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Under lite drygt hela 1990-talet ägnade jag mig åt kyrkor. Jag 
studerade den moderna kyrkoarkitekturen och genomfor 
landet på spaning efter egenarter och gemensamma drag. 
Jag iakttog, upplevde, fotograferade, läste och skrev. rumsli-
ga volymer, expressiva klockbärare, massiva murar, flyttbara 
dopfuntar, predikstolar direkt på hälleberget, gränslösa glas-
målningar. liturgi och eskatologi, men inget om paramenta. 
Tegel, betong, stål, trä, men – vilket jag inte tänkt på förrän all-
deles nyligen – inte textil.

Om du inte redan visste det så kommer du att veta efter att 
ha läst detta nummer av Västerbotten, att textilen är synnerli-
gen närvarande i kyrkan, vilket jag alltså missade. Nu har jag 
fått chansen att reparera mig en smula. Tillsammans med 
konsthistorikern brit-marie andrén har jag, om inte genomfa-
rit landet, så i alla fall besökt ett antal kyrkor i Västerbotten, 
med det helt allenarådande syftet att se, uppleva och fotogra-
fera mattor, mässhakar, stolor, stukor, bursor, antependier.

Till skillnad från textilierna är inte brit-marie någon ny be-
kantskap för mig. Under det där 90-talet när kyrkorna stod 
mitt i mitt fokus var vi kollegor på konstvetenskapliga institu-
tionen vid Umeå universitet. en av hennes hjärtfrågor på aka-
demin var att lyfta fram kvinnliga konstnärer ur de skuggor de 
ofta hamnar i. Och visst är det så, förstås, att de kyrkliga texti-
lierna för det mesta är utformade och tillverkade av kvinnor. 
Hon ger sig alltså inte, brit-marie.

avgränsningen i detta sammanhang är Västerbottens läns 
hemslöjdsförenings textila insatser i kyrkorna i länet. ambi-
tionen är på intet vis att vara heltäckande, men att vara en bra 
början. framför allt är det två konstnärer vi möter. Clara salan-
ders och margit Westin.Foto: Anders BjörkmAn, där AnnAt ej Anges

Predikstol i mariakyrkan, Umeå, med textil av margit Westin.
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Brit-Marie Andrén undersöker ”Brudmattan” i Umeå stads kyrka.

När Hemslöjdsföreningen fyllde hundra jämnt 2009 visade 
Västerbottens Museum i Umeå utställningen ”Själv klart” 
med ett rikt urval av vad som skapats av skickliga hantver-
kare och formgivare under det senaste seklet. Året därpå 
 ägnades hela tidskriften Västerbotten nr 4 2010 länets hem-
slöjds historia, under rubriken ”Att föra vidare ett kun skaps-
arv” tecknar Katarina Ågren med en stor mängd exempel 
utveck lingen inom hemslöjds föreningen i Västerbotten. År 
2011 gav Katarina Ågren ut boken Nödhjälp och skapar
glädje: Västerbottens läns Hemslöjdsförening 1909–2009. Det 
är en rik och vackert illustrerad krönika över föreningens 
verk samhet som visar hur gamla slöjdtraditioner tas upp i 

dag och förs vidare av nutida slöjdare. De båda skrifterna 
ger en bred och viktig information om den Väster bottniska 
hemslöjdens utveckling, och om de alster som Hemslöjds-
buti kerna i länet har haft att erbjuda sina beställare och 
 kunder. 

En grupp av beställare saknas emellertid, nämligen kyr-
korna i länet. Under perioden har beställningar av textila 
 arbeten gjorts hos Hemslöjden av ett stort antal kyrkor i Väs-
terbotten. Arbetet med att rätta tlll denna brist i historie-
skrivningen är härmed påbörjat, under ledning av Brit- 
Marie Andrén.

ANDERS BJÖRKMAN, REDAKTÖR
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Flossamatta i Umeå stads kyrka, Thérèse Årre, 1937. 
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Från kormattor…
B R i T - M A R i E  A N D R é N

I årsberättelsen för Västerbottens läns hem
slöjdsförening 1918–1919 står att läsa:

Av större arbeten som under året utgått från 
föreningen må nämnas ett par mattor i 
röd lakansteknik, komponerade av ritlärare 
T. Hellström, jämte ett par ryor efter gamla 
mönster. Mattorna har visat sig synnerligen 
begärliga, varför föreningen har för avsikt att 
inrikta sig på tillverkning av sådana i den 
mån materialtillgången tillåter. Till mattorna 
som komma att utföras i olika teknik, äro en 
del mönster efter lappska motiv under arbete. 
Västerbotten har i den rika lappska orna-
mentstekniken ett så säreget material, att 
alla ansträngningar komma att göras för  
att utnyttja densamma.

1932 vävde Hemslöjden i Umeå upp en stor rya
matta som invånarna i Västerbottens län skulle 
skänka det nygifta hertigparet av Västerbotten, 
prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla. 

En samtida tidningsartikel berättar att ”mat
tan som knutits på rekordtid av sex konstförfar
na damer är gjord i svart lappmönster på vit 
botten. Materialet är helt västerbottniskt, ullen 
kommer från Jörn och har spunnits i Drängs
mark. Den högklassiska produkten av väster
bottnisk hemslöjd kommer att utställas i hem
slöjdens skyltfönster instundande söndag.”

Ryamattan mäter närmare 6 meter i längd 
och 2,5 meter på bredden. Storleken innebar 
att de fyra väverskorna Ruth Jonsson/Karlsson, 
Linnea Ahlenius/Wikdahl, Astrid Söderström/
Lövgren och Inez Fromelin/Hedman fick arbeta 
i skift, sittande bredvid varandra.

Mattan har ett stramt samiskt flätmönster av 
det slag som återfinns på sydsamiska hornarbe
ten och är formgiven av Thérèse Årre. Hon an
ställdes vid Västerbottens läns hemslöjd i början 
av 1930talet. Årre var född i jämtländska Lit 
och fick sin konstnärliga utbildning vid Tekniska 
skolan i Stockholm varefter hon kom till Jämt
slöjd i Östersund. Efter ett par år där anställdes 
hon av Hemslöjden i Umeå där hon verkade 
som föreståndarinna, formgivare och konstnärlig 
ledare fram till slutet av 30talet. Under början 
av 40 talet verkade hon som vävlärare i Lyck sele 
för att sedan flytta vidare till Strängnäs.

