
VENEZIANSK SIDENDAMAST
 
av svenska 1900-talskonstnärer 

Margareta Ridderstedt 



 

 VENEZIANSK
 
SIDENDAMAST
 
av svenska 1900-talskonstnärer 

margareta ridderstedt 



     

   

  

 

 

 

 

  
  
 

    
  
 

   

  

 

  
 

  

 

Riksantikvarieämbetet 
Box 5405, 114 84 Stockholm 
Tel. 08 –5191 8000 
Fax 08–5191 8083 
www.raa.se/bokhandel 
bocker@raa.se 

författarens tack 

Ett stort tack till alla som på olika sätt har gjort denna bok möjlig, främst 
familjen Bevilacqua som låtit mig ta del av det rika ritningsmaterialet i väveriet 
i Venedig våren 1998, samt Fondazione Famiglia Rausing som gjorde denna 
resa ekonomiskt möjlig. Jag står i tacksamhetsskuld också till Antonella Rossi-
Passon, vars doktorsavhandling ligger till grund för det avsnitt i boken som rör 
firman Bevilacquas historia. Antonella har också varit till stor hjälp 
i kontakterna med familjen Bevilacqua. 

Många har hjälpt mig att finna de trådar som spunnits samman till denna 
litterära väv. Det är personer verksamma vid de svenska ateljéerna Licium, 
Libraria, Ersta och Pro Ecclesia samt arkivpersonal på Nordiska museet, 
Kulturen, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet/Antikvarisk-topografiska 
arkivet och dåvarande Kunstindustrimuseet i Oslo. Dessutom har många 
textilansvariga och andra personer i olika kyrkor varit tillmötesgående och 
hjälpsamma. Mina före detta kollegor Anna Borggren och Mari-Louise Franzén 
har kommit med synpunkter och språkgranskat. Joseph Raccuija har kontrolle
rat mina översättningar av italiensk fakta hos Rossi. Martin Ciszuk har granskat 
den svensk-italienska ordlistan. Några av konstnärerna och deras närmaste 
har intervjuats och lämnat uppgifter. För bidrag till tryckning tackar jag 
Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. 

veneziansk Stavningen veneziansk användes parallellt med det vanligare 
venetiansk vid förra sekelskiftet – och då speciellt i samband 
med ”finare” varor. 
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FÖRORD
 

Forskning om kyrkliga föremål är angeläget för att 
det antikvariska arbetet ska kunna vila på en veten
skaplig grund. Den här boken vänder sig till alla som 
arbetar med kyrkans liturgiska skrudar, men det är 
också en bok för dem med intresse för den svenska 
textikonstens historia och vackra tyger. Här pre
senteras dessa textila skatter som ger förståelse för 
värdet av detta praktfulla och på samma gång sköra 
material. 

Margareta Ridderstedt har genom sitt arbete som 
textilantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och i sin 
forskning om svenska liturgiska textilier från det 
tidiga 1900-talet, fått närmare kännedom om de 
tyger som vävdes av sidenväveriet Luigi Bevilacqua 
i Venedig. Det var svenska konstnärer som kom
ponerade mönstren och textilateljéer i Sverige som 
gjorde beställningarna. Framställningen bygger på 
uppgifter från de svenska ateljéerna och dokument i 
Bevilacquas arkiv samt bevarat material i de svenska 
kyrkorna. 

Boken ingår i Riksantikvarieämbetets satsning på 
forskning och utvecklingsarbete kring programom
råde 2, Kulturhistorisk kunskap inom FoU-program
met för kulturmiljöområdet 2001–2005. Projektet 
är genomfört vid Riksantikvarieämbetets Antikva
risk-tekniska avdelning, nuvarande Förvaltnings
avdelningen. Den långsiktiga kunskapsförsörjningen 
kring de kyrkliga textila föremålen är angelägen. 
Kunskap om kulturarvet är grunden för de bedöm
ningar och värderingar som görs när de kulturminnes

skyddade textilierna ska bevaras. Boken presente
rar en unik del av det svenska kulturarvet som är 
tämligen okänd i större kretsar. Den fokuserar på de 
kulturhistoriska och estetiska värdena så att Svenska 
kyrkan, som brukar och bevarar föremål som tillver
kats av dessa tyger, kan tillvarata dessa värden. Här 
presenteras i katalogform de omkring 90 mönster 
som skapades i Sverige. Några av Bevilacquas egna 
mönster, som ofta beställdes av de svenska ateljéerna, 
presenteras också, liksom ett mindre antal norska och 
danska mönster. 

Boken kan fungera som uppslagsbok och inspi
ration till fortsatt forskning för alla med intresse av 
den svenska kyrkliga textilkonsten under 1900-talet. 
Den kan också användas av dem som ska konservera 
och renovera kyrkliga textilier från den aktuella pe
rioden och av de kyrkoantikvarier som handlägger 
och fattar beslut om sådana ärenden. För framförda 
sakupplysningar och åsikter svarar författaren. 

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag, FoU, 
syftar till att utveckla kunskapsuppbyggnad och stimu
lera till forskning om kulturarvet och kulturmiljön. 
FoU-anslaget finansierar och stödjer forskningspro
jekt som befinner sig i mötet mellan kulturpolitik, 
kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de ve
tenskapliga disciplinerna. 

Riksantikvarieämbetet 

Nästa sida: Bevilacqua från Grand Canale. 



HISTORIK OCH 
BAKGRUNDSFAKTA 



   

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

INLEDNING
 

”Det minsta man kan begära av ett kyrkligt textilt 
konstverk är att åtminstone materialet är äkta och 
värdigt.” Så återgav riksantikvarie Bengt Thorde
man textilkonstnärinnan Agnes Brantings inställ
ning i en nekrolog över henne 1930. Branting var 
betydelsefull för förnyelsen av den kyrkliga textil
konsten under 1900-talet och från 1904 ledare för 
ateljé Licium i Stockholm. Omkring 1920 beställde 
hon det första egna mönstret hos sidenfirman Luigi 
Bevilacqua i Venedig. Det blev upptakten till ett 
mångårigt samarbete mellan det italienska väveriet 
och alla större svenska ateljéer som tillverkade kyrk
liga textilier under förra seklet. 

Licium i Stockholm var den största beställaren 
av sidendamast, men även ateljéerna Libraria, Ersta, 
Södra Sveriges Kyrkliga Textil (SSKT), Kristlig Konst, 
Pro Ecclesia och Sofia Widén Textilier beställde flera 
tyger.1 Mässhakar, antependier och andra liturgiska 
textilier av bevilacquasiden används i våra kyrkor 
än i dag. 

I slutet av 1990-talet hade författaren undrat hur 
tidigt damasttygerna från Bevilacqua började vävas. 
Ungefär samtidigt fick föreningen Handarbetets Vän
ner (HV) en fråga från en italiensk doktorand i eko
nomisk historia, Antonella Rossi, om varför så myck
et siden från Bevilacqua gått till Sverige. Ett utbyte 
av uppgifter inleddes med Rossi och ledde fram till 
författarens besök hos firman i Venedig 1998. Många 
akvarellerade rutmönster, patronteckningar, som le
gat till grund för de hålkort som styr mönstringen i 
vävstolen samt ett stort antal skisser är bevarade där. 

Boken ger oss en inblick i den stora konstnärliga 
produktion av kyrkliga textilier som åstadkoms av 

svenska konstnärer och ateljéer från 1920-talet och 
framåt. Efter några inledande ord om teknik, material 
och bruket av liturgiska textilier i Svenska kyrkan föl
jer ett kapitel om sidenväveriet Bevilacqua i Venedig, 
den ena parten i produktionen. Här tecknas en bild av 
familjeföretagets historia och tillverkningsprocessen. 

I bokens huvuddel, den omfångsrika katalogen 
Mönster, ateljéer och konstnärer, ligger fokus på de 
tyger som svenska ateljéer beställde från Bevilacqua. 
Nio svenska konstnärer som komponerat damast
mönster vävda i Venedig presenteras i boken. Agnes 
Branting, Sofia Widén, Barbro Girau Nordin och 
Edna Martin var verksamma vid ateljé Licium, Mär
tha Gahn, Bror Geijer Göthe och Märta Swartling 
Andersson vid Libraria, Sigrid Synnergren vid SSKT 
och Ragnar Haraldsson vid Pro Ecclesia. Både Sofia 
Widén och Märtha Gahn gjorde senare ytterligare 
mönster för egna firmor.2 Vissa var mer produktiva 
än andra och har haft större betydelse för den svenska 
textilkonstens utveckling och i kontakterna med Bevi
lacqua. Alla dessa konstnärer och firmor presenteras i 
katalogdelen före mönstren från respektive ateljé. 

Några av Bevilacquas egna kompositioner som an
vänts till svenska kyrkotextilier har också tagits med 
i katalogen liksom ett par av deras sammetstyger och 
brokader som också har använts i Sverige. Utöver de 
mönster som ritades av svenska textilkonstnärer be
ställdes på 1950-talet sex norska sidendamasttyger 
genom Statens kvinnelige industriskole i Oslo. I en 
anteckningsbok som tillhört Giulio Bevilacqua, fir
mans direktör under 1900-talets senare hälft, finns 
också uppgifter om elva danska mönster från 1950-
och 60-talen. 

1	 Från Handarbetets Vänner finns endast en patronteckning i Venedig, men någon sidendamast med detta mönster har vi inte kunnat finna. Vi vet däremot 
att föreningen beställde sidentyger, även egen damast, för sina kyrkliga beställningar hos Almgrens sidenväveri i Stockholm. 

2	 Vem som ritat Erstas mönster har inte gått att få fram. 
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TEKNIK OCH MATERIAL
 

Silkeslarvens starka trådar har i årtusenden an
vänts för att göra sidentyger. Svenskan är ett av de 
få språk som gör skillnad mellan material och väv
nad. Tråden benämns silke och tyget siden. Enligt 
Ulla Cyrus-Zetterström, en av Sveriges ledande väv
experter, borde man använda uttrycket silkedamast, 
eftersom damast är en teknik som i detta fall utförs 
med silketrådar. Det uttryck som användes av både 
Agnes Branting och textilhistorikern Agnes Geijer är 
dock sidendamast, och i denna bok används detta 
vedertagna uttryck. Hos firman Bevilacqua är be
teckningen ”damasco” eller ”damasco seta”. 

Med ordet brokad menas ett tyg med inslag av me
talltråd av något slag. Här rör det sig för det mesta 

om en annan teknik än damast. Brokadtygerna går 
hos Bevilacqua under benämningen ”lampasso” eller 
”broccato”. För vävtekniska grundbegrepp hänvisas 
till grundböcker i vävning eller Nationalencyklope
din. En del förklaras också längre fram i texten. Om 
damastvävning kan man läsa i Eva Bergströms och 
Peter Öhrléns Siden (1999) samt i Den Dansande 
Damastvävaren (1999) av Berit Eldvik. 

Damastteknikens mönsterbildning bygger på kon
trast mellan matta och blanka ytor, negativt och po
sitivt, varpeffekt mot inslagseffekt. Beroende på hur 
ljuset faller kan man se omvänd effekt. Utförd i glan
siga fibrer, som silke eller fint lin, ger spelet mellan 
ytorna en levande effekt när tyget rör sig. 

Sidendamast Fastan för Licium, 1957. 
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Damastvävstolen har två system med solv och 
skaft som lyfter respektive sänker varptrådarna. Bot
tenskaften ger tygets grundbindning, hos Bevilacqua 
vanligen en 5-skaftad satin. Mönsterskaften styr 
grupper av trådar, så kallade stygn, i detta fall fem 
och fem. Dessa grupper manövreras av hålkortsme
kaniken. Detta ger en litet ”taggig” kontur, tydligare 
för ögat ju grövre tråd man använder.3 

Damasttekniken kan åstadkommas på olika sätt, 
manuellt eller maskinellt. Jacquardmaskineriet med 
sina hålkort uppfanns i början av 1800-talet och 
lade senare grunden för datateknikens binära sys
tem. Hos Bevilacqua användes också en mekanik 
som kallas Vincenzi, efter en italienare som 1854 
vidareutvecklade jacquarden. Vincenzi använde sig 
av lättare och mindre hålkort med flera hål, här dub
belt så många, 800 i stället för 400.4 Sidendamasten 
är vävd i jacquardvävstolar och alla kortkedjor till 
vävstolarna i Venedig är numrerade. 

Hos Bevilacqua vävdes vanlig damast i 5-skaftad 
satin (4/1), med upp till 130 trådar per centimeter 
i varp och cirka 30 trådar per centimeter i inslag. 
I en del av de senare tygerna har man kombinerat 

Exempel på vita tyger, från vänster ivorio, bianco, paglierino. 

8-skaftad satin (7/1) med 4-skaftad kypert (3/1) och 
därmed kunnat åstadkomma ytterligare två ytstruk
turer. Dessa tyger har inte liksidig effekt, avigsidan 
ger ett mattare intryck. De flesta av de tyger som 
beställdes av Pro Ecclesia är vävda med denna typ 
av teknik. 

Vådbredden var för det mesta 110 centimeter i 
sidendamasten. Libraria och Pro Ecclesia beställde 
också några 130 centimeter breda sidendamasttyger. 
Linnedamast och taft låg ofta på 130 centimeters 
bredd. Om man jämför med Almgrens sidenväveri i 
Stockholm växlade bredderna där mycket mer i bör
jan av 1900-talet. 

Brokadtygerna vävdes i lampas som är en utveck
lad, mer komplicerad typ av vävteknik med flera 
varpsystem. De vävdes på halv bredd, 55 centimeter, 
och någon gång på 63 centimeter. 

I stort sett alla tyger vävdes av natursilke i flera 
olika färger, samt i svart och vitt. I många fall har 
man också efter behov färgat in mindre stycken i 
speciella nyanser. En del tyger vävdes med guld- och 
silverinslag, bland annat för biskopskåpor och litur
giskt vita textilier. Några av Liciums mönster väv
des även i linne både i Italien och av Carl Widlund i 
Värmland.5 Widlund vävde också i ull/lin. 

Bevilacqua använde för det mesta italienskt silke, 
material hämtades bland annat från Turin. Det före
kom att man bytte inslagsfärg efter halva väven, för 
att man skulle kunna beställa ytterligare en färgny
ans. Mönstret Fastan vävdes till exempel med violett 
varp och violett inslag i första halvan av väven och 
blått inslag i den andra halvan. Till vita tyger använ
des tre olika nyanser: ”bianco” (kritvitt), ”ivorio” 
(elfenbensvitt) och ”paglierino” (smutsvitt eller pil
grimsfärgat). Dessa tre kunde kombineras på olika 
sätt i varp och inslag. Vita tyger färgades också i Sve

3	 För vidare beskrivning av tekniken se Cyrus-Zetterström (1974), s. 58–70; Becker & Ingers (1955); Becker (1987), s. 207 f.; Eriksson, Geztman, Gustavs
son & Lovallius (1993), s. 133 f. 

4	 Rossi (1997–98), not 25. 
5	 Eldvik (1999), s. 203–04 och 227–29. 
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På vävstolarna finns särskilda 
spolar med varptrådar till 
stadkanten. 

Olika varianter på stadkanter i 
de italienska färgerna. Det finns 
också exempel på att man ran
dat endast med vitt och botten
färgen, och några violetta tyger 
har turkos och vitt. Lampas/bro
kader har sällan randig stadkant. 
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Vävstol med sammetsvarp. 

rige. På 1950-talet skickades tygstycken till Lundby 
kemiska tvätt i Göteborg för infärgning. 

Stadkanternas randning tillkom slumpartat. De 
varpades vanligen i de italienska färgerna rött, vitt 
och grönt, på en särskild spole, och varptrådarna 
solvades av den som råkade sätta upp väven. Varia
tionen hade ingen särskild betydelse efter vad man 
vet, även om stadkanter ibland har studerats för att 
identifiera olika väverier. Väverskorna kunde växla 
mellan de olika vävstolarna. 

Hos Bevilacqua vävdes inte bara sidendamast. 
Där tillverkades också taft, slät och mönstrad sam
met, sidenbrokad och sammetsbrokad. Att tillverka 
sammet är mer komplicerat. Sammet vävs med en 
bottenvarp och en polvarp som dras upp i små öglor 

som kan lämnas som de är, oskurna, eller skäras så 
att man får en slät lugg, sammetsyta. Vissa partier 
kan sparas ut så att ett mönster utan sammetslugg 
bildas. Detta benämns hos Bevilacqua ”ciselé”. 

Bevilacquas numrering 
Giulio Bevilacqua (1918–1999), som ledde firman 
från 1960-talet, hade i en liten anteckningsbok för
tecknat alla mönster i kronologisk ordning, från 
nummer 3067 till 3940 (3125 till 3165 saknas). 
Det är sammanlagt 833 nummer, med italienskt el
ler franskt namn på de flesta, ibland svenskt eller 
norskt. Före siffran står ibland ”dis” eller ”D.” vil
ket betyder ”disegno”, mönster eller design. Lägre 

10     veneziansk  sidendamast 
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Numrerade kortkedjor i väveriet i Venedig till mönstren 3544 Palmkvistar (Bevilacqua), 3557 Cirklar, (Ersta), 3421 Musicerande änglar och 
3516 Snöflingor, (Licium), 3487 Småmönstrat, 3528 Segerkrona, 3548 Evangelister, 3602 Pilastrar och 3531 Korsblommor (Libraria). 

