriären, d.v.s. sidorna till 
trappan  h a r indelats i grunda snedställa speglar. 
Bokbrädan bärs upp av e tt litet änglahuvud. Det 
övre listverket ä r  u tk raga t och profilerat. U nder e tt 
vågformat band börjar sockelpartiet. Även sockel
p artie t ä r  u tk raga t och nederst löper en bred mean- 
derbård. Stolen avslutas trattform igt mot biandor
nam ent som övergår i en kula. Ljudtaket följer pre- 
dikstolskorgens form och kröns av e tt kors. Korsar- 
m arna ä r rundade och avslutas med en kula. F rån  
ljudtakets nedre kan t hänger en lam brequinbård.

Predikstolsritningen från 1858 följdes i stort, 
men vissa förändringar och tillägg kan m an se om 
m an jäm för med den predikstol som finns i Holm- 
sundskyrkan. I stället för lam brequinbården pryds 
ljudtaket av tä t t  sam m ansatta  hängen av träkulor. 
Varje hänge består av å tta  kulor i olika storlekar. 
F rån  ljudtakets undersida hänger en förgylld duva. 
Duvan symboliserar den helige Anden. U nder kor
gens övre list finns sam m a vågdekor som vid sockeln. 
Linder m åste också bestäm t sig för a tt  byta plats på 
relieferna. Motivet med lagtavlorna och korset häng-
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Predikstolen i H olm sunds kyrka, med hängen i ljudtaket i stället 
för den lambrequinbård som fanns på den ursprungliga ritningen.

er ej under bokstödet u tan  i högra spegeln. K räklan 
ä r borttagen och ru n t det latinska korset hänger en 
törnekrona. Den ä r e tt passionsverktyg som s tå r för 
K risti lidande. En passionsblomma och en lagerkvist 
h a r  tillkommit. Passionsblomman kan m an an ta  ska 
understryka Kristi död och uppståndelse. Lagerkvis
ten  symboliserar odödlighet. Sedan antiken h a r la
gerträdet ansetts som det enda större träd  som ald
rig träffas av blixten. U nder bokstödet föreställer 
snideriet den uppslagna Bibeln. Den blom- eller 
bladkvist som sticker fram  till vänster kan jag  ej se 
vad det ä r  för sort. Men till höger finns en palmkvist. 
I detta  sam m anhang ä r palm kvisten e tt segerteck
en. Palm kvistm otivet ä r  h äm ta t från  Upp. 7:9, där 
det talas om en stor skara  m änniskor från  alla län 
der som s tå r  inför Guds tron med vita kläder och 
palm kvistar i händerna. Ovanför Bibeln svävar en

duva: den helige Ande. På sin ritn ing  h a r Linder 
skissat på e tt kors med en orm på. Motivet genomför
des och fick sin plats på det b ru tna  hörnet m ellan de 
stora speglarna. Reliefen påm inner besökarna om 
a tt  syndens m akt är bruten. Ormen symboliserar 
h ä r synden, döden och djävulen. De sm ala fälten 
m ellan speglarna på trappbarriären  ä r dessutom 
prydda med blomsterornam ent.

Bland Linders efterläm nade handlingar å te r
finns en ritn ing  till predikstolen i Nora kyrka vid 
Ångerm anlandskusten. Upphovsman till den pre
dikstolen ä r Olof Tempelman. Ritningen, som sedan 
h a r kopierats av byggm ästaren Daniel Hagmanson, 
är m er än  slium pm ässigt lik den Linder gjorde till 
Holmsunds kyrka.

Förutom predikstolen till Holmsunds kyrka vet 
m an a tt  Linder r ita t  predikstol och altarprydnad till 
gamla kyrkan i Sävar. Den brann  den 5 m ars 1832. 
Sävars predikstol skiljde sig från  den beskrivna ef
tersom  den var placerad m itt ovanför altaret. Vi vet 
a tt  Linder reste mycket och som ark itek t passade 
han  förstås på a tt  se hu r de m er professionella kyrko- 
arkitekterna, som var anställda av överintendents- 
äm betet, arbetade.

J. A. L inder och  H olm sunds kyrka
Det var kyrkoherden i Umeå, A.A. Grafström  som 
först tog in itiativ  till a tt  Holm sundsborna skulle få 
en egen kyrka. H an lä t J . A. Linder u tarbe ta  ritn ing
ar. R itningarna var färdiga å r  1858. Då hade Dick
son & Companys sågrörelse fly ttat från  Baggböle till 
Holmsund. De tog på sig a tt  bekosta kyrkobygget 
som blev k lart 1862.1863 invigdes kyrkan. T.o.m. år 
1918, då brukskyrkan blev församlingskyrka, stod 
bolagsägarna för församlingens ekonomi. Till en bör
jan  bestod kapellförsam lingen främ st av ”anställda”, 
men även övrig ortsbefolkning hade tillträde till 
kyrkan. Först 1920 fick kyrkan sakristia. 1955-56 
restaurerades den och 1985 byggdes en ny försam- 
lingsgård i d irekt anslutning till kyrkan.