1930-talet

Under 30talet var de mattor som beställdes 
från Hemslöjden framförallt flossamattor, halv
flossa och ryor som hade den för tiden korta 
luggen. 1935 kom den första beställningen från 
Bjurholms kyrka. Det rörde sig om en flossa
matta till koret som komponerats av arkitekten 
Denis Sundberg i Umeå. Senare beställdes yt
terligare kormattor även i röllakansteknik.
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Flossamatta i Umeå 
stads kyrka, Thérèse 
Årre, 1937. 
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Bland kyrkans textilier måste nog kormattan 
betraktas som ett profant prydnadsföremål. 
Det är först under 1900talet som den kommer 
i bruk. I nummer 2, 1982 av tidskriften Hem-
slöjden, som helt och hållet ägnas kyrkliga texti
lier, skriver IngaMi VannérusRydgran om sina 
tankar när det gäller att formge en kormatta: 
”Rättesnöret för mig har varit att mattan skall 
leda fram till altaret som är det väsentliga. Mat
tan skall inte vara det första man ser när man 
kommer in genom dörren, man skall sakna den 
om den inte finns, men den skall underordna 
sig. Den skall inte ha några påtagliga symboler, 
som man kan trampa på.”

Till den 1937 nyrenoverade Umeå stads kyr
ka beställdes två mattor formgivna av Thérèse 
Årre. Båda mattorna är utförda i ljusa gulbeiga 
färger med bruna mönsterdetaljer och kompo
nerade i 30talets sparsmakade stil. Flossamat
tan med årtalet 1937 inkomponerat i kortsi
dans mönster har en ljus brunbeige ton.  Den 
omönstrade mittspegeln är omramad av två 
bruna ramar. I mellanrummen finns inkompo
nerade blixtmotiv och stiliserade blomstänglar. 
Ryamattan har också den en brunbeige spegel. 
På kortsidorna består båda mattornas ram av en 
kraftigare brun yta, medan långsidornas är nå
got smalare. Detta anger på sätt och vis mat
tans riktning i rummet. Ryan har innanför den 
yttre ramen en grå meanderslinga. 

In mot mattans mittspegel avslutas ramen 
med två smala bruna ränder. Från den innersta 
av dessa växer små korsformade blommor upp 
vilka också mycket sparsamt finns utströdda 
över mittspegeln. Dessa mattor kan eventuellt 
ha varit placerade i sakristian och/eller i skrud
rummet. På bägge mattorna anges på baksidan 

 
Ryamatta i Umeå stads kyrka, Thérèse Årre, 1937.
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”Brudmattan” i Umeå stads kyrka, Thérèse Årre, 1937.
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Del av ”Brudmattan”.

 
”Brudmattan” signerad.
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att de är vävda av Västerbottens Läns Hem
slöjdsförening 1937. 

Förutom dessa två mattor tecknade Thérèse 
Årre också mönstret till kyrkans största matta, 
den drygt sju meter långa ”Brudmattan”. Den 
finns avbildad på ett fotografi från återinvig
ningen av Umeå stadskyrka den 1:a söndagen i 
advent, 28 november 1937. Mattan är ett  arbete 
utfört av kyrkliga syföreningens 16 kvinnor 
vars alla namn finns broderade på mattans bak
sida. Mattan är utförd i korsstygn och den låg 
vid kyrkans invigning som en strimma av en 
grön äng i kyrkans mittgång. 

Mattans fond är uppbyggd av gröna färgny
anser mot vilken avtecknar sig ljusa liljeväxter, 

narcisser, krokusar och andra vårliga lökväxter. 
Mattan har en ram som är bredare vid kortsi
dorna där stora blomsterformer växer upp. Vid 
långsidorna har dessa motiv anpassats till den 
smalare ytan.

Mittspegeln omges av ett tunt linjärt ram
verk. Innanför detta avtecknar sig skyar av grö
na nyanser från mörkare till ljusare grönt sam
lade i horisontala formationer, Effekten blir 
som en vindens krusning över en sommaräng.

1940-talet

Under 40talet kom några kvinnors namn att 
knytas till skapandet av kyrkornas kormattor 
ute i länet. 1946–47 formgav Brita Lindahl en 

 
Ryamatta i Örträsk kyrka, Brita Lindahl, 1946. 
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Burträsk kyrka. Altarmålning av Lennart Segerstråle, kormattan delvis synlig i nederkant.
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större och en mindre rya samt en röllakansmat
ta till Örträsks kyrka. Samma år fick Nysätra 
kyrka en stor halvrya. 

1940talets mattor vävdes fortfarande i både 
rya och flossateknik, men också i röllakan. Före
gående decenniums mönsterenkla ryor fick nu 
ge plats för former som mer täckte mattans hela 
yta. Även färgskalan blev mer varierad och fram
trädande. Ett bra exempel på det sena 40talets 
kormatta är Brita Lindahls rya i Örträsks kyrka. 
Här täcks hela ytan av ett lugnt, upprepande 
mönster och färgerna är hållna i milda toner.

Tillsammans med textilkonstnärinnan Anna 
Stina Carlgren, formgav Brita Lindahl 1948 ock
så en röllakansmatta och en halvrya till Bots
marks kyrka. Till Åmsele kyrka levererades 1949 
en matta vävd av Västerbottens läns hemslöjd.

Brita Lindahl ligger också bakom ett möns
terförslag till en röllakansmatta för Skellefteå 
stads kyrka samma år. Mönsterförslaget omar
betades till röllakansteknik av Hilda  Andersson.

Att kyrkorummets gestaltning, vad material, 
färg och form beträffar, har betydelse även för 
textilens utformande, visar den beställning som 
gjordes för Burträsks kyrka. År 1945 brann den 
nyklassicistiska träkyrkan i Burträsk ner till 
grunden. Burträskborna ville att det nya kyrkan 
skulle uppföras i ett mer beständigt material, 
därför valdes tegel. När kyrkan stod färdig 1952 
efter ritningar av Bengt Romare uppvisade inte
riören en hög materialkvalitet där teglets och 
träets varma toner var framträdande.

För altarfreskens tillkomst anordnades en 
tävling som vanns av den finländske konstnären 
Lennart Segerstråle. Fresken är placerad bakom 
altaret på östväggen. Den består av tre spetsbå
gade nischer av vilka den mittersta är högst. Fär

gerna här är hållna i just den varma ton som kän
netecknar hela kyrkorummet. För att behålla 
denna ton valde konstnären att själv form och 
färgge kormattan i flossateknik. Efter konstnä
rens skiss vävdes mattan upp av Hemslöjdens 
skickliga väverskor. 

1950-talet

Ett uppsving i kyrkobyggandet ökade antalet be
ställningar på kyrkliga textilier hos Hemslöjden. 
Man knöt därför mera varaktigt ett antal formgi
vare till sig

Margit GunnarsdotterAhl anställdes 1951. 
Ett av hennes tidiga formgivningsarbeten var en 
ryamatta till kyrkan i Vännäsby. Kyrkan från 
1825 är en timrad långhuskyrka med rundbågiga 
fönster och ett tunnvalv. Predikstol och altar
uppsats går i grönt och har många förgyllda de
taljer. I detta vackra och tämligen färgstarka rum 
valde textilkonstnärinnan att skapa en flossamat
ta med grått som huvudfärg. Den ligger på ko
rets bruna trägolv. Från mattans kortsidor växer 
stiliserade trädformer upp som sträcker sina gre
nar mot mattans mittspegel. Grenarna bär cir
kelrunda former vilka innesluter blom och kors
former. Mönsterdetaljerna är hållna i svaga 
gulröda och gröna toner. I en artikel som var in
förd i Västerbottens-Kuriren 20 december 1951 
står: ”Två väverskor har varit fullt sysselsatta från 
arla till särla i två månaders tid med detta konst
verk som nu kommer att pryda vännäsdomen, 
mattan är skänkt av en församlingsbo.”