Mängder av kortkedjor förvaras på hyllor i väveriet i Venedig. 

nummer, mellan 1108 och 1347, avser tyger som till 
en början vävdes i Neapel. En förteckning över dessa 
nummer saknas, men omkring tio stycken finns med 
som referens när tygerna vävts på nytt, samt i be
ställningslistor. 

Patronteckningar, akvarellerade rutmönster, ofta 
med nummerbeteckning och datum, finns bevarade i 
väveriet i Venedig. Numren och i många fall mönst
rens namn finns på etiketter på buntar av hålkort i 
hyllor i väveriet. Mer eller mindre vattenskadad kor
respondens och räkenskaper finns också kvar i Ve
nedig. Brevkopiorna betecknas i Bevilacquas arkiv 
”copialettere”. 



 

 

Uppgifter i arkiv, ateljéer och hos konstnärer 
Föreningen Handarbetets Vänner (HV), som bilda
des 1874 för att ”i fosterländsk anda och konstnärlig 
inriktning förädla den svenska textila slöjden”, gick 
år 1951 samman med Ateljé Licium. HV-Liciums ge
mensamma arkiv är deponerat på Nordiska museet 
och innehåller beställningslistor, räkenskaper och 
arbetsböcker med uppgifter om sidentyger. I arkivet 
finns dessutom skisser och utkast till en del mönster 
av Sofia Widén samt fotografier av tyger och föremål 
tillverkade av dem. Sofia Widéns sena skisser har be
varats hos Alice Lunds Textilier AB i Borlänge, men 
någon korrespondens finns inte kvar. 

Ateljé Librarias äldre räkenskaper och annat som 
visar vad man beställt från Bevilacqua finns nu i 
Svenska kyrkans arkiv i Uppsala. En del tyger fanns 
fortfarande kvar i lager hos Libraria fram till som
maren 2005 då firman lades ner. Märtha Gahns skis
ser finns i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) på 
Riksantikvarieämbetet. Provstycken på sidendamast 
och silkedockor har hon själv lämnat till National
museum med egna kommentarer. 

I Erstas arkiv i Stockholm förvaras beställnings
listor och räkenskaper angående firmans sidentyger 
och de föremål som tillverkats av tygerna. 

Hos Kulturen i Lund finns SSKT:s arkiv med fö
retagets korrespondens och räkningar samt siden
prover. Dåvarande Kunstindustrimuseet i Oslo (nu 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) har 
ett stort skissmaterial med mera från konstnärinnan 
Ruth Arnestad Lødrup. 

Uppgifter om några tyger har lämnats under 
samtal med tre norska konstnärer som ritat var sitt 
mönster. Det gjorde också Kirsten Becker i Danmark 
samt Edna Martin och Ragnar Haraldsson medan 
de levde. 

Ett uppslag i Giulio Bevilacquas anteckningsbok med mönstrens 
nummer i kronologisk ordning. 

Vattenskadat brev från Licium till Bevilacqua i Bevilacquas arkiv. 
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LITURGISKA TEXTILIER OCH FÄRGER 
I SVENSKA KYRKAN 

I Svenska kyrkan behölls bruket av liturgiska textili
er i gudstjänsten efter reformationen. Ordet skrud är 
en beteckning för alla liturgiska textilier, antependier 
som täcker altarets framsida, mässhakar som bärs av 
prästerna och kalkkläden som läggs över kalken än 
i dag. Det är bara de liturgiska textilierna som har 
en bestämd färgkanon. Beroende på söndagens eller 
helgdagens karaktär växlar man mellan olika färger, 
vanligen rött, vitt, svart, grönt och violett eller blått. 
Detta bruk uppstod tidigt i den romersk-katolska 
kyrkan och beskrevs av påven Innocentius III redan 
1198. På medeltiden fanns dock lokala variationer, 
så även i Sverige. 

Under 1600- och 1700-talen föll färgväxlingarna 
i glömska i de protestantiska kyrkorna, men en viss 
växling mellan allvarsdagar och festdagar fanns hela 
tiden kvar i Svenska kyrkan. Från mitten av 1800
talet uppstod åter ett intresse för liturgiska textilier 
och i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
återinfördes olika liturgiska färger i Sverige enligt 
den katolska kyrkans tradition. Det var främst från 
Tyskland och tyska skribenter, såväl katolska som 
protestantiska, och särskilt den liturgiska förnyelse 
som utgick från pastor Wilhelm Löhe i Neuendet
telsau, som Svenska kyrkan hämtade inspiration till 
att återskapa och sprida denna sed. 

Redan på Stockholmsutställningen 1897 visade 
Handarbetets Vänner (HV), under Agnes Brantings 
ledning, exempel på antependier i fem liturgiska 
färger, något som till och med uppmärksammades i 

Mässhake av Liciums brokad Flammor och kalkduk av Librarias 
Eklövsmönster i Storkyrkan, Stockholms domkyrka, 2004. 

engelsk press.6 Branting skrev senare om de liturgiska 
färgerna i Textil konst i svenska kyrkor (1920). Hon 
stöder sig där på påven Innocentius III och de tyska 
teologerna Josef Braun, Franz Bock och Martin Eu
gen Beck och citerar även engelsk litteratur i ämnet.7 

Efter 1930 tog Sofia Widén upp den gamla svenska 
blå fastefärgen, först i två mässhakar för Västerås 
domkyrka 1933 och därefter i ett antependium och 
två mässhakar för S:t Görans kyrka i Stockholm på 
1930-talet.8 

6	 HV-arkivet F IV:1, The Queen, the Lady’s newspaper, July 31 1897. ”… and the fourth (section) is reserved for ecclesiastical decorative work. Froken 
Branting is quite an authority and has written an interesting essay on this subject. All five liturgical colours, which are still used, although not as a 
general rule, in Swedish churches, are represented, there being a red, a white, a black, a violet and a green antependium, the designs of two are by Froken 
Branting. Sign. Jessie.” 

7	 Hope, Atchley & Cuthbert (1918). 
8	 Docent Bengt Stolt har vänligen lämnat upplysningar och korrespondens angående detta. 



 

Under 1800-talet var det vanligt att svart skrud 
användes för allvarspräglade söndagar och rött för 
högtidsdagar. Men man kunde också använda guld 
och mönstrade tyger i någon annan färg för stora 
högtidsdagar. På 1700-talet förekom till exempel 
gulbottnad sidenbrokad med blommor i alla färger. 

Liturgiska textilier för svenska kyrkor beställdes i 
färgerna vitt, rött, violett (eller blått), grönt och svart 
samt/eller guld. Färgernas innebörd varierar och har 
använts för olika ändamål och tillfällen: 

Vitt symboliserade glädje och renhet redan i forn
kyrkan. Numera används vitt på alla de stora hög
tidsdagarna (utom pingstdagen), det vill säga första 
advent, juldagen, nyårsdagen, påskdagen, trefaldig
hetsdagen, tacksägelsedagen och de söndagar som 
följer efter jul och påsk. Mariadagar som kyndels-

Blå mässhake från 1948 i Jäders kyrka av damasten 
Vinträd (La vite) av Sofia Widén. 

mässodagen och Marie Bebådelsedag samt Mikaeli
dagen och allhelgonadagen har också vit liturgisk 
färg. På 1950- och 60-talen beställdes många vita 
textilier främst från ateljéerna SSKT, Libraria och 
Ersta. Genom att studera beställningarna kan man 
dra slutsatsen att det är då som vitt slår ut rött som 
högtidsfärg. 

Rött är den helige Andes färg. Det är också eldens 
och blodets färg och används vid pingst och på mar
tyrdagar. Under 1700- och 1800-talen kunde man 
ha den röda färgen på alla stora högtidsdagar. Röd 
liturgisk färg användes också som allmän glädje- och 
högtidsfärg långt fram på 1900-talet. 

Violett eller blått är botgörings- och fastefärger, som 
används under advent och fastan före påsk. Den 
violetta liturgiska färgen övertogs från den romersk
katolska traditionen av Agnes Branting via tyska 
kontakter och forskare. Vid sidan av den röda och 
svarta färgen var det den violetta färgen som först 
började slå igenom i Sverige vid slutet av 1800-talet, 
då främst som ett alternativ till svart. Violett anskaf
fades ofta som andra färg efter rött eller vitt till flera 
nybyggda kyrkor vid sekelskiftet. Blå liturgisk färg 
återupptogs först på 1930-talet som alternativ till 
violett. Blått har också använts som en mildare all
varsfärg i gravkapell och sjukhuskyrkor. I slutet av 
1900-talet kom en ny tolkning av den blå färgen som 
liturgisk färg på Mariadagar i stället för vit färg. Ge
nomslaget av denna förändring har hittills inte varit 
särskilt stort. 

Grön liturgisk färg används under två perioder un
der kyrkoåret, dels tiden efter trettondedagen, dels 
den långa trefaldighetstiden under sommar och höst. 
Den gröna färgen symboliserar bland annat trons och 
det kristna livets växande och har betraktats som en 
”neutral” färg för ”vanliga” söndagar. Färgen togs 
upp både av Göteborgs Paramentverkstad och HV 
före sekelskiftet 1900 i antependier och predikstols
kläden, men kom först senare i mässhakar. 
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 Detalj av mässhake av italiensk 1400-talsbrokad, Frötuna kyrka i 
Uppland, nu i Statens historiska museum, inv. nr 4173:9. 

Svart hör samman med allvar och sorg. Svart kun
de fortfarande under första delen av 1900-talet 
användas på tre av de fyra böndagarna, nämligen 
botdagen, reformationsdagen och missionsdagen 
(senare även röd färg), samt även på bönsöndagen, 
domssöndagen, fastlagssöndagen, i fastan, på palm
söndagen och långfredagen. Bruket har successivt 
förändrats så att svart blivit enbart sorgefärg och nu
mera endast används på långfredagen och ibland vid 

begravning. Under senare delen av 1900-talet be
ställdes sällan svarta mässhakar, med undantag av 
om det beställdes en hel svit av textilier i alla färger 
till nya kyrkor. 

Guld är ingen egen liturgisk färg men kan användas 
i stället för vitt till de största glädjefesterna. Guld 
har sedan gammalt tolkats som symbol för helighet 
och paradis. Praktmässhakar och antependier till 
de stora högtidsdagarna har tillverkats i guld- eller 
silverbrokad. Biskopsskrudar och korkåpor är neu
trala i förhållande till kyrkans liturgiska färgkanon 
men har gärna inslag av guld och silver. 

Redan under 1300-talet förekom tyger med invävda 
religiösa motiv. Praktfull italiensk sidenbrokad kun
de ha såväl profana som sakrala motiv. Några sådana 
tyger finns bevarade i svenska kyrkor. Som material 
till antependier användes under slutet av 1800-ta
let vanligen kläde eller sammet, och till mässhakar 
för det mesta sammet. Stilimiterande sidentyger från 
Tyskland, Italien och Frankrike började också an
vändas i slutet av 1800-talet. Både HV, Göteborgs 
Paramentverkstad och textilateljé Licium importe
rade under den första tiden sådana tyger. 

Biskopsskrudar 
Biskopsskrudar utgör en särskild kategori bland de 
liturgiska textilierna. Korkåpor, till skillnad från ex
empelvis antependier och mässhakar, följer inte den 
liturgiska färgkanon. Sveriges biskopar bar de medel
tida kåporna under lång tid, även efter reforma
tionen. Till Adolf Fredriks kröning 1751 skaffades 
dock 13 nya kåpor av fransk storblommig brokad 
till svenska och finska biskopar och superintenden
ter.9 Uppsala ärkestift och Lunds stift fick också nya 
biskopsskrudar av slätt guldtyg i slutet av 1700-talet. 
1700-talskåporna användes långt in på 1900-talet. 

9 Estham (1997). Superintendenter 1751 i Härnösand, Göteborg, Kalmar, Karlstad och Visby. 



Liciums och Librarias biskopsskrudar och mitror 

Licium 
Biskopsskrudar År Damastmönster Broderimönster 

Uppsala 1925 Rundlar Ruth Hallberg 

Coimbatore Indien 1925 —— —— 

Stockholm* 1926 Tulipan Sofia Widén 

Uppsala 1935 Hjortar Sofia Widén 

Lund 1935 Musicerande änglar Sofia Widén 

Västerås 1936 Fåglar Sofia Widén 

Strängnäs 1937 Livsträd Sofia Widén 

Göteborg 1937 Livsträd Sofia Widén 

Växjö 1941 Musicerande änglar Sofia Widén 

Stockholm 1942 Skeppen Sofia Widén 

Linköping 1945 Points d’or Märta Afzelius 

Karlstad 1947 Points d’or Märta Afzelius 

Zulukyrkan, Sydafrika 1948 Hjortar 

Bukoba, Tanzania 1961 Tornspiror Bengt Olof Kälde 

Mitror År Damastmönster Broderimönster 

Strängnäs 1927 —— Sofia Widén 

Göteborg 1930 Stora kors Elin Petterson 

Linköping 1932  —— Sofia Widén 

Visby 1941 Snöflinga Sofia Widén 

Zulukyrkan, Sydafrika 1948 Hjortar 

Strängnäs 1952 Snöflinga Sofia Widén 

Bukoba, Tanzania 1961 Tornspiror Bengt Olof Kälde 

*Pastor primarius’ kåpa, ej mitra. 

Libraria 
Biskopsskrudar År Damastmönster Broderimönster 

Skara 1939 Regina Marguerita Bror Geijer Göthe 

Sydrhodesia 1958 Korsrosor Anna-Lisa Odelquist-Kruse 
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  Stockholms stifts första biskopskåpa från 1942 av sidenbrokaden 
Skeppen av Sofia Widén. 

På över 100 år tillkom endast en ny biskopsskrud, 
till det nybildade Luleå stift, 1907. 

Men mellan 1925 och 1947 beställde så gott som 
alla Sveriges stift nya biskopsskrudar, och de fles
ta utfördes i sidendamast eller brokad. Den första 
skruden beställdes av ärkebiskop Nathan Söderblom 
1925. Det är den ”ekumeniska” biskopsskruden i 
Uppsala av Agnes Brantings tyg Rundlar med bro
derier av Ruth Hallberg. Samma år tillverkades en 
kåpa till den svenske missionsbiskopen Johannes 
Sandegren i Coimbatore i Sydindien. 

Licium tillverkade mellan 1925 och 1947 nio bi
skopskåpor med tillhörande mitror, av Sofia Widéns 
tyger, till svenska stift. Dessutom tillverkades fyra 
mitror avsedda att bäras till biskopskåporna från 
1751. En del biskopsskrudar hade broderier kom
ponerade av Märta Afzelius, andra var helt Sofia Wi
déns verk. Stockholms domprost, med titeln Pastor 
primarius, fick 1926 en kåpa av Bevilacquas sam
metsbrokad Tulipan med broderier av Sofia Widén. 

Åren 1948 och 1961 tillverkade Licium biskops
skrudar till Zulukyrkan, ett gammalt svenskt mis
sionsfält, respektive Bokobastiftet i Tanzania, där 
Bengt Sunkler var den första biskopen. 

En biskopsskrud till Skara stift gjordes hos Libra
ria 1939 av ett av Bevilacquas tyger, Regina Marghe
rita. Libraria levererade också 1958 en biskopsskrud 
av gul sidendamast till Sydrhodesia, nuvarande Zim
babwe. I samtliga fall, utom till Indien och Stock
holm, är materialet i kåpor och mitror sidendamast 
eller brokaddamast/lampas från Bevilacqua. 

Även de danska och särskilt de norska nykom
ponerade tygerna användes till flera biskopskåpor. 
Ragnar Haraldsson levererade 1978 en biskopskåpa 
till Växjö stift av det danska tyget Smaa fisker. Un
der senare delen av 1900-talet tillverkade Libraria 
ett antal nya ”resekåpor” av lätt handvävt ylle som 
används av biskoparna vid förrättningar ute i stiften. 
Sidenkåporna används numera främst i de domkyr
kor där de hör hemma. 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

DE SVENSKA TYGERNA FRÅN BEVILACQUA
 

Det är något enastående i svensk textilhistoria när 
den unga Sofia Widén vid ateljé Licium i slutet av 
1920-talet började komponera egna mönster till si
dendamast för kyrkligt bruk. Agnes Branting hade 
då varit ägare till Licium i många år och från 1923 
var Sofia Widén den unga påläggskalven. Ett enda 
mönster med små cirklar, Rundlar, hade kompone
rats av Agnes Branting själv och det användes av Li
cium redan 1921.10 Sofia Widén skapade däremot 
26 olika mönster och hennes tyger kom att vävas 
hos sidenfirman Bevilacqua i Venedig under mer än 
30 år. 

10 Licium genom femtio år (1954), (förf. Agnes Geijer). 

Den första skriftliga uppgiften hos Bevilacqua11 

om svenska damastmönster är daterad 1927. I maj 
detta år tycks Sofia Widén ha varit i Venedig på besök 
hos sidenväveriet för att övervaka provvävningen av 
sitt första damastmönster Liljemönster.12 Flera av 
de tidiga tygerna, till exempel Krokarna, nämns i Li
ciums arkiv 1928 och i en artikel av textilforskaren 
Elisabeth Thorman från 1930. Under 1930-talet, när 
Sofia Widén blivit chef för Licium och Märtha Gahn 
för Libraria, tillkom de flesta mönstren. 

De första mönstren har ingen speciellt religiös 
prägel. Men Liciums mönster Vinträd från 1941, 

Mönstret Rundlar (Piccoli 
Rombi), komponerat av Agnes 
Branting omkring 1920. 
Detalj av antependium från 
1921 i Nacka kyrka. 