Kyrkan som består av e tt rek tangu lärt långhus, 
torn  i väster och korparti i öster ä r  byggd efter 
nyklassicistiskt mönster. Kyrkan ä r vit och h a r en
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H olmsunds kyrka. R itning av J. A. Linder 1858.

profilerad taklist. På långhusväggen finns rundbågi- 
ga och sym m etriskt placerade fönster. Tornet har 
rundbågiga ljudöppningar och konsolfris. Lanterni- 
nens tak lis t h a r tandsnitt. Kyrkan kröns av e tt för
gyllt klot med kors. Ovanför den rundbågiga porta
len finns en inskriptionstavla. Inuti karak täriseras 
byggnaden av doriska pelare, e tt femsidigt kor och 
stora fönster med k lart fönsterglas. Ursprungligen 
gick väggarna i en svagt grå ton. Idag är de mörkro
sa. Utsmyckningen ä r koncentrerad till predikstol, 
a ltare  och läktarvåning. S trävan efter symmetri 
gjorde a tt  Linder experim enterade med altarpredik- 
stolsritningar. A ltare och predikstol skulle ingå i en 
klassicistisk portik med bl.a. joniska kolonner och en 
arkitrav. Linders s lu tresu lta t vad det gäller predik
stolen h a r  redan beskrivits. A ltaret smyckades med 
e tt högt kors med svepeduk och törnekrona skulpte

ra t i trä . På var sida om korset stod två kvinnliga 
statyer i gips. Den ena höll i en lam pa och personifie
rade kärleken. Den andra stödde sig mot e tt ankare 
och personifierade hoppet. Linders a ltaruppsättn ing  
blev u tbytt på 1900-talet.

J. A. Linder, som nästan  var åttio å r  1862, ritade 
inte bara  byggnadens plan, exteriör och interiör. 
H an ledde själv arbetet och snidade även dekoratio
nerna till predikstol, a ltare  och läktare. Angående 
Holmsunds kyrka bör det näm nas a tt  den ä r slående 
lik Sorsele kyrka. Den invigdes 1859 och ritades av 
Ludvig Hedin, ark itek t vid överintendentäm betet. 
M an kan an ta  a tt  Linder sett ritn ingar till kyrkan i 
Sorsele eller besökt den och använt den som förebild. 
Vid bägge kyrkobyggena var dessutom sam m a bygg
m ästare  anlitad, nämligen Johan  P e tte r Lundberg 
från  Teg.

A vslu tn in g
Predikstolen har, sedan 1500-talet n ä r den började 
användas i Sverige, haft som uppgift a tt  vara en 
predikan för ögat. De rik t utsirade predikstolarna 
avlöstes i slu tet av 1700-talet av enkla och stram t 
utformade predikstolar. Långt in på 1800-talet be
gränsades överhuvudtaget utsm yckningen i kyrkor
na. O ftast bestod den av några få sakligt fram ställda 
motiv med enkel innebörd. Lagen, korset, kalken och 
Bibeln förekom ofta. Predikstolsritningen till Holm
sunds brukskapell stäm m er väl överens med sin tids 
nyantika stiluppfattning. Linder använde främ st 
lagen som syftar på Mose och det gam la förbundet 
och korset som syftar på Jesus, nåd och evangelium.

Kom m inistern J. A. Linders självbiografi och ef
terläm nade spår av hans verksam het visar på en 
strävan  efter a tt  utveckla så m ånga färdigheter som 
möjligt och liksom en del sam tida präster försökte 
han  vara e tt redskap i upplysningens tjänst. A tt han 
behöll sin arbetsförm åga långt upp i åldern visar 
han vid uppförandet av Holmsunds kyrka. Även om 
Linder verkar ha varit beroende av förlagor ä r  hans 
insats som arkitekt, byggm ästare och träsn idare  
förvånansvärd. Speciellt om m an tänker på a tt  det 
bara  var bisysslor vid sidan av prästyrket.
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Vinterns utställningar och evenemang 
i Västerbottens museum

29/11 1992 -  24/1 1993 Transsibiriska järnvägen TUR & RETUR
Bilder av Mikael Bertmar. Med hjälp av svartvita bilder och färgbilder, texter och 
specialkomponerad musik av Pelle Henricsson blir betraktaren en medresenär på en färd 
genom Europa och Asien. Resan med transsibiriska järnvägen blir till en stillsam 
meditation genom två världsdelar där de yttre intrycken blandas med personliga 
reflexioner.

5-6/12 1992 JULMARKNAD

13/12 1 9 9 2 -7 /2  1993 Barbro Bäckström: BÄRANDE -  BURET
En minnesutställning med skulturer i järnduk och brons samt teckningar, skisser och 
andra förarbeten till offentliga utsmyckningar.

13/12 1992-24/1  1993 FÖREMÅL TILL FEST
Gammal och ny slöjd till festliga stunder. Samarrrangemang med Västerbottens Läns 
Hemslöjdsförening.

13/2 1992 -  14/3 1993 BILDER FRÅN SYDAFRIKA
Fotografier av Johan Wingborg, som skildrar vardagslivet på landsbygden och i 
städernas svarta områden.

14/2 1993 -  14/3 1993 10 TEXTILA UTTRYCK
Lisa W. Carlson, Anna Hult, Eva Lagnert, Kerstin Lindström, Gunnel Oldenmark, Ina 
Palm, Christina Qvick-Engström, Kim Stenlund, Kerstin Strandberg, Anita Wohlén.

A n sö k a n  om  st ip e n d iu m  u r  V ä ste rb o tte n s  
H em b y g d sfo n d

Det ä r  dags a tt  söka stipendium  för utdelning 1993. las av respektive hembygdsförening och därefter
Stipendier delas u t efter ansökan till hembygds- insändas senast 1 april 1993 till: Västerbottens
främjande verksamhet. Ansökan skall först behand- läns Hembygdsförbund, Gammlia, 903 42 Umeå.



Västerbotten •
Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund

T idskriften utkom m er med fyra num m er per år. P renum eration: årets häften 105:-
R edaktionens adress: häften i en bok 120:-
V ästerbottens m useum , 903 42 Umeå. häften och bok 190:-
Tel 090/11 86 35. Fax 090/11 90 00. lösnum m er 35:-