Under senare delen av 50talet beställde flera 
kyrkor ryamattor, bland andra Nordmaling, 
Norrfors, Jörn, Lövånger och Vindeln. Nu kom 
också beställningar på röllakansmattor, som har 
en tätare struktur och också ger ett plattare in
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tryck där de ligger på golvet. Under denna tid 
beställer kyrkorna i Bygdeå, Norsjö, Finnträsk 
samt Åkullsjöns missionshus röllakansmattor, 
liksom kyrkorna i Byske, Bastuträsk, Jörn och 
Kåge.

60-talet

Efter giftermål vid mitten 50talet blev Margit 
GunnarsdotterAhl i stället Margit AhlWestin. 
Samtidigt gjorde hon ett uppehåll i tjänsten 
som formgivare vid Hemslöjden, och ersattes 
av Clara Salander som anställdes 1956. 

 
Granö kyrka, röllakansmatta av Clara Salander, 1960.

1960 komponerade Clara Salander två stora 
röllakansmattor, den ena till Holmsunds nyklas
sicistiska träkyrka från 1863 som ritats av den i 
Umeå med omnejd bekante mångfrestaren J A 
Linder. Salanders matta framför altarringen är 
hållen i grå och blå färgtoner, med inslag av 
brunt och svagt rosa mot det rödbruna golvet.

Den andra mattan komponerades till den 
nya Johanneskyrkan i Vännäs som ritats av 
Kjell Wretling från Umeå. På korväggen i den 
stora och ljusa kyrkan med sitt välvda trätak 
finns en målning av vännäskonstnären C M 
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Granö kyrka, väggrya av Clara Salander, 1966.
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Lindqvist. Målningen är hållen i milda färger. 
Kormattan ligger på det grå skiffergolvet och 
den har sina färger i grå och bruna nyanser som 
avlöses av små klart blå och gula detaljer. Mat
tans namn är ”Jerusalem” och den vävdes av tre 
kvinnor från Vännäs. Clara Salander har också 
utformat ryamattan ”Krona och Krans” i Johan
neskyrkans brudkammare. 

Ytterligare en stor röllakansmatta av Clara 
Salander finns i Granö kyrka som ritades av K 
M Westerberg och invigdes 1954. Det är en 
långhuskyrka i vitt putsat tegel med tornspira i 
trä. Till denna kyrka med sina invändigt vita 
väggar och träfärgade takvalv i treklöverform, 
där altaret är placerat fyra trappsteg upp från 
altargången, har Clara Salander skapat en stor 
kormatta som flyter ner över trappstegen. Mat
tans färger är hållna i röda toner med längsgå
ende något mörkare partier. I den för övrigt 
sparsamt dekorerade kyrkan utgör mattan en 
varm och välkomnande hälsning. I den anslu
tande församlingssalen finns en liten tavla som 
dokumenterar en detalj av röllakansmattan. 
Där finns ett citat av den österbottniske, svensk
skrivande författaren Joel Rundt. Texten kan 

möjligen ha tjänat som inspiration till mattans 
mönster. 

Konung hög av Davids stam
Ringa är den gärd
som vi skall bära fram
arm och intet värd.
Tag ändå den skänk emot
som vi lägga för Din fot
Tag vårt hjärta och oss giv
nåd och evigt liv.

För Granö kyrka komponerade Clara Salander 
senare en väggrya, som hänger vid dopfunten. 
Den är hållen i gråa nyanser och har i sin mitt 
en guldapplikation. Ryan tillkom 1966. Till 
kyrkan i Nysätra mönstergav Clara Salander en 
rya till brudkammaren. Mattan är skänkt av en 
privatperson 1966.

1960talets mattor följde den nya ryatren
den. De har för denna tid så typiska drag vilket 
kan avläsas på de något längre och ”rufsigare” 
nockorna. Beställningar av kormattor blev mot 
slutet av 60talet färre. Bland de sista beställ
ningarna som gjordes var en röllakansmatta till 
Sorsele kyrka 1965–66.
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Från alba till stuka. iLLUSTRATiON LARS SEGERSTEDT
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Parament
B R i T - M A R i E  A N D R é N

 

 

Parament, eller ibland paramenta, är en sammanfattande beteckning för kyrkliga 

textilier det vill säga textilier som bärs av de tjänstgörande vid kristen gudstjänst  

eller som brukas för altaret och altarkärlen.

Prästens dräkt

Alban, den vita fotsida skjortan som prästen 
bär är vävd av linne eller bomull och motsvarar 
livklädnaden i det äldre antika dräktskicket. 
Från 800talet blev alban ett fast liturgiskt 
plagg. Mässhaken är ett ärmlöst plagg som bärs 
över alban vid nattvardsfirande. I tidigkristen 
tid hade den en klockform och var skuren som 
en halvcirkelformad mantel. Stola, kallas det 
långsmala band som prästen bär hängande ned 
från axlarna. Stolan överlämnas vid prästvig
ningen och minner om Kristi ok.

Under 1700talet blev det konstnärliga ut
formandet av den prästerliga dräkten eftersatt. 
I stället för de vida mässhakarna krympte dessa 
till smala rektangulära tygstycken som hängde 
rakt ner från axlarna och ofta var utsmyckade 
med ett stort krucifix med en Kristusfigur. Fär
gen på bottenmaterialet var ofta svart och ib
land var mässhaken kantad av breda silverband. 
Kända mässhakeformgivare vid denna tid var 
ofta män. Exempelvis hovbrodören Christoffer 

Sergell, far till Tobias Sergel. Prästen skulle ge
nom sin klädsel dölja sin egen person och fram
träda som Kristi tjänare. I dag är det mässhakens 
ryggsida som har den mest omfattande utsmyck
ningen, den sida som prästen vänder mot för
samlingen när han står vänd mot altaret.

Altarets textilier

I äldre kyrkor stod altaret placerat mot östväg
gen. Altaret dukades med tre dukar, den övers
ta var en linneduk, ofta spetsförsedd. Ett ante
pendium (lat: ante= framför pendere= hänga) 
pryder altarets framsida. 

En kanttextil faller ner över antependiet för 
att dölja skarven mot bordet. Denna textil be
nämns altarbrun (fornsvenska: brun, bryn= 
kant) och är ofta rikt utsmyckad.