11 Bevilacquas arkiv, Copialettere 1927 (trol. 25 maj), R101, s. 315, fritt översatt från franska: ”Mlle Widén har sett en perfekt reproduktion av ert nya 
mönster (”dessin exclusif”) och vi räknar med att skicka det första om några veckor.” På s. 404 (4 juli 1927) står om damasten: ”Röd T 803–1237 order 
20/4”. Den 29 september 1927 nämns ”Liljemönstret” i brev hos Bevilacqua. 

12 I beställningsböcker och på etiketter finns även franska och italienska namn på tygerna. 
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Liljemönster av Sofia Widén. Detalj av antependium från 1930 i 
Kimstads kyrka i Östergötland. 

som syftar på nattvardens vin, bär en mer sakral 
prägel. Några mönster har hämtat inspiration från 
medeltida kyrkliga textilier. Liljemönster 1927 har 
till exempel en italiensk 1400-talsbrokad i Västerås 
domkyrka som förebild. 

En del av Librarias tidiga tyger är rena ytmönster, 
bearbetningar av gamla svenska linnedrällmönster. 
Snöflingan och Eklövet som gjordes för Libraria nämns 
också av Thorman. Några har olika kristna symboler 
som motiv, till exempel den helige Andes duva och 
eldsflammor, livets träd eller evangelisterna. 

En grupp mönster hos Licium har stiliserade figur
framställningar och olika bibliska teman som apost
larna med sina attribut, Maria och Johannes vid kor
set, pingstundret och de fyra evangelistsymbolerna 
grupperade runt ett vinträd bredvid kyrkans skepp 
med ett stort segel. 

Änglar i olika grupperingar är framträdande och 
mycket omtyckta som motiv. Änglar med fyra olika 
musikinstrument, två motställda flygande änglar 
med ett brinnande hjärta samt knäböjande änglar 
vid ett livsträd finns bland Liciums mönster. Möns
ter med änglar finner vi även hos Libraria, SSKT och 
Pro Ecclesia. 

Mässhake i Västerås domkyrka från 1400-talet i guld och blått, 
förebild till Sofia Widéns Liljemönster. 



 

SIDENTYGER FRÅN ANDRA FIRMOR
 

Till kyrkliga textilier har under 1900-talet använts 
sidendamast från andra väverier än Bevilacqua, både 
svenska och europeiska. Ett av Stockholms många 
sidenväverier grundades 1833 av Knut August Alm
gren (1806–1884). Detta är i dag det enda som finns 
kvar i norra Europa, med en viss museal produktion 
i de gamla lokalerna på Södermalm. HV beställde 
siden från Almgrens till sin kyrkliga tillverkning re
dan på 1890-talet, då Agnes Branting var direktris 
där, bland annat användes ripstyger och moiré till 
antependier. Paramentavdelningen vid Ersta diako

nissanstalt använde ett Almgrenstyg i vitt med fjä
derliknande blad till mässhakar i Gustav Vasa och 
Jakobs kyrkor i Stockholm 1906 respektive 1911. 
Licium beställde slätt siden till fanor från Almgrens 
och damast för inredningsändamål bland annat till 
Enskilda Banken. 

Efter sonen Oscar Almgrens död 1910 minskade 
beställningarna av helsiden över lag hos väveriet, 
vilket kan bero på att den nye verkställande direk
tören, tidigare bokhållaren Brattström, hade ett an
nat kontaktnät än Almgren.13 HV höll dock fast vid 

Sidendamast från Almgrens sidenväveri. Vitt antependium från Ersta 1915 i Grästorps kyrka i Västergötland. 

13 Enligt museichef Jan Lindo, vd Stiftelsen K.A. Almgrens sidenväveri & museum. 
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 Krefeldtyg med motställda fåglar. Detalj av mässhake från Licium 
1925 i Lunds domkyrka. 

Sidendamast med granatäpplemönster från Krefeld. Detalj av vit 
mässhake från Licium 1925 i Vreta klosters kyrka i Östergötland. 

Krefeldtyg med rundlar. Detalj av mässhake från Licium 1907 
i Gustavsbergs kyrka. 

Almgrens som leverantör en tid. Den nya direktrisen 
Carin Wästberg ritade ett par sidendamastmöns
ter, med servietter i Hedvig Eleonoras samling på 
Gripsholm som förlaga. De vävdes av Almgrens på 
1910-talet och det ena tyget användes bland annat 
till antependier i Mogata kyrka i Östergötland och 
Hulterstads kyrka på Öland. Tillverkningen av kyr
kotextilier var för övrigt inte så stor på HV och de 
beställde inga egna mönster från Bevilacqua. 



 

 

Sammetsbrokad från sidenväveriet Gaggioli i Zoagli. 

Från väverier i Lyon i Frankrike och Krefeld i 
Tyskland importerades medeltidspastischer, till ex
empel ett mönster med motställda hjortar efter en 
senmedeltida Luccabrokad. I Krefeld vävdes bland 
annat ett tyg med rundlar som är speciellt vanligt i 
Liciumtextilier i Strängnäs stift. Ett annat, med mot
ställda fåglar i cirklar, kom också från ett väveri i 
Krefeld, liksom även ett tyg med granatäpplemöns

ter som använts bland annat i Vreta klosters kyrka 
och Maria Magdalena kyrka i Stockholm. 

Det importerades även siden från andra firmor i 
Europa. Licium använde sig exempelvis tidigt av si
dentyger från andra italienska företag. På sommaren 
1904 besökte Agnes Branting norra Italien för att 
köpa in spetsar och tyger till den firma hon tänkte 
starta på hösten samma år. Av brev till systern Calla 
Geijer framgår att hon besökte staden Zoagli där si
denväveriet Gaggioli fanns (och fortfarande finns). 
Åtminstone ett av de tyger som användes av Licium 
kan hänföras till Gaggioli, en sammetsbrokad, i an
tependier från 1920-talet som finns i Hosjö kyrka i 
Dalarna, i Sjonhems kyrka på Gotland och i Årsunda 
kyrka i Gästrikland. Från Italien eller möjligen Tysk
land importerade Licium och Ersta också ett granat
äpplemönstrat damasttyg som användes till flera an
tependier och mässhakar, främst röda, redan 1904 
och 1906 och under 1910- och 20-talen. Det har den 
karaktäristiska röd-grön-vita stadkanten, men det 
är enligt Bevilacqua inte ett tyg från dem. Även hos 
Gaggioli används denna typ av stadkant. 

Sidenfirman Giani i Wien hade en filial i Paris och 
ställde ut i Amsterdam 1900. Ett av deras tyger med 
vinlöv och druvor användes till Luleå stifts första 
biskopskåpa 1907. Ett annat vindruvstyg köptes ge
nom sidenfirman Reinius i Stockholm av Licium re
dan på 1920-talet, och senare av Ersta och av SSKT 
på 1940-talet. Från England importerades några 
olika damasttyger med tudorrosor. Från firman East 
Anglican Weaving Company i Macclesfield kom ett 
damasttyg som i Liciums räkenskaper och beställ
ningsböcker kallas ”Engelska rosen”, komponerat 
av James F. Flanagan.14 Det användes av Licium för
sta gången 1920 till en violett mässhake för Svenska 
kyrkan i London. 

14 Hero Granger-Taylor, (1992) samt uppgift i brev 1997 från James F. Flanagans dotter Mrs Pauline Watts. 
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 Engelska rosen från Flanagan i Macclesfield. Dopfuntstäcke från 
1943 i Österhaninge kyrka. 

Sidendamast från Italien eller Tyskland med granatäpplemönster. 
Bokstöd från Ersta 1904 i Matteus kyrka, Stockholm. 

sidentyger  från  andra  firmor       23 



 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

SIDENVÄVERIET BEVILACQUA
 

Uppgifter och citat i detta kapitel om väveriet 
och verksamheten är huvudsakligen hämtade 
ur Antonella Rossis doktorsavhandling i eko
nomisk historia: Industrializzazione e Capitale 
Estero a Venezia fra ’800 e ’900. La Tessitura 
Serica Luigi Bevilacqua, Diss. 1997–98. Udine. 

Luigi Bevilacqua – ett familjeföretag 
Sante Bevilacqua di Angelo levde på 1800-talet och är 
den förste som man känner till med familjenamnet Be
vilacqua. Äldste sonen Luigi Bevilacqua (1844–1898) 

var den som började med sidenvävning. Han star
tade sitt sidenväveri 1875 i San Lorenzodistriktet 
i Venedig och slog sig år 1888 samman med Gio
vanni Battista Gianoglio, en erfaren sidenvävare. 
Gianoglio hade tidigare varit direktör hos Trapo
lin, en sidenmanufaktur som 1835 grundats i Vene
dig av Giovanni Battista Trapolin. Dennes son dog 
1887 och efter två år överläts firman till ”Rubellis 
hustru” under namnet ”Trapolins efterträdare Lo
renzo Rubelli”.15 Luigi Bevilacquas samarbete med 
Gianoglio fortsatte till 1895, då denne drog sig till
baka.

Sante Bevilacqua di Angelo
              1819–?
        Luigi Bevilacqua
             1844–1898 

Vincenzo Emilio Antonio Angelo Cesare Attilio Giuseppina 

1868 1871–1961 1875–1898 1877–1935 1884–1966 1886–1934 1889 

(Noemi Tassinari) Glenny v Redlich Giuseppe 
1876–1961 Michieletto 

Vittorio 
1902–1993 

Antonio 
Tassinari 

1898–1982 

Giulio 
1918–1999 

Lilly Maria 
1909 

Mario 
1943 

Rodolfo 
1949 

Alberto 
1951 

Emanuele 
1974 

 Familjen Bevilacqua. 

15 Detta blev så småningom den framstående firman Rubelli. 
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Alberto Bevilacqua under porträttet av Luigi Bevilacqua. 

Alla Luigis fem söner arbetade någon tid i väve
riet. Vincenzo som var äldst skötte till en början hela 
administrationen. Den tekniskt och artistiskt begå
vade Antonio ledde arbetet i väveriet, Angelo hade 
hand om kundkontakterna. Luigi ägde också en vin
handel som drevs av sonen Emilio fram till 1911, då 
även han övergick till arbete i väveriet. 

I januari 1898 dog Luigi och i mars samma år 
dog sonen Antonio.16 Angelo fungerade troligen som 
direktör från 1903, då Vincenzo flyttat till Padova. 
Den yngste sonen Cesare började delta i verksam
heten så snart han gått ut gymnasiet år 1900 och 
blev så småningom brodern Angelos högra hand och 
efterträdare. 

16 Enligt ”Guida Commercial” från 1902 marknadsförde firman Luigi Bevilacqua ”Kyrklig utrustning, fransar, galoner och snörmakerier (”possementerier”), 
sammetsbrokad och brokader, guldtyg” (Arredi sacri, frangie, galonin e passamani; Passamanterie; Soprarizzi e broccati; Tessuti d’oro.). 

http:Antonio.16


 
 
 

  

 
 

Cesare Bevilacqua och påven Johannes XXIII. 
Till höger Giulio Bevilacqua. 

Mario och Alberto Bevilacqua 1998. 

Giulio Bevilacqua och drottning Silvia, till vänster 
Rodolfo Bevilacqua och kusinen Erland von Redlich. 

Opifici Serici Riuniti San Leucio, 1920–27 
Under en period, från 1920 till 1927, ingick Bevilac
qua i ett konsortium som kallades O.S.R., Opifici Se
rici Riuniti San Leucio (Förenade sidentillverkarna). 
O.S.R. hade sitt säte i Neapel med produktionscentra 
dels i Sala di Caserta, dels i Venedig. Rossi har i sin 
avhandling endast delvis kunnat reda ut förhållandet 
mellan O.S.R. och Bevilacqua under denna period. 
Enligt räkenskaperna från december 1919 existerar 
firman Luigi Bevilacqua endast till namnet och tycks 
inte ha haft något större självbestämmande. Rossi 
anser att O.S.R. hade hela makten. Något slags upp
delning fanns då det gällde försäljning från Venedig 
och San Leucio. ”Venedig”, det vill säga Bevilacqua, 
behöll direktförsäljningen till områden där de redan 
var etablerade, bland annat de nordiska länderna. 

Bröderna Angelo och Cesare lyckades så små
ningom återta ledningen av firman. I slutet av febru
ari 1927 finns åter firman ”Societa Anonima Luigi 
Bevilacqua”. Då firman Bevilacqua gick ur O.S.R. 
behöll konsortiet tre fjärdedelar av kapitalet och de 
fem syskonen Emilio, Angelo, Attilio, Cesare och 
Giuseppina Bevilacqua en fjärdedel. Två utomstående 

26     veneziansk  sidendamast 



 sidenväveriet  bevilacqua       27 

 

personer ingick i styrelsen tillsammans med Angelo 
Bevilacqua. I februari 1929 klipptes de affärsmäs
siga banden definitivt mellan Bevilacqua och O.S.R. 
Viss vävning utfördes dock senare i Neapelväveriet, 
vilket framgår av korrespondens med Licium på 
1930-talet. 

Ekonomisk kris 
Under första hälften av 1930-talet inträffade en 
ekonomisk kris hos Bevilacqua. Situationen i Italien 
hade inte varit sådan att man kunnat förutsäga den 
annalkande stora börskrisen i USA. Från slutet av 
oktober 1930 hade Angelo problem med krediter, 
förmodligen på grund av depressionen. De tre för
sta åren på 1930-talet gick med förlust och redan 
1931 fick man lov att göra en drastisk nedskärning 
av personalstyrkan. Att man inte gjorde sig av med 
onödiga vävstolar tyder dock på optimism, hopp om 
att nedgången skulle vara tillfällig. Den ekonomiska 
situationen 1933–35 innebar stora svårigheter i hela 
Italien med instabila priser. Hot om sanktioner ska
pade en allmän pessimism. Denna osäkerhet slog sär
skilt hårt mot en firma som producerade lyxvaror. 

Från och med 1932 anser Rossi att firman ”åter
upptäcker” en försummad potentiell kundkrets, den 
kyrkliga. Bevilacqua riktade sig främst till religiösa 
institutioner i nedre Venetien men också till den 
svenska marknaden. Men vid den tiden hade Licium 
redan beställt siden från Bevilacqua för sin kyrkliga 
tillverkning i över tio år. 

Cesare Bevilacqua träder fram 
När Angelo Bevilacqua 1898 övertog ledningen av 
firman visade han stor handlingskraft. Han blev 
direktör, delegat och president i rådet för textilad
ministration i hela Venedig och initiativtagare till 
bland annat La Societa Anonima Gruppo Arte De
corative Venezia–Roma. Men han dog 1935, endast 
58 år gammal. En tvåspaltig artikel i Il Gazzettino 
beskriver hans begravning med många prominenta 
och betydande gäster. 

Mässhake av sammetsbrokad i en kyrka på Murano. 

Angelos bortgång skapade åter oro inom firman. 
Under trettiotalets första fem år hade han lyckats 
undvika en hotande konkurs. ”I detta mörka ögon
blick stiger den yngste brodern Cesare Bevilacqua 
fram ur skuggan som en duglig ersättare för sin bror 
Angelo”, skriver Rossi. Det gjordes en revision och 
uppenbarligen fick man under 1936 lov att skriva 
ner värdet av fastighet, maskiner med mera. 

År 1937 valde styrelsen Ildebrando Bonaventura 
till ordförande. Cesare Bevilacqua, som utsetts till 
vd, sanerade företaget och fick det på fötter igen. 



 

Den 2 juni 1937 hölls en extra ordinarie stämma 
som blev en viktig vändpunkt för Societa Anonima 
Luigi Bevilacqua. En reduktion av kapitalet från 
2 000 000 lire till 150 000 lire företogs. Den nya 
styrelsen bestod av Cesare Bevilacqua, Emilio Be
vilacqua, Attilo Bevilacqua, ordförande Ildebrando 
Bonaventura samt Virginio Casali, representant för 
L’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) som 
innehade 75 procent av andelarna. Cesare, Erminio 
(Emilio), Attilo och Giuseppina Bevilacqua ägde en
dast 11 procent. 

Redan sista oktober 1937 kunde Cesare visa sty
relsen att affärerna gick framåt. Han föreslog att 
man skulle utnyttja byggnadens översta våning, som 
nu stod obebodd, till kontor, magasin med mera och 
på så sätt minska utgifterna. Även 1938 visades posi
tiva bokslutsresultat. ”Vår produktion av konstväv
nader har tagit sig och de är högt uppskattade och 
värderade”, citerar Rossi. Alla vävstolar hade mon
terats upp igen och man kunde åter bygga upp ett 
riskkapital för företaget och fonder för de anställda. 
Vid slutet av 1939 hade omsättningen ökat med 20 
procent. Samma år lämnade Virginio Casali styrelsen 
och Giuseppe Michieletto, Giuseppina Bevilacquas 
man, valdes in efter honom. Därefter ingick förutom 
familjemedlemmar endast Ildebrando Bonaventura 
i styrelsen. Sammanhållningen i familjen betydde 
enligt Cesares son Giulio mycket. Cesare ansågs se
riös, ”älskade väven, var artig och disciplinerad och 
behandlade både kunder och anställda med respekt 
och omtanke, något som konfirmeras av den fina 
bild väverskorna ger av honom”, skriver Rossi. 