I modern tid har altaret ofta utformats som 
ett fristående bord, med två smala dukar, stukor, 
placerade på bordets högra respektive vänstra 
sida. Stukorna markerade redan under medelti
den platsen för evangelie och episteltexten.
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Liturgiska färger

Kyrkotextilierna varierar i färg enligt en be
stämd ordning under kyrkoårets olika högtider. 
Färgvalet är en väsentlig del av kyrkans liturgi. 
När en liturgisk färgkanon upptogs i Svenska 
kyrkan vid 1900talets början anslöt man sig i 
stort sett till den romerska ordningen och bru
kar färgerna vitt, grönt, violett och/eller blått, 
rött och svart. 

Licium och Libraria

När intresset för kyrkliga textilier under tidigt 
1900tal ökar i Sverige är det framför allt två 
ateljéer som sätter sin prägel på utvecklingen.

Licium är en ateljé för kyrklig textil i Stock
holm som grundades 1904 av Mimmi Börjeson 
och Agnes Branting. Den senare ledde verksam
heten fram till 1930 och efterträddes av Sofia 
Widén, som var konstnärlig ledare till 1951, då 
Licium slogs samman med Handarbetets Vän
ner. Ateljén har sedan starten framgångsrikt ver
kat för den kyrkliga textilens förnyelse.

Till Licium knöts textilkonstnären Sofia Gis
berg som förutom att hon gjorde skisser till sa
krala textilier också längre fram kom att arbeta 
som lärare vid Tekniska skolan i Stockholm, 
som sedermera blev Konstfack.

Sofia Widén kom till Licium 1930 och var 
verksam där fram till 50talet. Hon har blivit 
känd för sina insatser när det gäller att skapa 
den nya kyrkliga textilen. Widén introducerade 
ett nytt sätt att utforma textilierna. Hon tog in 
enkla former och vardagligt material. En ny 
form växte åter fram på mässhaken. I stället för 
de äldre fyrkantiga och smala mässhakarna lan
serade hon återigen den mjukt rundade formen 
med bred skärning över axlarna så att tyget fal
ler mjukt ner över armarna. Andra namn som 
under åren knutits till Licium är Edna Martin, 
Hans Krondahl, Sten Kauppi och Axel Rodhe.

Libraria var en ateljé som växte fram ur Dia
ko nistyrelsens bokförlag och som under 
1920talet specialiserade sig på kyrklig konst. 
Agda Österberg var Librarias första ledare. An
dra textila konstnärer som hör till Libraria är 
Märta Gahn som på 1930talet i stället för att 
använda dyrbara utländska material till mäss

 
Fyra stolor i Ålidhemskyrkan. Margit Westin, 1973.
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hakarna som damast och brokad, kom att rikta 
intresset mot skrudar vävda i gamla äktsvenska 
tekniker och material. Anna Lisa Odelqvist
Kruse, var både verksam som administrativ chef 
och som utövande konstnär inom Libraria. I 
många av kyrkorna i Västerbotten finns exem
pel på hennes mässhakar.

Under senare delen av 1900talet är det i 
hög grad kvinnliga formgivare som vi möter när 
det gäller utformandet av sakrala textilier. Ty
värr är deras namn ofta bortglömda i dag. I 
många av våra kyrkor i Västerbotten är textili
erna varken märkta med Hemslöjdens namn 
eller formgivarnas. Inte heller tas de kyrkliga 
textilierna upp i de kyrkobeskrivningar som 
numera för det mesta ligger framme för att stu
deras av intresserade kyrkobesökare

Äldre kyrkotextilier i Västerbotten

I Örträsk kyrka finns en mässhake som dateras 
till slutet av 1400talet. Den kan tidigare ha 
tillhört Backens kyrka i Umeå landsförsamling. 
Efter en tid i Lycksele kom mässhaken till 
 Örträsks då nybyggda kyrka 1849. Bottenma
terialet är gjort av ”boj”, ett sammetsliknande 
material vars blommönster kallas för ”granat
äppelmönster”. Mässhakens bottenmaterial är 
med all säkerhet ett på denna tid, dyrbart, im
porterat material. Mot den röda botten avteck
nar sig ett stort kors som sträcker sig över mäss
hakens hela längd. Kristusgestalten på korset är 
modellerad i relief och bär en stor förgylld glo
ria och han är fastspikad med fyra spikar. Den 
ena handen är knuten och den andra öppen, 
därmed välsignande. Längst ut på korsets 
tvärarm är broderat vingförsedda änglar. Ned
anför Kristusgestalten på korset, vid hans fötter 

 
Mässhake från 1400-talet i Örträsk kyrka.
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ses bilden av den heliga Barbara, med sitt hel
gonattribut, det torn som hon spärrades in i. 
Längst ner på korsstammen syns den helige Jo
hannes döparen stående i floden Jordan. I sin 
famn bär han Lammet som han pekar på. 

Ett exempel på en mässkrud från tidigt 1900
tal är den praktfulla mässhaken i Hörnefors kyr
ka. Den utformades av Licium till kyrkans invig
ning 1908. Det var Sofia Gisberg som mönstergav 
den och även kyrkans antependium.

Mässhakens skärning är den ålderdomliga, 
med två raka stycken som faller ner från det nå
got bredare axelpartiet. Bottenmaterialet är ru
binröd sammet med ett stort kors på ryggsidan. 
I korset finns inkomponerat bokstäverna IHS.

I tidskriften Dagny den 15/7 1909, recense
ras Liciums utställning i Stockholm under rub
riken ”Textilkonst på Industrimässan”, i arti
keln omnämns Hörnefors kyrkas antependium 
som något som ”…ger ett alldeles nytt uppslag. 
Det verkar fullt modernt med sitt mönster af 
grankottar i blekgrönt och gula emblemer. Allt 
broderat på boj.”

Vår tids kyrkotextilier

Ungkyrkligheten, ett nytt kyrkomusikaliskt 
intresse med verkningar på hela gudstjänst-
synen, en ny kyrkoteologi, nya initiativ inom 
kyrkoarkitektur och kyrkokonst, nyoriente-
ring inom sömnadskonst och textiltänkande 
är några av orsakerna till att den kyrkliga 
textilkonsten upplevt och upplever en 
förnyelse som söker sin like.

Så skriver Sven Åke Rosenberg i Hemslöjden 2, 
1982 det nummer som helt ägnas åt kyrklig 

textil. Under 70talet förändras motiven på 
mässhaken. Från att tidigare burit motiv med 
religiös anknytning, kan detta saknas i de mo
derna skrudarna.

I boken Släpet på hans mantel: En bok om 
kyrklig textilkonst skriver Sven Åke Rosenberg i 
kapitlet ”Paramentikens förnyelse och den mo
derna konsten”: 

Liturgiskt sett är det inte av någon betydelse 
om man använder figural eller nonfigural 
dekor på de sakrala textilierna, men det är 
angeläget att det som symbolen vill förmedla 
kan uppfattas av församlingen.