Produktionen i gång trots världskrig 
Under fascisttiden fick firman arbeta i fred. Benito 
Mussolini, regeringschef mellan 1922–43, hade före
speglat en snabb lösning när Italien i juni 1940 drogs 
in i andra världskriget. Italienska företag skulle kun
na bedriva normal aktivitet. I Bevilacquas årsberät
telse, ”Liro dei Verbali Assemble della Bevilacqua”, 

Fastighetens exteriör, från gårdssidan. 

skildrades detta på våren 1941 med högstämd fas
cistisk retorik. Sådan retorik beledsagar sedan mö
tesprotokollen till slutet av 1943. Annars handlar 
de mycket om praktiska, byråkratiska problem gäl
lande import och export. Även bokslutet 1941 var 
positivt. Trots skiftande yttre omständigheter kunde 
man hela tiden hålla sidenproduktionen och handeln 
i gång och behålla en högt uppdriven skicklighet. 

År 1942 blev Ildebrando Bonaventura inkallad 
och Cesare Bevilacqua deltog i fälttåget mot Ryss
land. Vittorio Bevilacqua och Antonio Tassinari (son 
till Antonio Bevilacqua och Noemi Tassinari från 
Lyon) höll ställningarna i väveriet. Under kriget var 
det svårt att få tag i råmaterial. Väverskorna har be
rättat för Rossi att de under krigsåren hade brist på 
allt. Men även 1944 gick med vinst. Familjen hade 
trots allt lyckats driva företaget vidare. 

I april 1946 redovisades åter förlust, förmodli
gen på grund av kriget, men det tycks snart ha vänt. 
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Dock saknades fortfarande både råmaterial och la
ger av de vanligaste tygerna. ”Genom svårigheter 
förde Cesare Bevilacqua företaget mot mognad, en 
värdig efterträdare till Angelo, med goda finansiella 
kontakter”, skriver Rossi. 

Cesare Bevilacquas son Giulio övertog ledningen 
helt 1961. Giulios söner Rodolfo och Alberto är 
tillsammans med sysslingen Mario i dag ägare till 
firman. 

Olika lokaler 
Bevilacquas första lokaler ”a San Lorenzo/5047” 
låg i en byggnad där det tidigare funnits en gam
mal textilindustri.17 Denna fastighet brann 1895 och 
verksamheten flyttades temporärt till Palazzo Labia, 
ett 1600-talspalats vid Campo San Geremia, där det 
redan 1892 förekommit försäljning av fransar, galo
ner och snörmakerier. 

Enligt ”Guida Commercial” från 1902 var Bevi
lacquas adress vid denna tid Calle Lion/3384 A i San 
Lorenzo och Calle dell’Olio/5550 i San Bartolomeo. 
Från 1904 till 1910 bedrevs också någon del av verk
samheten i San Leonardo. 

Sedan 1905 har väveriet legat i samma kvarter, 
vid kanalen San Zan Degolà som mynnar ut i Canal 
Grande, inte långt ifrån järnvägsstationen S. Lucia. 
År 1908 nämns både ”fabrica” och ”studio” på San 
Zan Degolà/1319. År 1910 hade man även en bu
tik med ”possementeri” (snörmakerier) och band på 
Buso di Rialto/5337, som Rossi beskriver som ett 
utmärkt läge för försäljning till turister. 

Under första världskriget, och inför hotet om att 
invaderas av Österrike, flyttades tillverkningen med 
vävstolar och personal från Venedig till Livorno i 
Toscana. Guiseppe Dell’Oro, vän till familjen och 
direktör för Associazione per il Lavoro Livorno, 

Bild från väveriet, 1998. 

17 Alla tomter i Venedig har en fyrsiffrig nummerbeteckning. 

http:textilindustri.17
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hjälpte dem. Exakt när väveriet flyttades tillbaka till 
Venedig saknas det uppgifter om. 

År 1919 förvärvades fastigheten S. Croce/1313, 
i samma kvarter med ingång från gränden Calle 
Bembo. Till en början användes endast ett plan, men 
på 1920-talet iordningställdes de två övre vånings
planen. År 1925 var bygget färdigt och på en skylt i 
sten ovanför porten vid Calle Bembo/1313 kan man 
fortfarande se inskriptionen ”Per l’arte della seta, 
Bevilacqua DCCCLXXV” (För sidenkonsten, Bevi
lacqua 1925). 

De nuvarande lokalerna färdigställdes till stor del 
1927. Själva väveriet upptog då två av de tre våning
arna i den inre delen av fastigheten. I den översta 
våningen skedde varpning och spolning. I de två ne
dersta fanns vävsalarna, på andra våningen vävdes 
enbart damast och brokad ”lampasso”. 

Från 1928 finns en utställningshall, ”Sala di Espo
sizione con accesso del Canal Grande”, inregistrerad 
i fastigheten S. Croce/1313, det vill säga i det nuva

rande väveriet. Man hade en visningshall, tapetserad 
med röd damast, med öppning mot Canal Grande, 
så att kunder och gäster kunde anlända med båt/ 
gondol, något som säkert var speciellt lockande för 
utländska besökare. De kunde också få se väverskor 
i arbete. 

År 1902 fanns 50 vävstolar och 1971 hade före
taget fortfarande 55 vävstolar, av vilka 27 alltid var 
i gång. Vid författarens besök 1998 fanns endast ett 
15-tal vävstolar kvar och bara fyra väverskor, som 
arbetade deltid. De översta våningarna var uthyrda. 
Produktionen av maskinvävda tyger var förlagd ut
anför Venedig. 

Organisation och yrkeskategorier 
Som vi sett var firman Bevilacqua under perioden 
1927–45 ett familjeföretag i bolagsform. Tre män 
– Vittorio Bevilacqua, verkmästaren samt vaktmäs
taren – hade direkt och kontinuerlig kontakt med 

ledningen (vd och styrelse) och persona
len. I realiteten var de genom sina funk
tioner de egentliga ledarna för företaget. 
Till dem delegerades ansvaret för verk
samheten, räkenskaper, förhandlingar 
och sidenframställning. 

Vittorio Bevilacqua var mönsterrita
re. Från 1922 betecknas han som ”impe
giato”, det vill säga anställd tjänsteman. 
I sitt rum på tredje våningen skapade 
han nya mönster, bearbetade utkast och 

1313 

1 320 

1319 skisser från kunder och utförde sedan 
patronteckningarna, ”messa in carta”, 
som låg till grund för hålkortsstans
ningen. Han fungerade som tekniker 
och mönstertecknare vid väveriet ända 
till 1950. Vittorio ska ha varit en still
sam och tämligen tystlåten man. ”Hans 
begåvning var artistisk och teknisk, 
kombinerad med familjen Bevilacquas 

Plan över kvarteret. seriösa inställning”, skriver Rossi. När 

30     veneziansk  sidendamast 



 

 
 

Silke i väveriet i Venedig, 1998. 

en ny väv skulle sättas upp vände man sig till Vittorio 
angående beräkning av tidsåtgång, erforderligt mate
rial och val av lämplig väverska. 

Verkmästare, ”capo-fabbrica”, var från 1927 
Luigi Gamba, och han hade ansvar för hela den 
praktiska verksamheten i väveriet. Den tredje man
nen i väveriet var vaktmästaren, ”fattorino”, Emilio 
Montesco, som 1932 efterträddes av Guglielmo Al
banese. Vaktmästaren arbetade med lager, packning 
och speditionsverksamhet. 

Från augusti 1937 fanns även en sekreterare, den 
då 17-åriga Rita Paucien. Hon omnämns som gran
skare ”scrutatrice” eller som ”segretaria”, i alla års
berättelser från 1938 till 1943. År 1942 finner vi vid 

Pauciens sida den då 16-åriga Beppina Rosetti, som 
sedan kom att ta över hennes uppgifter. 

Bland de anställda kan man sedan urskilja två 
stora grupper, ”giornati/giornaliera” och ”tessitori”. 
Den första arbetade med förberedelser till själva väv
ningen. Den andra gruppen var väverskorna, som 
utförde arbetet och var direkt ansvariga för det pro
ducerade tygets längd och kvalitet. 

Från skiss till färdigt tyg 
Processen att omvandla en skiss till ett färdigt siden
tyg innefattade flera olika steg. Först studerades det 
mönster som skulle vävas. Man måste bestämma 
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Överbyggnad på en jacquardvävstol. 

vävteknik, tygkvalitet, trådkvalitet och färgnyanser. 
Detta presenterades för kunderna både skriftligt och 
med prover på tygkvalitet. Det finns till exempel en 
omfattande korrespondens i början av 1930-talet 
med arkitekt Carl Bergsten i Stockholm om vägg
spänningar till den nya teatern i Göteborg. Det gjor
des minst fem provvävningar till ”Soprarizzo Göte
borg” innan tygkvalitet och färg godkändes. 

Det andra steget var att ta fram lämpligt mate
rial för själva väven och varpen, (i de fall man inte 
gjort någon särskild provvävning). I de flesta tygerna 
användes silke både till varp och till inslag. Varpen 
kunde ibland vara i bomull, mera sällan användes 
lin eller ull. Bevilacqua använde för det mesta schap
pesilke eller florettsilke, men även andra typer av 
silke som haspelsilke och orgasin nämns. Ofta be
ställdes ofärgat siden som efter kundens önskemål 
kunde färgas in i önskad färg. 

Spinning, färgning och vävning var av tradition 
skilda verksamheter. Råmaterialet, silket, kom så gott 
som alltid från Lombardiet, nordväst om Venedig. 

Silketråden färgades i Milanotrakten och en del 
färdiga tyger sändes tillbaka dit för färgning, efter
som det i Venedig endast fanns ett färgeri, Socal, före 
andra världskriget. 

Olika yrkesgrupper i väveriet 
Två yrkesgrupper deltog på ett tidigt stadium i för
vandlingsprocessen från tråd till väv. En ”incanna
trice” härvlade upp silket på bobiner, och en ”spola
trice” förberedde varpningen genom att från härvor 
spola över silket till trådrullar ”roche” eller träspo
lar ”spole”. Maskinen som användes till detta kallas 
”incannatoio”. Den kan vara cirkelrund för sittande 
arbete eller ha en avlång konstruktion som drivs med 
en pedal och hanteras stående. Träspolarna, skicka
des vidare till varperskan, som satte dem i ett spol
ställ inför varpningen. 

Varperskan, ”orditrice”, räknade ut hur många 
lang (grupper av trådar) som krävdes i förhållan
de till det totala antalet trådar i hela varpen, och 
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utförde därefter själva varpningen. Varpen drogs 
av från varpan och lades över på en större bobin 
inför pådragningen på vävstolens varpbom. Pådrag
ning innebar att varptrådarna fördes över till varp
bommen och spreds ut på den till den bredd som 
tyget skulle få. Den första fasen i uppsättningen 
avslutades med installation av en jacquard- eller vin
cenzimekanik beroende på hur komplicerat mönster 
som skulle vävas. Maskineriet med hålkorten pla
cerades ovanför varpen och manövrerades med en 
trampa. 

I Giulio Bevilacquas anteckningsbok med listan 
över mönster finns uttrycket ”letto (lästa) in 400 Jac
quard” eller ”letto in 800 Vincenzi” där siffran ang
er antal hål i kortkedjan.18 Ordet ”läsa” användes i 
detta sammanhang också på svenska.19 Stansningen 
av hålkorten var en uppgift som hos Bevilacqua 
växlade mellan den aktuella fabrikschefen, ”capo
fabbrica”, och Vittorio Bevilacqua. Man utgick då 
från en mer eller mindre utarbetad skiss från konst
nären, ofta utförd i blyerts på rutpapper. 

Liciums mönster Apostlarna, (12 Apostoli), med blyertsskiss och rutmönster i blyerts av Sofia Widén 
och akvarellerad patronteckning (”messa in carta”) av Vittorio Bevilacqua med texten ”Nov designo 
’Apostoli’, Sthlm 30/7 1947, Sofia Widén, Licium. Rapp in lungezza ca 25 centimeter, largezza 
ca 66 centimeter”. 

18 Tomasoni G. i Rossi (1998), not 25. Även Becker & Ingers (1955), s. 58. 
19 Benämningen ”läsa” användes till exempel på linneväveriet i Dalsjöfors när man läste av och överförde rutmönstret till hålkort i en speciell stansmaskin. 

Meddelat av förre verkmästaren Gustav Mårtensson, Dalsjöfors, 11 maj 2001. Han kände också till vincenzimekaniken. 

http:svenska.19
http:kortkedjan.18


 

 

Vävstol med extra spolar för polvarpen. 

Sedan följde ett mycket tidsödande och krävan
de moment som utfördes av någon duktig anställd 
”giornaliera”. Varje tråd knöts fast i en varptråd från 
den tidigare vävens varp. Detta krävde stor koncen
tration för att undvika korsningar och dragningar i 
trådarna. 

På vävstolar för sammet satte man dessutom till 
polvarpsramar, ”canetra”, med hundratals små rull
lar/spolar. Detta kunde en väverska eller elev göra. 
Till en ”soprarizzo in 800”, det vill säga mönstrad 
sammet med 800 polvarpsrullar, krävdes 6 400 trå
dar. För broschering, inplockade mönster, förbered
des små mönsterskyttlar till mönstret. 

Bevilacquas väverskor 
Efter uppsättningsprocessen kunde så en väverska, 
”tessitrice”, börja slå in inslaget. Hon måste ha klart 
för sig hur resultatet skulle se ut för att omedelbart 
uppmärksamma om något blev fel. Vävfel kunde 
antingen bero på något funktionsfel hos vävstolen 
eller på ett ögonblicks ouppmärksamhet hos väver
skan. Vävfel kunde också orsakas av hur väverskan 
mådde.20 Enligt muntlig uppgift av Anna-Lisa Odel-
qvist-Kruse, tidigare chef för Libraria, ska Giulio 
Bevilacqua ha sagt om väverskorna att de ”blev så 
arga när de väntade barn att de slog hårdare med 

20 Rossi skriver att varperskans ansvar för väven kunde ge upphov till överansträngning, något som visade sig genom att varperskorna ofta behövde vikarier. 
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slagbommen” så att tyget blev tätare vävt och rap
porthöjden mindre. 

För att bli väverska krävdes en längre lärlingstid än 
för att utföra andra arbetsuppgifter. Fastän det tyd
ligen inte förekom så ofta, uppskattade väverskorna 
att få byta från en typ av vävstol till en annan. Det 
gav dem kännedom inte bara om olika vävnader och 
speciella handgrepp utan också om olika funktioner 
hos vävstolarna. Förutom att känna till arbetssättet 
för så många tyger som möjligt skulle alla väverskor 
kunna spola och bobina, montera ”canetra” och 
byta tömda bobiner. Den som hade förutsättningar 
och intresse kunde så småningom avancera till spo
lerska, ”incannatrice”, och varperska. Gamla väver
skor vid Bevilacqua har vittnat om att de vid någon 
tidpunkt i sitt liv plötsligt gripits av fascination över 
tyget som de framställde, av färger, samt av spolars, 
bobiners och skyttlars rörelser. 

Personer som arbetade i väveriet 
År 1902 var 36 personer, varav 6 män, anställda i vä
veriet. I 50 vävstolar vävdes slät och mönstrad sam
met, brokad, damast, lampas med mera. Dessutom 
tillverkades fransar och ”possementeri” (snörmakeri
arbeten). År 1926 fanns omkring 76 anställda och 
ett femtiotal vävstolar. År 1931 minskades antalet 
från 41 till 24 väverskor och övriga yrkesgrupper, 
”giornialieri”, från 44 till 29 anställda. 

Det verkar inte som om någon längre vet vilka kva
lifikationer som krävdes för att bli anställd hos Bevi
lacqua i början av 1900-talet. Nyrekrytering kunde 
ske genom kontakter, till exempel genom föräldrar 
eller någon man kände. I listor i arkivet kan man se 
att en del familjenamn återkommer. Det är tydligt att 
det rör sig om personer ur en snäv krets, antingen 
om föräldrar och barn, mor och dotter eller om sys
kon. Till exempel anställdes 1924 Lina och Erminia, 
döttrar till en Luigi Gamba, som hantverkare ”opera 
manuense”, den ena för obestämda arbetsuppgifter, 
den andra som väverska. De stannade hos Bevilac-

Små mönsterskyttlar för broschering
 i en hylla i väveriet. 

qua i elva respektive sju år. Syskonen Ernesto och 
Ernesta Simonito anställdes i mars 1926 respektive 
i juli 1928, han som medhjälpare, ”aiuto operario”, 
hon som textilelev, ”allieva tessile”, och arbetade i 
sex respektive åtta år. Om det rörde sig om två eller 
flera syskon var det vanligt att de äldsta stannade 
längst vid väveriet om de hade anställts först. Om 
antalet anställda behövde minskas, mer eller mindre 
temporärt, lät man inte alla medlemmar från en fa
milj ”lämna huset”, för att inte äventyra hela famil
jens existens. 

Namnen i handlingarna visar att de flesta arbetar
na kom från Venedig, främst från stadsdelen Canna
reggio. Andra stadsdelar som nämns är Santa Croce, 
Dorsoduro och Castello medan endast två bröder 
bodde på Giudecca. Förmodligen går detta tillbaka 
till den tid då väveriet låg i Palazzo Labia, beläget 
just i denna stadsdel. 