När Västerbottens läns Hemslöjdsförening 1975 
anordnade en utställning i den provisoriska ba
racken på Rådhustorget i Umeå skrev Gun 
Boberg i tidningen Hemslöjden:

”Höjdpunkten är de tre sköna mässhakarna, 
som svänger sakta i sina galgar och förmedlar 
en känsla av orgelmusik i vårdagstid. Margit 
Westin har arbetat en hel del med kyrkliga tex
tilier och det är tydligt att hon inspireras av 
motiven”. Margit AhlWestin heter numera 
alltså bara Westin i efternamn, och den kyrkli
ga textilen recenseras som ett konstverk.

Bilden som illustrerar artikeln visar den gröna 
mässhake som vävdes upp till Granö kyrka av 
väverskan Doris Eriksson. Mässhaken bär nam
net ”Alla mina bröder” och dess motiv är nonfi
gurativt. 
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Mässhaken ”Alla äro mina bröder” i Granö kyrka av Margit Westin.
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Evert Larssons förslag till mässhake för Helena Elisabeth.
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…till mässhakar
B R i T - M A R i E  A N D R é N

Helena Elisabeth kyrkan, Umeå

Kyrkan på Gammliaområdet i Umeå kommer 
ursprungligen från Holmön där den uppfördes 
som ett fiskekapell i början av 1800talet. På 
1950talet flyttades den till Gammlia där den 
bygg des upp, restaurerades och återinvigdes 
1958.

I Västerbottens museums arkiv finns ett för
slag till en mässhake tecknad av artisten, kon
servatorn, museimannen, med mera, Evert 
Larsson. Skissen visar en röd mässhake med ett 
smalt gyllene kors som sträcker sig över plag
gets hela längd. Korset har försetts med kronor 
i ändarna. Över den röda ytan är utspritt mör
ka tulpanliknande former. 

Men det blev nu inte Evert Larsson som fick 
uppdraget att utsmycka Helena Elisabeth med 
textilier. Uppdraget gick i stället till Clara Sa
lander. 1958 kom den första beställningen från 
kyrkan och den gällde ett antependium samt 
uppgiften att ta fram tyg till en mässhake. Re
dan 1961 tillkommer ytterligare beställningar, 
altarbrun, stuka samt en altarduk, och 1964 be
ställs ytterligare ett antependium.

Framför fönstret bakom altaret hänger en 
skir gardin, ”Den heliga staden”. Den är utförd 
i HVteknik där de täta partierna avtecknar sig 
mot den tunna väven. Motivet visar en stad 
med byggnader och torn. 

 
Clara Salanders ”Den heliga staden” bakom Alois Lindners krucifix i Helena 
Elisabeth.
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Två av Clara Salanders mässhakar i Helena Elisabeth.
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Mässkrudarna är fyra till antalet i de liturgis
ka färgerna vitt, rött, grönt, och lila samt stolor 
till den lila och den röda mässhaken. Av dessa 
fyra skrudar bär tre Kristusmonogrammet in
komponerat i mönstret. Den lila är utan denna 
sakrala utformning. 

Vasakyrkan i Umeå

1964 gör Clara Salander en blå väggbonad i 
HVteknik för kyrkan. Motivet är inspirerat av 
de första raderna i psalm 251 i nya psalmboken 
med text av Carl Olof Rosenius.

 
Detalj av Clara Salanders väggbonad i Vasakyrkan.

Var jag går i skogar, berg och dalar.  
Följer mig en vän, jag hör hans röst.
Väl osynlig är han, men han talar, 
Talar stundom varning, stundom tröst.

Granö kyrka

Clara Salander hade som framgår ovan, redan 
1963 utformat kormattan i Granö kyrka. Fler 
beställningar skulle komma från denna kyrka 
innan hon slutade sitt arbete vid Västerbottens 
läns Hemslöjdsförening. Clara Salander utfor
mande ett antependium, ett predikstolskläde 
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Clara Salanders 
väggbonad i 
Vasakyrkan.
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Predikstolskläde i Granö kyrka av Clara Salander.
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Mässhake i Granö kyrka av Clara Salander.
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Predikstolskläde i Granö kyrka av Margit Westin.
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Predikstolskläde med skinn i Granö kyrka av Margit Westin.

 
Mässhake i Granö kyrka av Margit Westin.
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och ett kalkkläde samt en mässhake och en sto
la i den liturgiska blå färgen. Det motiv som 
valdes till predikstolsklädet visar ett Kristus
monogram, samt ett inkomponerat skepp som 
är en gammal kristen symbol för Kristi kyrka. 

Efter några års uppehåll återkom Margit 
Westin till Hemslöjden under 1960talet. Nu 
noteras ett stigande intresse från församlingar 
som blivit med nya kyrkor. Beställningar kom 
från Obbola kyrka, Margaretakyrkan i Lycksele, 
samt Mariakyrkan, Ålidhemskyrkan och Lasa
rettskyrkan, alla i Umeå. Nu var det alltså inte 
längre mattor som efterfrågades utan annan sa
kral textil. Margit Westin anställdes av Hemslöj
den på halvtid 1974 och hennes arbete kom i 
hög grad att bestå av de kyrkliga beställningarna.

Så när Granö kyrka 1973 beställde ytterliga
re textilier var det Margit Westin som tog vid 
där Clara Salander börjat tio år tidigare. Be
ställningen omfattade den gröna mässhaken 
”Alla äro mina bröder”, en stola, samt ett grönt 
antependium och ett predikstolskläde. 

 
Margit Westins väv på väggen i Granö kyrkas krypta.
 

I Granö kyrka finns också Margit Westins 
predikstolskläde och antependium med vitt 
skinn, i vilket är utstansat kors och rundlar över 
ett rött bottentyg. En röd mässhake och en sto
la kompletterade den beställningen.

I kyrkans krypta finns en väggtextil kompo
nerad av Margit Westin, och vävd 1982 av Do
ris Eriksson. Motivet är inspirerat av Psalm 627 
som skrevs 1902 av Ida Granqvist. 

O giv oss, Herre, av den tro 
som sorgerna betvingar, 
som lyfter oss till ljus och ro 
på starka örnevingar, 
som talar mäktigt till envar 
och bär oss under färden, 
som härlig tröst i tvivlen har 
och övervinner världen.

Obbola kyrka

I Obbola kyrka som ritats av Georg Rudner är 
kyrkorummet sammanbyggt med utrymmen 
för allehanda aktiviteter. Kyrkan invigdes 1969, 
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Mässhake i Obbola kyrka av Margit Westin.
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Detalj av Margit Westins altarbrun i Obbola kyrka.
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Margit Westins ”Vattenvägar” i Obbola kyrkas församlingssal.
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Stola i Margaretakyrkan av Margit Westin.

och året därpå levererades den första mässha
ken, ritad av Margit Westin och vävd av Hem
slöjdens skickliga väverskor. Två år senare anlän
de den röda mässhaken vävd i linne med 
damastteknik. Margit Westin har även formgivit 

 
Bursa i Margaretakyrkan av Margit Westin.

 
Del av altarbrun i Margaretakyrkan av Margit Westin.

det fristående altarbordets breda altarbrun i de 
liturgiska färgerna samt textilen ”Vattenvägar” 
som hänger på väggen i kyrkans församlingssal.

Margaretakyrkan i Lycksele

Rekonstruerad 1700talskyrka på Gammplat
sen i Lycksele. Den lilla åttkantiga kyrkan åter
uppfördes 1973 efter ritningar av Bengt Lid
ström och Rolf Sixtensson. Till kyrkans 
invigning gjordes en beställning hos Hemslöj
den av en mässhake med stola, ett altarbrun 
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Mässhake i Margaretakyrkan av Margit Westin.
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Predikstolskläde i Margaretakyrkan av Margit Westin.

och ett predikstolskläde, samtliga i den gröna 
liturgiska färgen. Margit Westin formade texti
lierna som vävdes upp i ylle.

Ålidhemskyrkan i Umeå

Kyrkan som stod färdig 1973 ritades av Carl 
Nyrén och är en av de många stadsdelskyrkor 
som kan inordnas under begreppet ”vardags

kyrka”. Ljus och enkelhet spelar en viktig roll i 
kyrkorummets utformande. Det är träets egen 
färg som är dominerande både i bänkinred
ningarna och på väggarnas lägre partier medan 
de övre marmorerats i en ljus flammande lasyr 
av konstnären Åke Pallarp.

När kyrkan invigdes i oktober 1973 hade 
 redan beställningar på paramenta gått in till 
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Mässhake, 1973, i Ålidhemskyrkan av Margit Westin.
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Mässhake, 1973, i Ålidhemskyrkan av Margit Westin.
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Mässhake, 1973, i Ålidhemskyrkan av Margit Westin.
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Predikstolskläde, 1973, i Ålidhemskyrkan av Margit Westin.
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Predikstolskläde, 2012, i Ålidhemskyrkan av Margit Westin.
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Signerat predikstolskläde, Ålidhemskyrkan 2012.

 
Signerat predikstolskläde, Ålidhemskyrkan 1973.
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Stuka i Ålidhemskyrkan 
av Margit Westin, 2009.
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Stola av Margit Westin, 
Ålidhemskyrkan 2012.
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Mässhake i Ålidhemskyrkan av Margit Westin.
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Västerbottens läns Hemslöjdsförening i Umeå. 
Margit Westin skapade tre mässhakar i de litur
giska färgerna grönt, rött, och lila. De vävdes i 
ylle. Vidare tillkom stolor och predikstolsklä
den, samt slutligen kalkkläde och bursa. Vid en 
senare tidpunkt gjordes den vita mässhaken 
med stola och predikstolskläde. 

Till kyrkans församlingssal vävdes upp en 
väggtextil i varma färger, även den skissad av 

Margit Westin som fortsatt att leverera till 
Ålidhemskyrkan. Två stukor i grönt och lila 
gjordes 2009 och så sent som 2012 fick kyrkan 
ett predikstolskläde i svart samt en stola, vävda 
av Karin Wallin i damastteknik.

Heliga korsets kapell, Norra kyrkogården, Umeå

1978 vävs två antependier med altarbrun till 
kapellet efter formgivning av Margit Westin.

 
Antependium och altarbrun av Margit Westin i Heliga korsets kapell på Norra kyrkogården i Umeå.
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Sjukhuskyrkan på NUS i Umeå
Till kapellet på Norrlands universitetssjukhus 
beställdes 1978 en altartextil. Margit Westin 
gjorde skissen och den vävdes upp av Elsy An
dersson i Sörfors. Textilens namn är ”I Ditt ljus 
ser jag ljus”, en strof hämtad från psaltartexten 

 
Margit Westins 
altartextil ”I Ditt 
ljus ser jag ljus”  
i sjukhuskyrkan  
på NUS.

36:10.”Ty hos Dig är livets källa, I Ditt ljus ser 
jag Ljus”.

Färgskalan domineras av olika röda toner som 
kan ge intryck av en brinnande hösthimmel som 
lyses upp av vita horisontella inslag. På vävens 
nedre gröna del står tre människor. De avtecknar 

 
Antependium i 
Umeå stads kyrka 
av Margit Westin.
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Gunilla Schildt Stuarts baldakin över David Wretlings relief i Umeå stads kyrka.
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sig tydligt eftersom de omges av ett vitt parti, 
som likt en blixt kommer snett uppifrån. Altar
bilden är vävd i blandteknik, som bland annat 
innebär att mönsterpartiernas trådar ligger 
ovanpå den vita bottenvarpen, som en relief. 

Umeå stads kyrka

1980 kom en beställning från Umeå stads kyr
ka på ett antependium i grönt som formgavs av 
Margit Westin och vävdes av Doris Eriksson. 
Det finns avbildat i Tidningen Hemslöjden 2, 
1982 i en artikel där landets olika hemslöjds
föreningar får presentera sin produktion av tex

tilier till kyrkorna.
I Hemslöjdens arkiv finns skisser utförda av 

Gunilla Schildt Stuart från Sigtuna. Skisserna 
dateras till 1964 och 65 och föreställer dels ett 
draperi i HVteknik med namnet ”Grinden” för 
församlingssalen i Lycksele, dels ett draperi be
titlat ”Anemon”, samt ett förslag till en ryamat
ta med titeln ”Modulation”. Huruvida dessa 
skissförslag också vävdes upp finns ingen note
ring om. I Umeå stads kyrka finns däremot 
Schildt Stuart representerad. Ovanför dopfun
ten hänger en trärelief utförd av David Wretling 
1955, med titeln ”Heliga tre konungars tillbed
jan”. Baldakinen ovanför reliefen är formgiven 
av Gunilla Schildt Stuart, som dessutom är släkt 
med nämnde David. 

Mariakyrkan, Umeå

I december 1972 invigdes på Mariehem en liten, 
så kallad Studiokyrka, vilken är en snabbt rest 
och dessutom flyttbar byggnad ritad av arkitek
ten Rolf Bergh. Kyrkan hade fått sina textilier 
formgivna av Margit Westin och uppvävda av 
Hemslöjden, tre mässhakar i vitt ylle, i grön lin

 
Gunilla Schildt Stuarts skiss ”Modulation”.
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nedamast respektive violett linnedamast med 
namnen ”Himlaglädje”, ”Livet en seglats” samt 
”En ros bland törnen”. Till mässhakarna hörde 
stolor. Vidare tillkom kalkkläde och bursa.  