En flicka kunde börja hos Bevilacqua i elva- till 
tolvårsåldern men blev inte definitivt antagen och in



 

 

skriven förrän på sitt fjortonde år. I början fick hon 
enklare arbetsuppgifter som att montera varpspolar 
på spolramar till sammet, att göra spolar under led
ning av en van varperska eller spolerska, att knyta 
i oräkneliga tunna varptrådar och att limma varpen 
med gummi arabicum. Ibland kunde en sådan flicka, 
”tosetta”, ha turen att få låna en liten lampa av verk
mästaren, om hon till exempel höll på att sätta upp en 
väv eller letade efter upphovet till ett vävfel. Största 
delen av hennes tid gick åt till att assistera väverskor. 
Hon kunde till exempel stå intill vävstolen och dra ut 
spröt till sammet, flytta och sträcka fram dem, räcka 
fram de små skyttlarna till brokad och lampas eller 
tillsammans med sin läromästare dra och rycka det 
tunga skälet på 110 centimeter bred damast. ”Om 
eleven visade intresse och handlag kunde väverskan 
låta henne slå till med bommen och visade henne 
därigenom ett förtroende så att flickan fylldes med 
tillfredsställelse och stolthet”, skriver Rossi. 

Efter en lärotid, som från fjortonårsåldern kunde 
pågå i fyra till fem år, blev man antagen som textil
elev, ”allieva”, eller lärling, ”appredista”. Då kunde 

verkmästaren ge eleven ansvar för en egen väv och 
hela processen med spolning, bobining och uppsätt
ning av varp. 

Det första lärlingen fick väva var alltid en damast, 
det tekniskt enklaste att utföra men tyngsta att slå in. 
Den nya väverskan byggde på så sätt upp den fysiska 
styrka som krävdes. Denna läroperiod kunde växla 
mellan tre och sex år beroende på lärlingens förut
sättningar. När tekniken blivit tillräckligt uppövad 
kunde hon avancera till ”tessitrice”, väverska. 

Föräldrarna skulle ansvara för att flickorna upp
förde sig väl och klädde sig ordentligt. De skulle 
ha åtsittande huvudbonad, inget smink och långa 
knäppta, mörka klänningar eller rockar. Den svens
ka textilkonstnärinnan Edna Martin berättade för 
författaren att hon vid ett besök i väveriet upplevde 
hur flickorna, när de slutade för dagen, tog av sig 
sina grå arbetsrockar och slog ut som blommor på 
gården i sina egna klänningar. Vidare uppskattades 
att man var religiös, assisterade i mässan eller deltog 
i församlingens undervisning. Det tycks ha rått en 
familjär anda inom företaget. 

Väverska, 1998. 
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BEVILACQUAS KUNDKRETS OCH 
HANDELSFÖRBINDELSER 

De största importörerna av Bevilacquasiden näst 
efter Amerika var England och Sverige.21 Bland öv
riga länder nämns Österrike, Tyskland, Tjeckoslo
vakien och Holland. Den franska marknaden tycks 
ha varit mer instabil. Rossis teori är att handelsför
bindelserna med Sverige inleddes 1908 när Cesare 
Bevilacqua gifte sig med den svenska ”contessan” 
Glenny Charlotte von Redlich (1876–1961).22 De
ras son Giulio berättade själv 1998 för författaren 
att föräldrarna träffats när modern semestrade med 
sin familj på badorten Lido öster om Venedig. Rossi 
anser att det var hustrun som öppnade vägen till den 
svenska huvudstaden. 

Det första kända dokumentet där Sverige nämns 
är ett brev till Cesare Bevilacqua på resa till Stock
holm 1920. Där nämns textilkonstnärinnan Maja 
Sjöström, som ritade de tyger till Stockholms stads
hus som vävdes hos Bevilacqua i början av 1920
talet. 

Men redan tidigare hade svenska ateljéer och fir
mor använt italiensk sidendamast till sina kyrkliga 
och profana uppdrag, som kan ha tillverkats hos 
Bevilacqua. En hel del siden beställdes av Husge
rådskammaren vid Stockholms slott och Cesare Be
vilacqua utnämndes 1962 till kommendör av Kungl. 
Vasaorden. Andra svenska importörer var NK och 
heminredningsfirmorna Ditzingers och La Floren
tine, Hemkultur och Carl Malmsten i Stockholm. 
Till Nya teatern i Göteborg beställdes sammet till 

väggspänningar av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1932, 
genom arkitekten Carl Bergsten. 

Mellan 1927 och 1943 utgjorde handeln med 
Sverige och USA 60 procent av Bevilacquas totala 
export. Under den första tiden gick tygerna mest 
till USA – huvudsakligen inredningstextilier. Åren 
1935–36 svängde det och exporten till Sverige blev 
den största. Amerikahandeln minskade för att helt 
upphöra 1940. Export till England, Frankrike, 
Schweiz, Tjeckoslovakien, Belgien, Österrike och de 
nordiska länderna utom Sverige gick också ner 1936 
och 1939 och efter 1940 upphörde den helt. Han
deln med Tyskland och Sverige fortsatte och ökade, 
med undantag för år 1942.23 

Svenska beställningar 1920–1962 (1972) 
Exporten till Sverige pågick fram till 1970-talet. Den 
stora ökningen under 1930- och 40-talen hänger 
samman med förnyelsen av liturgin inom Svenska 
kyrkan, och då främst genomslaget av liturgisk 
färgkanon. Liciums ledare Agnes Branting bidrog i 
hög grad till att de nya tankarna slog igenom. Un
der 1900-talet har i stort sett alla Svenska kyrkans 
cirka 3 500 kyrkor kompletterat sina skrudförråd 
med mässhakar, antependier, kalkkläden med mera 
i de fem liturgiska färgerna rött, svart, vitt, violett/ 
blått och grönt. En tydlig ökning av vita mässhakar 
och antependier kan urskiljas under 1950- och 60

21 Uppgifterna om exporten till Sverige i Rossis avhandling är resultat av faktautbyte mellan Rossi och författaren. Uppgifter hämtade ur Liciums och 
Librarias räkenskapsböcker i Stockholm har kompletterat uppgifter från Venedig. 

22 Hennes mor var född Månstedt och systern gift Wikander. Giulio Bevilacqua tillbringade i sin barndom en del somrar i Sverige på Harpsund. Gården 
och dess jord- och skogsbruk testamenterades 1953 till staten av Carl August Wikander att användas som rekreationsbostad för Sveriges statsminister. 

23 Observera att Rossis undersökning inte sträcker sig längre än till 1943. 
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Mässhake, fram- och ryggsida. 

talen. Detta medförde att flera ateljéer kunde öka 
sin produktion och de beställde mängder av vit si
dendamast. 

Tygåtgång för kyrkliga föremål 
Mässhakarnas rygglängd ligger normalt på omkring 
125 centimeter, framsidan är något kortare. Hos Li
cium gjordes de ibland något längre medan mäss
hakar från Libraria och SSKT ofta är 115 centime
ter långa. Till en mässhake gick det därför åt cirka 
2,5 meter damast och ungefär lika mycket taft eller 
linne till foder. Eftersom Bevilacquadamastens bredd 
genomgående är 110 centimeter och brokadens 55 
centimeter, kan man se att mässhakarna i de flesta 
fall är mellan 100 och 107 centimeter breda. Genom 
att foga in en broderad bård i mitten kunde de bli 
något bredare. Ragnar Haraldsson som drev firman 
Pro Ecclesia hade en medveten strävan att göra bre

dare mässhakar varför han beställde 130 centime
ter bred damast. Ofta beställde församlingarna två 
likadana eller snarlika mässhakar vilket fördubblar 
tygåtgången. 

Antependier är vanligen omkring 1 meter höga 
medan bredden är mycket varierande beroende på 
altarets storlek. Kalkkläden är cirka 50x50 centi
meter upp till cirka 70x70 centimeter, bursor cirka 
20x20 centimeter (tygåtgång lika med 20x40 centi
meter). 

Beställningar och priser 
En del firmor i Sverige hade under 1900-talets för
sta årtionden beställt siden ur Bevilacquas egen kol
lektion av historiskt inspirerade stiltyger. Licium 
tycks redan tidigt ha beställt tyger från dem. Agnes 
Brantings och Liciums första beställning av ett eget 
mönster måste ha skett före 1921 då de första före
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målen sydda av tyget Rundlar dokumenterats, två 
vita mässhakar i Strängnäs domkyrka och gröna 
textilier till Nacka kyrka. Sommaren 1920 besökte 
Agnes Branting och systerdottern Agnes Geijer Ve
nedig och beställningen kan mycket väl ha gjorts då. 
Sedan dröjde det till 1927 innan Sofia Widéns första 
mönster, Liljemönstret, sattes i produktion. Detta 
sammanfaller i tiden med Bevilacquas nyetablering 
i Venedig. 

Hos Licium är de första bevarade kassaböckerna 
från 1924–30 och där framgår att man redan då im
porterade en hel del siden från Bevilacqua: 

1924 för 3 919 kronor
 
1925 för 1 910 kronor
 
1926 för 691 kronor
 
1929 för 6 275 kronor
 
1930 för 4 066 kronor
 

Tyvärr framgår varken meterpris 
eller tygstyckets längd i dessa böck
er. Ibland har man skrivit in den 
gällande valutakursen, 1924–25 
varierade den mellan 13,50 kronor 
och 16,66 kronor för 100 lire. 

I Liciums orderböcker kan man 
läsa när sidentyger beställdes hos 
Bevilacqua. Den första orderbo
ken för åren 1931–43 innehåller 
uppgifter om beställningar från 
Bevilacqua men även från andra si
dentillverkare samt spetsar från fir
man Aemilia Ars i Bologna. Nästa 
orderbok innehåller uppgifter om 

En sida i en av Librarias 
beställningsböcker. 

beställningar från 1948 till 1962. I orderböckerna 
från 1950–51 och 1953–56 saknas beställningar av 
siden från Bevilacqua.24 

Exakt hur många meter som köptes framgår inte, 
men Licium var med säkerhet den största bestäl
laren. Tyvärr går det inte att på utbetalningarna 
se exakt vilka tyger som köpts in de första åren. 
Det köptes sammet av olika kvalitet, sammetsbro
kad, guld- och silverbrokad på olika bredd samt slätt 
siden till foder och fanor. I flera fall har man skrivit 
in både nettopris och omkostnader, ”colli, fattura 
e emballo”, och under 1950-talet skrevs även im
portlicensnummer. År 1931 kostade en 60 centime
ter bred sammetsbrokad med silverinslag 80 kronor 
per meter, en 63 centimeter bred brokad (troligen 
med guldinslag) kostade 100 kronor per meter, 

24 Några uppgifter kan man finna i Liciums brevkopior från dessa år. 
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en 130 centimeter bred sidendamast kostade 75 
kronor per meter medan lika bred ”ormesin” (en 
slät tuskaftsväv) endast kostade 25 kronor per me
ter. Då tyget som varit hårt spänt i vävstolen klipps 
ner krymper det. I flera fall har Bevilacqua debiterat 
40 meter som sedan dragit ihop sig flera decimeter 
innan tyget nått Sverige. 

Hos Libraria finns liknande uppgifter i beställ
ningsböcker från 1936 till 1965.25 Hos Bevilacqua 
finns kompletterande uppgifter angående Libraria i 
räkenskaper åtminstone mellan 1938 och 1943, som 
gör att vi kan följa Librarias inköp. 

Under 27 år beställde Libraria, under Märtha 
Gahns ledning, över 2 800 meter siden enligt vad 
som redovisas i tillgängliga källor. Under åtta år be
ställdes över 100 meter varje år och både 1941, 1950 
och 1955 beställdes över 200 meter, 1951 nästan 300 
meter. Detta visar tydligt den ökade tillverkningen av 
kyrkotextilier under Märtha Gahns tid på Libraria. 
Även sedan Anna-Lisa Odelqvist-Kruse blivit chef 
1954 fortsatte de stora beställningarna. 

Ateljén Södra Sveriges Kyrkliga Textil (SSKT) 
hade redan på 1940-talet köpt flera av Bevilacquas 
egna tyger. I arkivet hos Kulturen i Lund finns den 
första dokumenterade betalningen från SSKT till 
Luigi Bevilacqua, på 2 998 kronor den 9 juni 1951. 
Under 1952, 1954 och 1955 skedde två stora betal
ningar per år, men endast en per år 1956–58 samt 
1963 och 1967. Den sista inbetalningen på 2 585 
kronor bokfördes 1967.26 Här kan vi inte på samma 
sätt se hur många meter som beställdes. 

Under andra världskriget löste Bevilacqua proble
men med handelsblockaden genom att den kända 
speditionsfirman Jacky Maeder i Turin anlitades 
för att frakta siden till Sverige. Betalningen skedde 

genom ett konto som Licium sommaren 1943 öpp
nade åt Bevilacqua hos Svenska Handelsbanken, där 
Giulio Bevilacqua kunde göra uttag när han kom till 
Stockholm.27 

Kostnad för nya mönster 
Från 1935 visar beställningsböckerna hur mycket 
det kostade Licium att ta fram ett nytt mönster, det 
vill säga att överföra det från skiss till hålkort: 

År Mönster Tyg Pris 

1935 Vågorna (nr 3455) damast 200:

1937 Flammor (nr 3484) damast 200:

1937 Skeppen (nr 3522) damast 300:

1938 Guldprickar (nr 3480) brokad 200:

1938 Flammor (nr 3484) brokad 200:

1938 Krokar (nr 3491) damast 200:

1939 Änglar och hjärtan (nr 3497) damast 300:

1940 Maria och Johannes (nr 3513) damast 300:

1941 Vinträd (nr 3530) damast 450:

1942 Pingst (nr 3532) damast 500:

1958 Fastan (nr 3673) damast 2 000:

Vi vet också att Libraria 1943 betalade 400 lire 
(vilket bör motsvara omkring 500 kronor) för det 
nya mönstret Livsträdet. Några gånger kan man se 
att flera mönster stansades i samma kortkedja: tre 
norska mönster (1956), tre från Ersta (1953) och 
förmodligen två hos SSKT, Livsträdet och Liljor, 
(1953). Möjligtvis är också Liciums tre sista möns
ter från 1961 stansade i samma kortkedja – två av 
patronteckningarna är daterade samma dag. Dessa 
mönster var inte särskilt stora. 

25 En sista beställning är daterad 1974 och gällde tio meter av Bevilacquas eget Barock (3673) i vitt. Enligt uppgift ska även en beställning i svart ha gjorts 
senare. 

26 Kulturen CXXIII Kassabok XI. 
27 Uppgift hos Bevilacqua: Copialettere 1944 (11/1) R 123. 
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Beträffande upphovsrätten till mönstren finns 
uppgifter i en mapp hos nuvarande ägaren Alberto 
Bevilacqua i Venedig. Där fann författaren 1998 fyra 
exakt likadant formulerade brev (på svenska samt 
översatta till franska): 

Libraria 18.9 1950 till F Luigi Bevilacqua. 

För alla eventualiteter bedja vi få anmäla, att alla 
de mönster, som uppgjorts av Libraria och vilkas 
kartonger och tekniska papper av oss äro betalda 
och som förvaras i väveriet i Venedig, för all framtid 
äro vår egendom och endast av Överste Bevilacqua 
får disponeras för vårt gemensamma arbete. Under 
några år ha vi haft det bästa samarbete med Överste 
Bevilacqua och äger han vårt fulla förtroende. 

Märtha Gahn 

De andra tre (identiska) breven är alla daterade 26 
september 1950 och undertecknade Licium – Sofia 
Widén, Ersta Diakonissanstalt – L. Johansson, SSKT 
– Sigrid Synnergren. 

Den svenska importen upphör 
Det sista säkert daterade svenska mönstret i Bevilac
quas förteckning är till SSKT i januari 1964. Efter 
detta finns några odaterade mönster i Giulio Bevi
lacquas förteckning, ett för Dansk Parament och fem 

för Pro Ecclesia samt ett, Impero, för Licium utan 
exakt datering. 

På 1970-talet upphörde i stort sett beställningarna 
av siden från svenska firmor hos Bevilacqua. Detta 
hade flera orsaker. Den viktigaste är att trenden inom 
den kyrkliga textiltillverkningen gick mot större en
kelhet i fråga om symbolik och material. Man ville 
ha enklare, mer abstrakta former och valde i stor ut
sträckning handvävda tyger i ylle, ibland med inslag 
av metalltrådar, till mässhakar och antependier. 

De stora svenska firmorna hade dessutom beställt 
så mycket tyg att det fanns på lager när man ville an
vända siden. Så sent som 2004 fanns fortfarande hos 
HV-Licium tre längre stycken, 19 meter, 15 meter 
och 9,5 meter och fem rullar på 1,5 meter eller något 
mer. Hos Libraria fanns tio olika tyger på rulle, var
av fyra i större mängd. Efter Sofia Widéns död 1961 
drev Alice Lund AB den kyrkliga tillverkningen vi
dare men beställde inga nya damasttyger. Där finns 
fortfarande ett par längder av två tyger kvar. 

Licium gick 1952 samman med Handarbetets Vän
ner och bildade HV-Licium som fortfarande har 
en kyrklig produktion. Paramentverksamheten hos 
Ersta lades ner 1966. Firmorna Kristlig Konst och 
SSKT upphörde 1963 respektive 1967 och Librarias 
tillverkning upphörde 1 juli 2005. 
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SVENSKA DAMASTMÖNSTER
 

Nio svenska konstnärer komponerade de svenska 
damastmönster som vävdes i Venedig: Agnes Bran
ting, Sofia Widén, Barbro Girau Nordin och Edna 
Martin verksamma vid Licium, Märtha Gahn, Bror 
Geijer Göthe och Märta Swartling Andersson vid 
Libraria, Sigrid Synnergren vid SSKT och Ragnar 
Haraldsson vid Pro Ecclesia.28 

Förutom de svenska tygerna beställde Statens 
kvinnelige industriskole i Oslo sex sidendamastty
ger på 1950-talet. De sex textilkonstnärinnor som 
ritade var sitt mönster var Frøydis Haavardsholm, 
Ruth Linnerud Eines, Elsa Lilledal Andersen (1954), 
samt Ruth Arnestad Lødrup, Aud Holmer Hoven 
och Ingri Juul (1956). 