Kyrkan visade sig emellertid snart vara för li
ten. En ny kyrka byggdes i den intilliggande 
stadsdelen Marieberg efter ritningar av umear
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Mariakyrkans mässhake ”Himlaglädje”, Margit Westin, 1973.
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Mariakyrkans mässhake ”Livet en seglats”, Margit Westin, 1973. 
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Mariakyrkans mässhake ”En ros bland törnen”, Margit Westin, 1973. 
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Mariakyrkans mässhake ”De nio nåda gåvorna”, Margit Westin, 1982.
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kitekten Bertil Håkansson. Mariakyrkan invig
des i september 1982. Förutom paramenta från 
den tidigare kyrkan tillkom vid invigningen 
den röda mässhaken ”De nio nådagåvorna” 
samt en stola, båda formgivna av Margit Westin 
och vävda av Astrid Andersson. 

 
Fyra stolor i Mariakyrkan.

Det åttkantiga kyrkorummet i Mariakyrkan 
är luftigt och ljust. Den dominerande färgto
nen kommer från det ljusa björkträet i altar
bord, altarring, ambo och bänkinredning som 
ritats av Bertil Håkansson. Bakom altaret häng
er en stor textil med namnet ”Strålen av ett 
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Mariakyrkans altartextil “ Strålen av ett himmelskt hopp”.



60

 
Triptyken ”I himmelen, i himmelen” i Mariakyrkans andaktsrum av Margit Westin.

 
Margit Westins ”Orgeltoner” i Backenkyrkans gravkapell.
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himmelskt hopp” Orden är hämtade från Jo
han Olof Wallins psalmtext till ”Vänligt över 
jorden glänser”, psalm 34. På grund av storle
ken kunde altartextilen inte vävas upp i Umeå 
utan arbetet fick lämnas till Gammelstads vä
verier i Luleå. Väven är signerad 1983. I det ne
dre högra hörnet står Margit Westins signatur 
och i det vänstra väverskornas.

Den stora cirkelrunda formen symboliserar 
jorden, fylld av blommor och blad. Den är om
given av en strålkrans. Vävens ena sida är ljusa
re, den andra mörkare vilket symboliserar män
niskans livsvillkor. Våra liv innehåller ljus och 
mörker, både gott och ont. Vid närmare betrak
tande av väven kan vi på jordklotet ana ett smalt. 
tunt kors i blått, som minner om den kristna 
symbolen. 

I kyrkans andaktsrum, finns en altartextil från 
1982, vävd av Lena Jonsson och formgiven av 
Margit Westin. Det är en triptyk vars tre vävar 
har måtten 100 x 100 cm. Den heter ”I himme
len, i himmelen” efter psalm 169 med text av 
Johan Åström. 

Backenkyrkan, Umeå

För kyrkans gravkapell skapade Margit Westin 
1995 vävnaden ”Orgeltoner”. Vävnaden som 
hänger i kapellets entré och möter de instigande 
med lugna blåtonade färger i ett mönster av ver
tikala former. Kompositionen kan vad formen 
anbelangar uppfattas som orgelpipor medan fär
gerna påminner om orgelns toner. Inne i det lilla 
kapellrummet finns ytterligare ett verk av Mar
git Westin. Ett broderi pietetsfullt infällt i en 
väggnisch med titeln ”Paradisport”.  

Margit Westins 
”Paradisport” i 
Backenkyrkans 
gravkapell.
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bygdenhemma i

Vännäsbygdens hembygdsförening 
Föreningen bildades 1955. Femtio plus med margi-
nal alltså, men ett par kvar till jämnt jubileum. Hem-
mabasen är belägen i Vännäsby – det egentliga 
Vännäs enligt många med rötter och fötter i histori-
en – på Hemberget invid E12, men med en rejäl 
backe på vägen opp. Det dröjde emellertid några år 

efter bildandet innan man blev med gård uppe på 
höjden. Fabrikören Johan Alfred Gothnell, icke 
minst känd på trakten och därutöver som möbel-
handlare, hade förvärvat en mangårdsbyggnad 
som byggts 1876 i Skavdal ett stycke söder om Vän-
näs. Och eftersom huset inte skulle komma till an-

 
Hembygdsgården på Hemberget.
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Fyrtal i kungar.
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Hembygdsgårdens skolmuseum.

vändning skänkte han det till hembygdsföreningen. 
”Nedlagt och framforslat till Hemberget jämte erfor-
derligt virke, såväl sågat som hyvlat för husets uppfö-
rande och färdigställande” som det står i handlingar-
na. Vid foten av fjället alltså, uppför motlutet fick man 

ta sig av egen kraft med sina bördor, och gjorde ock-
så så. I november 1961 invigdes hembygdsgården 
på Hemberget av landshövding Filip Kristensson. 

På området har senare tillkommit två byggnader. 
Ett soldattorp flyttades fån Brån till Hemberget 1961. 
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Traktorpulling med mänsklig motvikt och utan hörselskydd.
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Karin Viklund bereder lin.
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Drag i bagarstugan.

Logen där gamla jordbruksredskap och gårdsföre-
mål visas, byggdes 1987. I hembygdsgårdens källar-
våning finns ett välsorterat skolmuseum. 

Kommer man upp under den avlövade årstiden 
kan man möjligen ana den ögonbedövande utsikt 
som höjden en gång erbjöd – innan träden fick växa 
till sig. Vore det inte för alla dessa skulle man ha fri 
sikt över sammanflödet mellan älvarna Ume- och 
Vindel-, och en hel del annat också.

Förlorade utsikter i all ära. Vi får i stället vända 
blicken snett nedåt och ställa skärpan på korthåll. 
Inhuggna i en berghäll ett slappt stenkast från hem-
bygdsgården finns autograferna av Sveriges fyra se-
naste monarker. Till synes helt apropå. Oscar II, 2 ok-
tober 1891; Gustaf V, 28 september 1927; Gustaf VI 
Adolf, 5 augusti 1952 och Carl XVI Gustaf, 1 juni 
1976. Fyra farbröder, men nästa gång bör det bli en 
dam.
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Varken elstart eller gummidäck.



69

 
Riktiga hästkrafter.
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Sista chansen
Det kan ses som en omöjlighet att helt undvika brand, vat-
tenskador och inbrott i våra gamla kulturbygg nader men 
det finns faktiskt många förebyggande åtgärder som kan 
eliminera risken och som vi kan  hjälpa till med att genom-
föra. Utnyttja våra kampanjerbjudanden innan de försvin-
ner! Vid anskaffande av brand-, vatten- och inbrottslarm 
samt vid installation av fönster- och dörrgaller kan din före-
ning få bidrag med 20% upp till maxbeloppet 5 000 kronor. 
Vid installation av exempelvis brandssläckningsutrustning, 
eltest genom EIO, utförd fuktbesiktning genom Anticimex, 
installation av golvbrunn eller  golvbrunnsinsats för förhin-
drande av översvämning men även vid egna förslag som 

 

godkänts av försäkringskansliet såsom gnistskydd, prov-
tryckning av skorstenar etc lämnar vi bidrag till inve-
steringskostnaden med 50% upp till maxbeloppet 2  000 
kronor. 