Det finns också uppgifter om att tio danska möns
ter vävdes på 1950- och 60-talen under beteckning
arna ”Dansk Paramenthandel”, ”Dansk Parament” 
respektive ”Dansk”. Alla dessa mönster har inte 
kunnat identifieras, men några presenteras i katalo
gen. Två konstnärer, Kirsten Becker och Edvard Jen
sen, har kunnat knytas till några av mönstren. Sist 
i denna boks katalogdel tas några av firman Luigi 

Bevilacquas egna mönster upp, som använts för 
kyrkligt bruk i Sverige. 

Firmor och konstnärer presenteras kronologiskt 
tillsammans med sina mönster. Alla mönstren pre
senteras med bild av tyget eller av något föremål 
gjort av detta. Dessutom återges en del patronteck
ningar, det vill säga akvarellerade rutmönster som 
legat till grund för jacquard- och vincenzikorten. I en 
del fall finns skisser som ingått i förarbetet utförda 
i blyerts, tusch eller akvarell. De mönster som vävts 
flera gånger tas upp tillsammans första gången de 
uppträder. 

Liciums arkiv är deponerat i Nordiska museets 
arkiv och förkortas Liciumarkivet. Riksantikvarie
ämbetets Antikvarisk-topografiska arkiv (ATA) äger 
den dokumentation som konserveringsföreningen 
Pietas gjort i samband med konserveringar där. 

Förteckningen över föremål som tillverkats av de 
olika tygerna är inte på något sätt fullständig. Det 
är endast föremål som av olika anledningar under 
de senaste åren kommit i författarens väg som an
tecknats. 

Nästa sida: Ekumeniska biskopskåpan från 1925 med mönstret 
Rundlar, Uppsala domkyrka. 

28 Sofia Widén och Märtha Gahn gjorde senare några mönster för sina egna firmor. Vem som ritat Erstas mönster har inte gått att få fram. 
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1904–1952 
Det ökande intresset för kyrkorummet och guds
tjänstens utformning inom Svenska kyrkan i början 
av 1900-talet avspeglade sig bland annat i anskaff
ning av nya textilier från Licium. Denna firma star
tades 1904 som en ateljé för kyrklig och heraldisk 
textil konst i Stockholm av Agnes Branting, tidigare 
direktris vid HV, och Mimmi Börjeson, en av fören
ingens skickligaste brodöser. Dessa två stod officiellt 
för firman och HV:s tidigare ordförande Anna Wal
lenberg stödde den nya firman både ekonomiskt och 
moraliskt. De verkade i en tid då de liturgiska textili
ernas ikonografi förnyades och de medarbetare som 
knöts till Licium kunde låta designen blomma ut i 
former och färger. 

Vid sidan av Agnes Branting blev Sofia Gisberg 
Liciums första textilkonstnär. Hon hade varit verk
sam hos HV och arbetade hela livet som lärare vid 
Tekniska skolan, en föregångare till Konstfack.29 

Inget damastmönster har kunnat knytas till Gisberg, 
men det är möjligt att hon komponerade firmans 
emblem. Namnet Licium syftar på en vävknut som 
binder samman nya trådar i en vävstol med den gam
la varpen, det vill säga symboliskt att man knyter 
an till en gammal tradition med en ny tillverkning. 
Firmans emblem visar en katolsk biskopshatt med 
snoddar och tofsar ovanför en slända och en väv
skyttel. Biskopshatten kan kanske ses som en anty
dan om inspiration från medeltidens kyrka. Enligt 
Brantings systerdotter Agnes Geijer uppfann Sofia 
Gisberg denna ”rebus” och troligen var det hon som 
tecknade Liciums emblem. 

Liciums emblem, förmodligen tecknat av Sofia Gisberg. 

Vid Agnes Brantings död 1930 ärvdes Licium av 
Agnes Geijer men hon koncentrerade sig i stället på 
den andra av Brantings skapelser, konserveringsfö
reningen Pietas, och överlät ledningen för Liciums 
verksamhet till Sofia Widén. I mars 1952 skedde en 
sammanslagning mellan Licium och HV, där Edna 
Martin nyligen tillträtt som chef. Den kyrkliga av
delningen, som behöll namnet Licium, leddes från 
slutet av 1950-talet av Inga Johansson. Vid sidan av 
det kyrkliga hade Licium ända från början en stor 
produktion av profana textilier, bland annat fanor 
och standar. 

Från 1905 hade Licium sin ateljé och försäljning 
i en stor lägenhet två trappor upp på Birger Jarls
gatan 18 i Stockholm. Efter sammanslagningen flyt
tade HV sin försäljning till Liciums lokaler medan 
ateljéverksamheten flyttades till föreningens hus på 
Djurgårdsslätten 82–84. Vintern 1963–64 flyttades 
den sista delen av verksamheten ut till Djurgården 
där den fortfarande finns. 

Agnes Branting bör ha varit den som fick den för
sta kontakten med Bevilacqua ungefär vid samma 
tid som textilkonstnärinnan Maja Sjöström arbe
tade med Bevilacqua vid stadshusbygget i Stock
holm.30 Agnes Branting ritade, som tidigare nämnts, 
själv det första av Liciums egna damastmönster före 

29 Slöjdföreningens skola från 1846 förstatligades 1860. Skolan omorganiserades 1879 och fick namnet Tekniska skolan. Den uppdelades i högre och lägre 
avdelningar, i afton- och söndagsskola, i teknisk skola för kvinnliga elever, i en högre konstindustriell skola (H.K.S.) och i en byggnadsskola. År 1945 
blev den Konstfackskolan. Se Wollin (1951) och Frick (1978). 

30 Sjöströms mönster finns införda i Giulio Bevilacquas anteckningsbok och hennes rutmönster/skisser finns i Venedig. 
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1921. Men det blev Brantings efterträdare Sofia Wi
dén som komponerade flest mönster för Licium från 
1927 och framåt. 

Sedan Sofia Widén slutat fortsatte HV-Licium 
att använda de av hennes tyger som fanns kvar i 
lager. Barbro Girau Nordin ritade ett nytt möns
ter 1955. Textilkonstnären och direktrisen för HV, 
Edna Martin, har komponerade några mönster för 
Licium 1956 respektive 1961. Det enda av Liciums 
mönster där konstnären hittills förblivit okänd är 
Fastan. Möjligen kan mönstret vara komponerat av 
Marianne Eklund, som använt det till flera av sina 
mässhakar. 

På många mässhakar och antependier har man 
vid Licium utnyttjat mönstren i tyget och fyllt i dem 
med silkebroderi, till exempel på Luleås domkyrkas 
vita mässhakar, på Borås Gustav Adolf kyrkas röda 
mässhakar med änglar och på Skara domkyrkas 
vita mässhakar med apostlar. Men för det mesta har 
broderade partier, bårder och kors infogats mellan 
tygvåderna. Damast har också använts som grund 
i broderier, till exempel på två sammetsmässhakar 
i Linköpings S:t Lars kyrka, där de guldbroderade 
bårderna har Liljemönstret som bottentyg. 

Redan 1924 framgår det av Liciums räkenska
per att man betalat Luigi Bevilacqua 5 190 kronor 
(24 330 lire) för damastsiden.31 Som jämförelse kan 
nämnas att Agnes Branting vid denna tid hade 500 
kronor i månaden i lön. År 1926 köptes siden för 
1 910 kronor (13 100 lire) och bara under januari 
1926 för 690 kronor (4 550 lire). Då hade Licium 
fortfarande bara ett eget mönster, Rundlar, i pro
duktion. Hur mycket och av vilka andra mönster fir
man beställde framgår inte av räkenskaperna. Från 
1927 och 1928 saknas kassaböcker i Liciumarkivet. 
År 1929 däremot kan man se att siden importerats 
för 4 310 kronor. Detta år låg Liciums hela årsom
sättning på 20 240 kronor. År 1931 låg summan för 
sideninköp fram till maj månad på 600 kronor, vilket 

31 Kursen växlade mellan 15:40 och 16:55 kronor. 

motsvarade kostnaden för Sofia Widéns resa till Lon
don samma år. 

Så sent som 1957 beställdes 34 meter av Sofia Wi
déns tyg Apostlar i vitt. Av Barbro Girau Nordins 
Tornspiror köptes 222 meter mellan 1957 och 1959. 
Av Edna Martins Kors och krona beställdes mellan 
1959 och 1962 cirka 40 meter åt gången. 

Några av Liciums mönster vävdes också upp i lin/ 
ullkvaliteter av vävaren Carl Widlund, Musicerande 
änglar 1934, Hjortmönstret 1937, Änglar 1939 och 
Snöflingor 1940. 

Mönstret Tornspiror användes till den första biskopskåpan i Bokoba
stiftet i Tanzania 1961, ritad av Bengt Olov Kälde. Brämet gjordes 
av olikfärgade damastbitar. Den bars vid Världskyrkomötet i Upp
sala 1968 av biskop Josia Kibira. 
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Agnes Branting
 

Agnes Branting (1862–1930) föddes i Nysund i 
Värmland, där fadern var apotekare. Modern flyt
tade som änka med sina döttrar till Skara, där Agnes 
fick gå i flickskola för att senare utbilda sig vid Slöjd
föreningens skola och Tekniska skolan i Stockholm. 
På Tekniska skolan gick hon samtidigt med Sofia 
Gisberg och båda utexaminerades 1883. De var de 
två första utbildade teckningslärarna med textil in
riktning i Sverige sedan skolan öppnat denna linje 
också för kvinnor. 

År 1885 knöts Agnes Branting till HV, som gav 
henne möjlighet att resa ut i Europa för att studera 
medeltidskonst. År 1891 utsågs hon till direktris och 
ledde sedan föreningens verksamhet fram till 1903, 
då hon efter en uppslitande tvist tvingades begära 
avsked. 

Det var de kyrkliga textilierna som kom att bli 
Agnes Brantings stora intresse. Redan 1892 reste 
hon på en studieresa till Tyskland där hon bland 
annat såg en stor utställning med kyrklig konst i 
Berlin. Hon besökte flera ledande tyska ateljéer för 
tillverkning av kyrkliga textilier i den nyväckta li
turgiska andan. Inspirerad av det hon sett höll hon 
vid hemkomsten ett föredrag hos Svenska Slöjdför
eningen som året därpå trycktes i sin helhet i Slöjd
föreningens Meddelanden. Där uttryckte hon klart 
den liturgiska, ikonografiska och estetiska inriktning 
som sedan kom att prägla den svenska kyrkliga tex
tilkonsten under 1900-talet. 

Då Agnes Branting lämnat HV grundade hon 
1904 textilateljén Licium, vars huvudsakliga uppgift 
blev tillverkning av kyrkliga textilier. Över 1 600 så
dana föremål levererades från Licium fram till Bran
tings död 1930. 

Att bruket av de fem liturgiska färgerna rött, vitt, 
svart, grönt, violett eller blått slog igenom är till stor 

del Agnes Brantings förtjänst. De mässhakar och an
tependier hon själv signerade utvecklades med åren 
mot en större enkelhet, ofta med en broderad bibel
text och några enkla ornament. År 1908 grundade 
hon konserveringsföreningen Pietas (nu Riksantik
varieämbetets textilkonservering), där hon blev både 
sekreterare och arbetsledare. 

Agnes Branting umgicks med många betydande 
kulturpersonligheter. Bland vännerna kan nämnas 
makarna Anders och Emma Zorn och ärkebiskop 

Agnes Branting, porträtt från 1922. 
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Damasten Rundlar användes första gången 1921 i Strängnäs domkyrka. 

Nathan Söderblom. Den violetta biskopskåpan som 
Söderblom bar första gången vid det ekumeniska 
mötet i Stockholm och Uppsala hösten 1925, tillver
kades av hennes damast Rundlar. 

Agnes Branting blev tidigt uppmärksammad som 
banbrytande textilforskare och skribent. Bland hen
nes skrifter märks Das goldene Gewand der Königin 
Margareta in der Domkirche zu Uppsala från 1911. 
I Textil skrud i svenska kyrkor, 1920, förde hon fram 
sin historiskt förankrade syn på den kyrkliga skru
den. Tillsammans med konsthistorikern professor 
Andreas Lindblom gav hon 1929 ut det stora och 
betydelsefulla bokverket Medeltida vävnader och 
broderier i Sverige, en i det närmaste heltäckande 
genomgång av den medeltida textilkonsten i landet. 
Mycket av den forskning som redovisas där är resul
tat av Brantings studier av textilier i samband med 
konservering vid Pietas och uppordnandet av textil
samlingar i domkyrkorna i Uppsala, Skara, Linkö
ping och Strängnäs samt i Vadstena klosterkyrka. 

Agnes Branting föreläste om textilkonst bland an
nat på Konstakademien och vid en mängd utställ

ningar var hon den drivande kraften. Historiska 
museets stora utställning av kyrklig konst med över 
600 inlånade föremål som fyllde Liljevalchs konst
hall 1929 blev hennes sista stora åtagande. 

Agnes Branting dog i april 1930 mitt under för
beredelserna inför Stockholmsutställningen. Riks
antikvarie Bengt Thordeman skrev i minnesordet i 
Ord och Bild: ”Agnes Branting var väl själv näppe
ligen en producerande konstnär av mera betydande 
dimensioner”. Men han menade att hon ”... utövat 
ett direkt och betydelsefullt inflytande. Hennes stil 
kan väl ej frånkännas en viss grad av fantasilös teo
retisering men så präglas den i stället av en sober 
och genomkultiverad smak och av den enkla och 
sunda redbarhet, som i alla avseenden genomsyrade 
hennes personlighet.” Han skriver också att hon ”... 
som chef lade ner sin produktion på utkast och idéer 
som fingo utformas och fullbordas av hennes med
arbetare. [...] Därför ligger nu hennes konstnärliga 
insats dold i alla de verk som framgått under hennes 
ledning, dolt för den som söker hennes namn men 
uppenbart för den som söker hennes gärning.” 



Sofia Widen 

Sofia Widen (I900-I96I) föddes i Nyköping som 
den äldsta av två döttrar till landshövding Johan 
Widen, sedermera statsråd, andra kammarens tal
man och landshövding i Jämtlands län. Modern El
len Widen, född Murray, var mycket intresserad av 
hemslöjd och initierade den inventering av gamla 
textilier i Jämtlands län där de kända medeltida 
Över bogdalsbonaderna påträffades I 9 I o. Med en 
av dessa delar som förebild komponerades ett an
tependium i dubbelväv till Överbogdals kyrka, som 
vävdes i residenset I9IIY Dottern Sofia kom alltså 
tidigt i kontakt med den svenska textilkonsten och 
hemslöjdsrörelsen. 

Familjen Widen bodde långa tider i Stockholm 
då Johan Widen tjänstgjorde där, och Sofia konfir
merades i Hedvig Eleonora kyrka. Hon fick också 
möjlighet att lära sig franska under det halvår som 
hon tillbringade i Sydfrankrike tillsammans med sin 
mor och syster våren I9o8. 

Efter studier vid Tekniska skolan, där en av kurs
kamraterna för övrigt var den blivande textilkonst
närinnan Alice Lund, anställdes Sofia Widen redan 
hösten I923 av Agnes Branting hos atelje Licium. 
Hon fick snart större kompositionsuppgifter, bland 
annat för textilier till Uppsala domkyrka I924-25. 

. .. m betet sa\<..nar ny 
Ri\<..santi\<..vanea 

..tt tH\ bi\den 
tt)andera 

Sofia Widen på Licium omkring 1930. På bordet syns en mässhake från 1927 med Liijemönstret. 

32 Horneij (1991). 
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Av Liciums räkenskaper framgår att Sofia Widén 
redan i november 1925 fick en lön som var något 
högre än de flesta andras i ateljén. Enligt uppgifter 
i korrespondensen med Bevilacqua tycks hon i maj 
1927 själv ha varit i Venedig för att övervaka prov
vävningen av sitt första damastmönster, Liljemönst
ret. Vid Agnes Brantings död 1930 fick Sofia som 
nämnts ta över ledningen för den konstnärliga verk
samheten, i en tid då Svenska kyrkans intresse för att 
anskaffa nya textilier fortsatte att öka. Sofia Widén 
låg i hög grad bakom att blått som liturgisk färg på 
1930-talet åter började användas under fastan och 
advent i Svenska kyrkan. På Stockholmsutställningen 
1930 visades flera av hennes mässhakar, antependier 
och stora vävda bonader, bland annat den stora bild 
av Stockholm som nu ägs av Riksantikvarieämbetet. 
Den ställdes ut på Venedigbiennalen 1934 där även 
en variant av damasten Musicerande änglar visades. 

Sofia Widén levde och verkade under en konst
närligt dynamisk tid. På världsutställningen i Paris 
1925 presenterades den stil som senare kom att kall
las Swedish Grace och på Stockholmsutställningen 
1930 slog funktionalismen igenom. I Stockholm bör 
hon ha sett och tagit intryck av det moderna måleri 
som Otto Carlsund sammanställde, med verk av alla 
de stora internationella postkubisterna Lèger, Mon
drian, van Tongerloo, Arp, Pevsner med flera. Man 
kan ana influenser av detta i Sofia Widéns kompo
sitioner, liksom av ett modernistiskt synsätt. Mycket 
tyder på att Sofia tidigt reste till Paris. I mars 1931 
fick hon också på Liciums bekostnad resa till Lon
don i samband med en utställning av svenskt konst
hantverk. 

År 1941 hade hon, i samarbete med studiekam
raten Susan Gröndal, börjat framställa tryckta tyger 
hos Licium och en del sådana användes till kyrkliga 
föremål. Efter andra världskriget började ateljéerna 
mer och mer använda tunna handvävda ylletyger till 

33 Widéns privata korrespondens har inte gått att finna. 
34 Branting & Lindblom, del I (1929), sid. 36, fig. 28. 

kyrkotextilier. Några mässhakar i dubbelväv ritades 
av Sofia Widén och utfördes hos Licium. 

Förutom kyrkliga textilier gjorde Sofia Widén 
mönster för profan användning, alltifrån stora bild
vävnader till vaxdukar. Redan 1947 hade hon ritat 
mönstret med alla Sveriges landskapsvapen till re
sidensens linnedukar och 1951 komponerade hon 
damastmönster för bordslinne till de svenska ambas
saderna. Dessa tyger vävdes hos Almedahls fabriker 
i Dalsjöfors. I oktober 1951 hade hon en separat
utställning med teckningar och textilier på Galleri 
Moderne i Stockholm, ett betydelsefullt galleri med 
lokaler i Dramatens undervåning mot Nybrogatan. 
Där fick hon goda recensioner. Sofia Widén fick 
guldmedalj för sina textilier vid Nionde triennalen i 
Milano 1950 och den tionde 1951. 

Samma år lämnade hon Licium och flyttade till 
Hytting i Stora Tuna där studiekamraten Alice Lund 
hade en etablerad textilateljé. Där var hon verksam 
under de sista tio åren av sitt liv och drev firman So
fia Widén Textilier med Märtha Afzelius som konst
närlig medhjälpare. Sofia Widén dog i januari 1961 
i Stora Tuna och är begravd invid Värmdö kyrka. 
Den enda korrespondens som finns bevarad med 
Bevilacqua från ateljén i Stora Tuna och även från 
Liciumtiden finns i Venedig. Hon skrev på franska, 
för det mesta på maskin.33 

Sammanlagt komponerade Sofia Widén 26 olika 
mönster till sidendamast för kyrkligt bruk. Dessa ty
ger kom att vävas hos Bevilacqua under mer än 30 
år, från 1927 till omkring 1960. Det första mönst
ret, Liljemönstret, hade en senmedeltida så kallad 
Luccabrokad i blått silke och membranguld från en 
mässhake i Västerås domkyrka som förlaga. 

År 1934 vävdes mönstret Fåglarna, med det franska 
namnet Oiseaux, med stora parställda fåglar. Sofia 
Widén verkar ha inspirerats av ett franskt medeltida 
tygmönster från katedralen i Sens.34 Andra mönster

http:maskin.33


 

 

Täcke i dubbelväv från Kyrkås kyrka. 

Medeltida mönster från katedralen i Sens, avbildat i Brantings & 
Lindbloms Medeltida vävnader och broderier i Sverige, I (1929). 

former har hämtats från de jämtländska dubbelvä
varna, kanske från den från Överhogdal. 

Vissa detaljer är typiska för Sofia Widéns form
givning, till exempel hennes änglavingar som har ett 
tätt parti upptill och 3–5 långa glest fladdrande ving
pennor. Inspirationen till änglavingarna kan ha va
rit två romanska träskulpturer, S:t Mikael i Haverö 
kyrka för rutmönstret överst, närmast ryggen och 
S:t Mikaelfiguren i Alnö gamla kyrka för de långa, 
glesa vingpennorna. Dessa änglar hade hon haft som 
förebild till ett antependium för Alnö kyrka i Medel
pad 1927. Hennes änglar har också klädnader med 
släp som på medeltida sätt samlas i ett moln av veck 
kring fötterna. Två skisser, förstudier till Fåglarna av Sofia Widén i Liciumarkivet. 
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Skiss av Sofia Widén till ett antependium i Alnö kyrka i Medelpad, 
tillkommet i samband med kyrkorestaureringen 1927. 

MUSICERANDE ÄNGLAR. Medeltida ängel, S:t Mikael i Haverö kyrka. 



 
 

 

 

Sofia Widén på Licium omkring 1950. 

Konsthistorikern Marita Lindgren-Fridell kritise
rade i tidskriften Form 1951 de samtida kyrkotexti
liernas ”änglaträngsel”. Enligt textilforskaren Inger 
Estham syftade hon förmodligen inte på Liciums 
textilier. Endast fyra av Sofia Widéns damastmöns
ter har änglamotiv, men de var å andra sidan mycket 
populära. Dessutom broderades änglar på många av 
damasttygerna. 

Andra figurer som framställs på tygerna är apost
lar, evangelister och helgon, bland annat Stefanus, 
Johannes döparen, Maria och Johannes. Rent sym
boliska motiv är livets träd, vinträdet, kyrkans skepp, 
Andens duva och eldsflammor. Kors i varierade for
mer är insatta i mönstren mellan andra motiv. 

Sofia Widén ska alltid ha varit intresserad av arki
tektur, något som inte minst det bevarade skissmate
rialet vittnar om. Hennes intresse för arkitektoniska 
uttryck syns särskilt väl i de sena mönstren, både 
de tryckta och de damastvävda med katedralmotiv. 
Hennes två sista mönster från 1950-talet är både 
stora och storartade. Änglar och Katedral har en 
rapportbredd på 55 centimeter, det vill säga halva 

vådbredden. Dessa mönster kombinerades gärna 
med kraftfulla broderier. Vinranka och Katedral 
påminner om hennes tryckta linnetyger för sakralt 
bruk. 

Kubismens och konstruktivismens förkärlek för 
geometriska former passar väl in på den stilisering 
som krävs för att uttrycka former på en plan yta som 
ett damasttyg. Sofia Widén hade en utomordentlig 
känsla för balans mellan blanka och matta ytor, allt
så hur varp- respektive inslagseffekt kunde utnyttjas, 
och för hur det ger stadga åt tygkvaliteten. Även om 
tekniken tillåter mjuka och rundade former föredrog 
Sofia Widén för det mesta rena ytor och raka linjer 
och med tiden alltmer stiliserade figurer. 

Tuschteckning ”Skiss från Chartres” av Sofia Widén. Privat ägo. 
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Barbro Girau Nordin
 

Barbro Girau Nordin (1930–1977) växte upp i 
Stockholm och gick på Konstfack 1948–52. Hon 
arbetade därefter som anställd konstnär på Licium. 
Kompositioner av hennes hand finns dokumenterade 
mellan 1954 och 1965. På Licium hade hon som lä
rare bland andra konstnärerna Oscar Brandtberg, 
Ruth Hallberg, Maja Lundbäck och Barbro Nilsson. 
Hon hade också Sofia Widén i ämnet yrkesoriente
ring 1950, vilket kan förklara hennes kontakt med 
Licium. 

År 1955 fick hon ett av Svenska slöjdföreningens 
stipendier och benämns i det sammanhanget ”tex
tilkonstnärinna”. Under en studieresa till Italien, 
bland annat till Venedig 1955, träffade hon italie
naren Raffaele Girau. De gifte sig i juli 1956 i Ma
rie bebådelse katolska kyrka i Stockholm, bosatte 
sig i Johanneshov och fick tre barn. Barbro Girau 
Nordin gjorde flera antependier och altarbrun där 
hon använde små bitar av sidendamast i applika
tionsbroderier. Hon ritade också några av de sena 
figurbroderierna hos Licium, till exempel en mäss
hake till Lingbo och ett altarbrun för Skogs kyrka i 
Hälsingland. År 1956 tecknade hon ett av de mest 
avancerade och omtyckta damastmönstren på sena
re tid, Tornspiror. Möjligtvis kan hon också ha ritat 
mönstret Fastan. 35 Barbro Girau Nordin avled 1977 
vid 47 års ålder. 

Barbro Girau Nordin på 1950-talet. 

35 Varken Edna Martin eller Anna-Lisa Odelqvist-Kruse mindes vem som komponerat mönstret Fastan. 



   

   

 
 
 

    

 
 
 
 

Edna Martin
 

Edna Martin (1908–2003) föddes i Göteborg, som 
dotter till kamrer Theodor Johansson. Hon fick sin 
utbildning först i en fransk flickpension och sedan 
vid Slöjdföreningens skola i Göteborg.36 Hon var gift 
först med arkitekt Sven Jonsson och sedan med fastig
hetsintendent Jan Herbert Martin. Åren 1931–33 
var hon verksam vid Axevalla-Varnhemsslöjd. Efter 
en period med olika frilansuppdrag, bland annat för 
KF, och ett visst samarbete med Margit Thorén på 
Ateljé EMTE samt med Svenskt Tenn, blev hon 1946 
konstnärlig ledare för Svensk Hemslöjd i Stock
holm.37 Där skaffade hon sig erfarenhet och en grund
lig kunskap om framför allt inredningstyger. År 1946 
ställde hon ut egna broderier i litet format och 1951 
blev hon direktris för HV. Från 1957 var hon dessut
om under flera år huvudlärare i textil vid Konstfack. 
Hon hedrades 1980 med professors namn. 

Edna Martins främsta insats på HV var, som hon 
själv uttryckte det i en utställningskatalog 1970, ”att 
försöka förena de gamla bundna vävteknikerna med 
den fria konsten”. Monumental väggtextil och sam
arbete med olika konstnärer kännetecknar hennes 
period som ledare för HV fram till pensioneringen 
1977. Därefter hann hon med en egen karriär som 
skapande konstnär. Främst skapade hon egna brode
rier men också vävnader som utfördes av HV. 

Sedan Licium med sin speciella inriktning på 
kyrklig textilkonst 1952 knutits till HV blev Edna 
Martin ytterst ansvarig även för denna verksamhet. 
Hon formgav både broderier, till exempel mässhakar 
till Uppsala domkyrka, och tre mönster till damast. 

År 1955 skriver hon till konstnären Sten Kauppi 
och ber honom att komma med några mönsterförslag 
till en beställning av nytt siden från Bevilacqua. Hon 
skriver också att man måste beställa minst 50 meter 
och att det kostar 600–700 kronor att lägga upp ett 
nytt mönster. Året därpå fick hon några skissförslag 
från Kauppi men inget som hon var nöjd med.38 I ett 
annat brev till Kauppi skriver hon om hur hon an
ser att damast ska ritas: ”… jag tycker ytorna måste 
få ’spela ut’ ordentligt. Briljera mot varandra. Vissa 
partier kan vara detaljerade men vissa släta skall 
stödja dem”.39 

Det blev Edna Martin som gjorde Liciums tre sis
ta damastmönster. Linnedamasten Kronor tillkom 
1957 och de tre sidendamasttygerna Oblater, Kal
kar och Små kors 1961. I en intervju 1998 berättade 
hon att hon mindes Cesare Bevilacquas och senare 
sonen Giulios besök när de varje år på 1950- och 
60-talen kom till Sverige för att ta upp beställningar 
hos sina kunder. Edna Martin avled i Stockholm i 
maj 2003. 

36 Upplysningar om Edna Martins uppväxt m.m. hämtade ur Stavenow-Hidemark (2006).
 
37 Meddelat av Gunilla Lundahl, 2006.
 
38 De 15 skisser det kan röra sig om finns i privat ägo men kommer att lämnas till Skissernas museum i Lund.
 
39 Stavenow-Hidemark (2006), s. 261.
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Edna Martin, 1970-talet. 



 
 

 

 

 

Licium nr: 1194 O.S.R. 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Cerchi/Rundlar Petits circles 

Konstnär: Agnes Branting. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1921. 

Mönstret består av rader av små cirklar, cirka tre centimeter i diameter, med tre olika dekorativa symmetriska möns
ter som ger ett kinesiserande intryck av blom- och bladformer. Mönstren förskjuts ett steg åt höger för varje rad. 
Även mellanrummen har olika mönster. Hos Bevilacqua finns två olika rutmönster som skiljer sig något i detaljerna. 
Det större stämmer med flera tygprover. 
Rundlar är det enda tyg som Agnes Branting komponerat. Det användes till mängder av föremål i olika färger 
genom åren. Redan 1921–22 använde konstnärinnan Ruth Hallberg det till sju vita mässhakar och konstnären 
Oscar Brandtberg till ett grönt antependium. Det har ofta använts som bakgrund i applicerade broderier. Det mest 
magnifika föremål som utförts av detta tyg är den ”ekumeniska” ärkebiskopskåpan från 1925 som finns i Uppsala 
domkyrka. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: Liciumarkivet.Varp/inslag: 125 tr/cm, inslag 25 tr/cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: se även nr 3539.Vådbredd: 110 cm. 
Andra källor: HV-Licium, Liciumarkivet samt Licium genom

Rapport: bredd 9 cm, höjd 8,5–9,2 cm. 
femtio år (1954).
 
Andra uppgifter: I Licium genom femtio år finns uppgift 

om att Agnes Branting komponerat tyget.


Exempel på kända föremål i kyrkor HV-Licium: Arbetsbok AB, 1921. 
Nacka: grönt antependium samt vit mässhake, 1921.
 
Strängnäs domkyrka: två vita mässhakar, 1921.
 
Borås, Gustaf Adolf: två vita mässhakar, 1922.
 
Kiruna: vit mässhake, 1928.
 
Torshälla: vit mässhake, 1922.
 
Ytterlännäs: vit mässhake, 1923.
 
Lunds domkyrka: två violetta mässhakar, 1923.
 
Skärkind: vit mässhake, 1924 (överflyttad).
 
Karlstads domkyrka: två violetta mässhakar, 1924.
 
Stockholm, Gustav Vasa: två violetta mässhakar, 1925.
 
Uppsala domkyrka: violett biskopsskrud, 1925.
 
Arlöv: violett mässhake, 1926.
 
Farhult: rött antependium, 1927.
 
Älvdalsåsen: röd mässhake, 1928.
 
Stockholm, Storkyrkan: vitt antependium, 1929.
 
Karlstads domkyrka: violett antependium, 1930.
 
Lunds domkyrka: violett antependium, 1930.
 
Växjö domkyrka: grönt antependium och två gröna 

mässhakar, 1930.
 
Veta: röd mässhake, 1930.
 
Höganäs: gulrött antependium, 1934.
 

Patronteckning. 
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 RUNDLAR. 



 
 

 

 

  

Licium 
Svenskt namn: 

Rundlar 

Konstnär: Agnes Branting.
 
Datering Bevilacqua: saknas.
 
Beskrivning, se föregående sida, nr 1194.
 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco minuto.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 9 cm, höjd 8,5–9,2 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Åseda: rött antependium, 1937.
 
Östersund: två mässhakar, 1940.
 
Tillinge: vit mässhake, 1941.
 
Aringsås: vitt predikstolskläde, 1947.
 
Timrå: vit mässhake, 1949.
 
Tryserum: vit mässhake, 1949.
 
Hemse: violett mässhake, 1953.
 
Stockholm, Högalid: två vita mässhakar, 1953.
 
Tystberga: blå mässhake, 1953.
 
Åker: grön mässhake, 1953.
 
Stockholm, Engelbrektskyrkan: två vita mässhakar, 1958.
 
Stockholm, Hedvig Eleonora: två violetta mässhakar, 

kalkkläde, bursa, 1983.
 
Brunnby: violett mässhake.
 
Skönberga: violett mässhake.
 

nr: 3539 
Italienskt/franskt namn: 

Cerchi/Petits circles 

Annan datering: senast 1935. 

Källor 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (även svenska).
 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Två akvarellerade patronteckningar i 

rött, det ena mer vinrött, tre rapporter. Den större teckningen med 

texten: ”3539 ex 1194. Nel 3o rapporto raddoppiare l ultima card, 

cartoni 296”. Den mindre med texten: ”3539 ex 1194 O.S.R”.
 
Andra källor: Liciumarkivet.
 
Andra uppgifter: se nr 1194.
 
Liciumarkivet: D III: 1. Orderbok 1931–1942/43, den 21 mars 

1935: ”14.70 m ’Rundlar’ halvsidendamast i vitt 110 cm.”
 

Patronteckning. 
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RUNDLAR. 



 
 

 

 

Licium nr: 1237 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Liljemönster okänt 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 29 september 1927. Annan datering: 1928. 

Stiliserade franska liljor och stora treflikiga blad som mindre mönsterformer avtecknar sig mot. Inspirationen har 
hämtats från en mässhake i Västerås domkyrka av senmedeltida så kallad Luccabrokad i blått silke och membran
guld. Denna mässhake konserverades 1925 hos Konserveringsföreningen Pietas i Stockholm och då kan Sofia Widén 
mycket väl ha sett den. Mönstret kallas ibland ”Västeråsmönstret” i Liciums beställningsböcker. Sidendamasten 
vävdes med olika inslagskvaliteter där det röda tygets guldgula/röda inslag ger en speciell effekt. Det vävdes också i 
svart och användes som underlag till guldbroderi på två mässhakar i S:t Lars kyrka i Linköping 1930. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.
 