Genom kampanjen Så skyddar vi kulturarvet har redan 
hundratals hembygdsföreningar fått bidrag – ta chansen ni 
också!

Försäkringsbehovet

Kom ihåg att anmäla förändringar av byggnads-bestånd 
och värde av lösegendom till försäkringskansliet så att före-
ningen alltid har en aktuell och gällande försäkring.

Hembygdsförsäkringen 
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg
hembygdsforsakringen@hembygd.se  

0200-22 00 55

Kungligheter är förvisso märkvärdiga, 
men föreningens verkliga begivenhet och 
årliga höjdpunkt äger dock, av högst up-
penbara skäl, inte rum på Hembergets topp 
utan nere på slätten. En söndag i augusti 
svänger man av från E12 strax väster om 
bron över Vindelälven och åker någon mil 
uppströms älven till Västra Vännfors där det 
är ”Hembygdsdag med drag”. Det är knökat 
på parkeringen ute på åkern och långa köer 
till fika och burgare. Attraktionerna är 
många, och visst är det något visst med 
 veterantraktorpulling, mopeder från förr, 
linberedning, brödbak och dragkamp, just 
en sådan dag.

 
Välvårdad Anglia och mopeder man minns.
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Numera i en dator, telefon  
eller platta nära dig...

”Som resultat av ett vid sammanträde den 27 okt. 1920 fat-
tat beslut om utgivande av en årsskrift under redaktion av 
redaktör Ernst Gafvelin och undertecknad föreligger denna 
lilla skrift inför allmänheten.” Så avslutas artikeln ”Hem-
bygdsrörelse inom och utom länet” av Ragnar Jirlow i den 
allra första årsboken Västerbotten. Boken inleds med en hyll-
ning av föregångsmannen, i fråga om västerbottnisk hem-
bygd och omhändertagandet av denna, Ferdinand Laesta-

dius. Här uppmärksammas förstås det då nyligen av Umeå 
stad upplåtna området ”å den så kallade Stadsliden”, som 
först hette Gamlia, sedan fick ytterligare ett M och blev 
Gammlia. Ut i länet for man på jakt efter det kulturarv som 
man befarade var på väg att försvinna. I Västerbotten 1920 
finns bland en hel del annat också en text av Ernst Wester-
lund om skrock och övertro i Skellefteå socken, samt en ar-
tikel av lasarettsläkare K H Giertz med den uppfordrande ti-
teln ”Det är varje människas plikt att bevara sin hälsa”. Här 
berättas också om Sävar herrgårds historia och om gamla 
dagars bröllop i Burträsk.

Visst kunde det vara intressant? Lägger du upp halvan-
nan hundring kan du förmodligen få årsboken på ett anti-
kvariat. Och visst skulle den pryda sin plats i bokhyllan till-
sammans med de övriga 92, fast då får du förstås gräva 
djupare i börsen.

Nu behöver du inte gräva alls, i alla fall inte i börsen. För 
nu finns Västerbotten skannad och tillgänglig för läsning, 
från den första utgåvan 1920 fram till 1981. I sinom tid kom-
mer resten. 

Skanningen som gjorts av forskningsarkivet vid Umeå 
universitetsbibliotek har finansierats av länsbiblioteket vid 
Region Västerbotten. Skanningen är gjord med OCR-teknik 
– Optical Character Recognition – vilket innebär att texterna 
är sökbara på samma sätt som vanlig skriven datortext. Ef-
tersom även artikelregistret som omfattar utgåvorna från 
1920–2006 skannats är möjligheterna att hitta just det man 
letar efter stora.

Här börjar du: www.vbm.se/tidskriften
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I nästa nummer får fotografen Petter Engman fritt spelrum. Han arbetar vid Västerbottens 
museum och har gjort en rad dokumentationer, av vilka vi får se väl valda delar.

1 •13

 
Från Petter Engmans projekt Homeground.



 
 
 
 

O m s l a g e T s  f r a m s i d a  
stola i Ålidhemskyrkan, formgiven av margit Westin.

 
O m s l a g e T s  b a k s i d a  

Helena elisabeth kyrkan, Umeå. Clara salanders ”den heliga staden”  
bakom alois lindners krucifix.
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från kormattor… 2
brit-marie andrén

Parament 14 
brit-marie andrén

…till mässhakar 20 
brit-marie andrén
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Under lite drygt hela 1990-talet ägnade jag mig åt kyrkor. Jag 
studerade den moderna kyrkoarkitekturen och genomfor 
landet på spaning efter egenarter och gemensamma drag. 
Jag iakttog, upplevde, fotograferade, läste och skrev. rumsli-
ga volymer, expressiva klockbärare, massiva murar, flyttbara 
dopfuntar, predikstolar direkt på hälleberget, gränslösa glas-
målningar. liturgi och eskatologi, men inget om paramenta. 
Tegel, betong, stål, trä, men – vilket jag inte tänkt på förrän all-
deles nyligen – inte textil.

Om du inte redan visste det så kommer du att veta efter att 
ha läst detta nummer av Västerbotten, att textilen är synnerli-
gen närvarande i kyrkan, vilket jag alltså missade. Nu har jag 
fått chansen att reparera mig en smula. Tillsammans med 
konsthistorikern brit-marie andrén har jag, om inte genomfa-
rit landet, så i alla fall besökt ett antal kyrkor i Västerbotten, 
med det helt allenarådande syftet att se, uppleva och fotogra-
fera mattor, mässhakar, stolor, stukor, bursor, antependier.

Till skillnad från textilierna är inte brit-marie någon ny be-
kantskap för mig. Under det där 90-talet när kyrkorna stod 
mitt i mitt fokus var vi kollegor på konstvetenskapliga institu-
tionen vid Umeå universitet. en av hennes hjärtfrågor på aka-
demin var att lyfta fram kvinnliga konstnärer ur de skuggor de 
ofta hamnar i. Och visst är det så, förstås, att de kyrkliga texti-
lierna för det mesta är utformade och tillverkade av kvinnor. 
Hon ger sig alltså inte, brit-marie.

avgränsningen i detta sammanhang är Västerbottens läns 
hemslöjdsförenings textila insatser i kyrkorna i länet. ambi-
tionen är på intet vis att vara heltäckande, men att vara en bra 
början. framför allt är det två konstnärer vi möter. Clara salan-
ders och margit Westin.Foto: Anders BjörkmAn, där AnnAt ej Anges

Predikstol i mariakyrkan, Umeå, med textil av margit Westin.
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