Varp/inslag: 130 tr/cm, 33–34 dubbla tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 14 cm, höjd 21–22 cm. 5-skaftad satin.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Vedby: mässhake, 1920-tal.
 
Strängnäs domkyrka: svart antependium, 1927.
 
Borgholm: mässhake, 1928.
 
Eskelhem: röd mässhake, 1928.
 
Kimstad: rött antependium, 1928.
 
Lillhärdal: mässhake, 1928.
 
Lommelanda: svart mässhake, 1928.
 
Trelleborg: svart antependium, 1928.
 
Eskilstuna: mässhake, 1929.
 
Eskilstuna: svart antependium, 1929.
 
Solna: violett antependium, 1929.
 
Åkerby: rött antependium, 1929.
 
Glava: antependium, 1930.
 
Gumlösa: mässhake, 1930.
 
Hömb (Kaflås): röd mässhake, 1930.
 
Köpenhamn, Svenska Gustavskyrkan: violett mässhake, 1930.
 
Linköping, S:t Lars: svart mässhake, 1930.
 
Husby-Lyhundra: mässhake, 1931.
 
Brösarp: gulröd mässhake och antependium, 1932.
 
Lommelanda: violett antependium, 1932.
 
Gävle, Staffan: svart predikstolskläde, 1933.
 
Hömb (Kaflås): rött kalkkläde och antependium, 1933.
 
Dalarö: violett antependium, 1936 (renoverat).
 
Hultsfred: svart mässhake, 1938.
 
Hjelmseryd: svart antependium, 1939.
 
Spånga gravkapell: violett antependium, 1947.
 
Kristinehamn: rött mässhaksfoder, 1933.
 
Västerhaninge: rött predikstolskläde.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta och brevko
pia/copialettere.
 
Uppgift om namnet: Liciumarkivet.
 
Andra källor: Liciumarkivet.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött av 

halva mönstret. På rutmönstrets baksida: ”Disegno 2 o. Machine 

400. Ogni vol. rul 1 arf[…]. Oni passo rul 2 cartoni. Cordi letti 100. 
Cartoni letti 300. Cor 100 da sinistra a destra, Cor 100 da destra a 
sinistra, Cor 100 da sinistra a destra, Cor 100 da destra a sinistra, 
Cord tot. 400 Rosso-gren. Carta-fondo.” 
Bevilacqua arkiv Copialettere 1927 (troligen 25/5), R101, s. 315, 
fritt översatt från franska: 
Till Mademoiselle Branting. Faktura för två kuponger som Mlle 
Widén tagit ut under sitt besök. Någonting om ”orgasin” i arbete 
för den damast i siden eller siden/bomull enligt order 20 april, enligt 
prov (écculé). Nyansen överensstämmer totalt med den önskade 
tonen. Mlle Widén har sett en perfekt reproduktion av Ert nya 
mönster, ”dessin exclusif”, och vi räknar med att skicka det första 
om några veckor. 
Copialettere 1927 (4/6), R101, s. 404, fritt översatt från franska: 
Om den röda damasten T803–1237, order 20 april. Liten avvikelse 
mellan ”fond och trame” (inslag), men tillsammans blir nyansen 
perfekt. Den skall också vävas i svart. Vill ha bekräftelse på nyan
sen ”Rouge grenade” för den andra. Order 10 juni genom kapten 
v. Redlich. 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: På en ritning med blyerts på 
smörpapper står ”Nytt mönster B-qa”. Ytterligare en ritning på 
smörpapper med grå akvarellfärg i botten. D III: 1. Orderbok 
1931–1942/43, 20 februari 1931: ”16 m Damasco nero 1237 ’SW 
liljem’.” samt ”3 mars, 15,90 m ’SW Liljemönster’.” 
Riksantikvarieämbetet Pietas nr 737/25 och 3708/58: Mässhake 
Västerås domkyrka. 

62     veneziansk  sidendamast 



 svenska  ateljéer  och  konstnärer       63
 

Patronteckning. LILJEMÖNSTER. 



 
 

 

 

 

 

Licium nr: 1262 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Stora kors (Kors/SW Korsmönster) okänt 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1928. 

Mönstret ser ut som ett stiliserat eklöv med kraftiga bladnerver inskrivet i ett fält omgivet av diagonalt placerade 
grenar som möts i en korsform. Flera akvarellerade idéskisser och ett rutmönster daterat 1928 finns i Liciumarkivet. 
Damast med detta mönster användes till många stora antependier, till exempel Lunds domkyrka 1929, i vitt med 
broderier komponerade av Sofia Widén, som tar upp bladformen. Elin Petterson har använt det i en biskopsmitra för 
Göteborgs stift 1930. Prinsessan Sibylla broderade själv ett violett altarbrun till Lundsbergs skola av detta tyg 1939. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco. (Brokad.)
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 13,3 cm, höjd 15 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Lunds domkyrka: vitt antependium, 1929.
 
Köpenhamn, Svenska Gustavskyrkan: violett mässhake, 1929.
 
Göteborgs domkyrka: vit biskopsmitra, 1930.
 
Göteborg, Oscar Fredrik: vitt antependium och läktarkläde, 1930.
 
Stockholm, Oscarskyrkan: två vita mässhakar (tyget senare bytt), 

1930.
 
Västerledskyrkan: röd mässhake, 1930.
 
Frustuna: vit mässhake, 1931.
 
Helsingfors, Svenska kyrkan: vit mässhake, 1932.
 
Kristianstad: vit mässhake, 1932.
 
Gävle, Staffan: två vita mässhakar, antependium med brun, 

predikstolskläde samt två kollekthåvar, 1932.
 
Västerledskyrkan: röd mässhake, 1932.
 
Göteborg, Oscar Fredrik: grönt antependium och läktarkläde,
 
1933. Malmö, S:t Pauli: vitt antependium, 1933.
 
Grythyttan: röd mässhake, 1959.
 
Tveta: rött antependium, 1935/1936.
 
Gällö: grön mässhake, 1937.
 
Revsund: grön mässhake, 1937.
 
Lundsbergs skola: violett altarbrun, 1939.
 
Mörbylånga: svart mässhake 1941.
 
Timrå: två violetta mässhakar, 1944.
 
Främmestad: vit mässhake, 1948.
 
Västanfors: två vita mässhakar, 1940-tal.
 
Frustuna: vit mässhake.
 
Köpenhamn, Svenska Gustavskyrkan: rött 

predikstolskläde.
 
Töre: violett antependium.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta, samt 
sidenprov. 
Uppgift om namnet: Liciumarkivet. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött samt 
sidenprov. 
Andra källor: Liciumarkivet och Riksantikvarieämbetet. 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: Två akvarellerade rutskisser något 
olika, en gråsvart, en gråbrun samt en tuschritning på smörpapper 
signerad och daterad, ”SW 1928”, samt en blåkopia. 
D III: 1. Orderbok 1931–1942/43, 20 februari och 5 november 
1931: ”SW. Kors”. Den 2 mars 1932 ”Korsm”. Den 14 februari 
1933: ”35.10 m dam Kors, gulrött 110 cm 1262”. Den 2 mars 
1933: ”16.40 m damast grön (Korsm) 1262” samt ”16.50 m 
Korsm. Grön”. Den 6 april 1933: ”31.40 m dam vit Kors 1262”. 

Patronteckning. 
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STORA KORS. 



STORA KORS. Tre teckningar av Sofia Widén i Liciumarkivet. 
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STORA KORS. Brokad. 



 
 

 

 

  
 
 
 

Licium nr: 1290 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Musicerande änglar Angeli 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: okänd. Annan datering: 3 mars 1931. 

I fyra cirklar avbildas musicerande änglar med olika instrument, basun, panflöjt, harpa och violin. Mellan rundlarna 
har placerats åttauddiga stjärnor. Instrumenten är starkt stiliserade och harpan gör ett närmast bakvänt intryck. 
Den harpspelande ängeln knäböjer, den basunblåsande svävar medan de två återstående står. Änglarna har fotsida 
klädnader som veckar sig kring fötterna enligt senmedeltida mode och har stora vingar med långa glesa vingpennor. 
Inspirationen till dessa vingar kan man spåra till ett antependium komponerat av Sofia Widén 1927 för Alnö gamla 
kyrka där förebilden varit romanska träskulpturer, S:t Mikael i Haverö för rutmönstret närmast ryggen och de långa 
glesa vingpennorna från S:t Mikaelfiguren i Alnö. Tyget har vävts både i damast och lampas, brokad med guld eller 
silverinslag, och i två olika storlekar. Rapporten på den större varianten som vävdes på halv bredd består av tre cirklar 
där de två yttersta änglarna, harpspelande respektive flöjtspelande, är spegelvända mot mitten. (Mönstret gjordes om 
1938, se nr 3507.) 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast, satin i botten. Damasco.
 
Lampas. Lampasso.
 
Mindre variant: 

Varp/inslag: cirka 114 tr/cm, 28 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 27 cm, höjd 25 cm (ytteränglar 

vänder inte).
 
Större variant i lampas: 

Vådbredd: 55 cm.
 
Rapport: bredd 53,5 cm, höjd cirka 35 cm 

(ytteränglar vänder).
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Gävle, Staffan: två gröna mässhakar, antependium m.m. 

(mindre), 1932.
 
Västerled (Äppelviken): vitt antependium, 1932.
 
Linköping, S:t Lars: två vita mässhakar guldbrokad 

(större), 1932.
 
Antwerpen, Svenska kyrkan: rött antependium, 1933.
 
Nybro: två mässhakar, 1934.
 
Halna: röd mässhake, 1935.
 
Jäder: vit mässhake (mindre), 1935.
 
Norra Finnskoga: mässhake, 1935.
 
Norrköping, Hedvig: grön mässhake, 1935–36.
 
Rölanda: vit mässhake, 1935.
 
Ölme: vit mässhake, 1935.
 
Åkerby: vit mässhake, 1936.
 
Kalvsvik: röd mässhake (mindre), 1937.
 
Vidbo: vit mässhake, 1937.
 
Hagalund: vitt antependium (mindre).
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: Liciumarkivet, ”Änglar”.
 
Andra källor: Uppgifter hos Bevilacqua: se nr 3421 och 3507, 3507 

bis.
 
Andra källor: Liciumarkivet, Thorman i Form 1942 och (1947) samt
 
Eldvik (1999). Andra uppgifter: Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok
 
1931–1942/43, den 3 mars 1931: ”Änglar SW nytt”. Den 2 mars
 
1931: ”17.30 m Änglar grön” och den 6 april: ”15.20 m dam. Vit
 
Änglar”. Den 14 februari 1933: ”16.10 m gulrött Änglar 110 cm.”
 
Akvarellerad skiss med guldfärg i Liciumarkivet (odaterad), avbil
dad i Eldvik (1999), s. 48. På denna skiss vänder mönstret, men 

med andra änglar.
 
Thorman (1947), bild s. 80; Thorman i Form 1942, s. 36: 

”från 1931”.
 

Patronteckning. 
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MUSICERANDE ÄNGLAR. 



 
 

 

 

 

Licium nr: 3421 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Musicerande änglar Angeli 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 6 april 1934. 

Brokaden som vävdes 1934–35 har tre rundlar i bredd och de yttersta änglarna med harpa respektive dubbelflöjt 
spegelvända. Mönstret gjordes om 1938 (se nr 3507). Detta mönster vävdes dessutom i linne av den svenske damast
vävaren Carl Widlund 1934 (patron nr 40) bland annat i rött med guldgula änglar till ett antependium för Svenska 
kyrkan i Riga 1934 (nu i Statens historiska museum). Det märkliga är att han endast använde två av änglarna, den 
med panflöjt och den med harpa, alla vända åt samma håll. Hos Bevilacqua finns en förfrågan 1934 om att från Bien
nalen genast få tillbaka ett stycke tyg (2,20 meter), rött och gult i lin ”desin Angeli” som varit utställt i en vitrin. 

Fakta 
Tygkvalitet: Lampas/brokad, satin i botten mönster 

kypert. Lampasso letto in 400 e in 880.
 
Varp/inslag: cirka 100 tr/cm, 28 tr/cm och metall 

15 tr/cm.
 
Vådbredd: 55 cm.
 
Rapport: bredd 53,5 cm, höjd 34–35,5 cm, 

(ytteränglar vända).
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Bromma: två vita mässhakar, brokad (större), 1935.
 
Lovö: två vita mässhakar (omgjorda senare), guldbrokad (större), 

1935.
 
Lunds stift: gul biskopskåpa, brokad (större), 1935.
 
Köpenhamn, Svenska Gustavskyrkan: vitt antependium, brokad 

(större), 1936.
 
Runsten: vit mässhake, brokad (större), 1937.
 
Luleå domkyrka: två vita mässhakar, brokad (större), 1938.
 
Visby domkyrka: vitt antependium och predikstolskläde med silver 

(större), 1941.
 
Riga, Svenska kyrkan, rött antependium, linne, 1934.
 
Västerplana: rött antependium, linne.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta samt siden
prov.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står ”Lampasso”. 

På patronteckningen står ”letto in 400 e in 880”, och med blyerts 

”3421”. Ytterligare ett akvarellerat rutmönster (större) med två 

änglar samt ett grågrönt sidenprov med metallinslag.
 
Bevilacquas arkiv: Copialettere 1934 (14/6), R110, s. 193, fritt 

översatt från franska: ”Förfrågan om att från Biennalen genast få 

tillbaka ett stycke 2,20 meter tyg i lin, rött och gult, ’desin Angeli’ 

som varit utställt i en vitrin.”
 
Andra källor: HV-Licium, Liciumarkivet samt Eldvik (1999).
 
Andra uppgifter: Liciumarkivet D III: 1 Orderbok 1931–1942/43, 

den 22 januari 1934: ”16.10 m ängladamast ’Angeli’”. Den 25 fe
bruari 1935: ”vita änglar, halvsiden tipo 546” samt ”25.40 m Äng
lar, silverbrokad”. Samma år gjordes ytterligare fem beställningar 

av damast och brokad.
 
HV-Licium: Arbetsbok SW 1935–36, oktober 1935: ”Kåpa till bi
skop Rodhe i Lund, 7,8 m guldbrokad à 55:-.”
 
Akvarellerad skiss med guldfärg i Liciumarkivet avbildad i Eldvik 

(1999), s. 48. På denna skiss vänder mönstret.
 
Prisuppgifter: 55 kronor/m 1935.
 

Patronteckning. 
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MUSICERANDE ÄNGLAR. Detalj av biskopskåpa i Lunds domkyrka. 



 
 

 

 

 

 

 

Licium nr: 3507 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Musicerande änglar Angeli 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1938. Annan datering: saknas. 

Då mönstret gjordes om 1938 förändrades den fiolspelande ängeln något, stråken ligger fritt mot en slät yta på 
vingen. De två yttersta änglarna, harpspelande respektive flöjtspelande, är fortfarande spegelvända mot mitten. 
I Venedig finns en detaljskiss av den fiolspelande ängeln med vit färg på smörpapper signerad Sofia Widén 1938 och 
några textrader, fritt översatta: ”Mönster Angeli i ny kvalitet, med bakgrund i metall och mönstret i satin som bifogade 
prov. När Ni gör de nya korten observera denna ängel och stråken, vänd inte mönstret!! (som ni har gjort förut).” 

Fakta 
Tygkvalitet: Lampas/brokad. Lampasso laminetto.
 
Vådbredd: 55 cm.
 
Rapport: bredd 55 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Vårdsberg: vit mässhake, brokad (större, med nya fiolen), 
1937. 

Patronteckning. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta och akvarel
lerad skiss.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Grågrönt sidenprov med metallinslag, 

samt ett rutmönster i rött och gult (helhet och lika mycket som 

provet). Ett till rött rutmönster med två änglar stort. Detaljskiss 

med vit färg på smörpapper av den fiolspelande ängeln med texten 

”Dessein ’Angeli’ en noveau qualité, fond lamé et le dessin au satin 

comme éch. incluse. En faisant les nouveau cartons p observer set 

ange et arc, tourner pas le dessin!! (comme vous avez fait autrefois). 

Sofia Widén 1938”.
 
Andra källor: Liciumarkivet.
 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: Orderbok 1931–1942/43, den 

16 augusti 1939: ”22.45 m Änglar, 3507, silverbrokad”.
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 MUSICERANDE ÄNGLAR. Mässhake från 1937 i Vårdsbergs kyrka, 
med den nya utformningen av fiolen. 
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Licium nr: 3507 bis
 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Musicerande änglar Angeli 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1938. Annan datering: saknas. 

För beskrivning, se föregående sida. Osäkert om fiolängeln ändrades i damasten 1938. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in
 
400 Jacquard.
 
Vådbredd: 110 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Östersund: vit mässhake, 1940.
 
Norra Hestra: vit mässhake, 1949.
 
Diakon Hedberg: blå mässhake, 1947.
 
Hyltinge: predikstolskläde.
 
Ramsele: violett mässhake.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Ytterligare ett rött rutmönster 

med två änglar, stort.
 
Andra källor: Liciumarkivet.
 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: Orderbok 1931–1942/43, 

den 17 november 1938: ”19.35 m Änglar”.
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 MUSICERANDE ÄNGLAR. Skiss i vitt från 1938 med den nya utformningen av fiolen. 
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Licium 
Svenskt namn: 

Snöflingan 

Konstnär: okänd.
 
Datering Bevilacqua: saknas.
 

Annan datering: före 1934. Nr: 3495: senast 1935.
 

nr: 1342 O.S.R. 3495 3516 
Italienskt namn: 

Fioco di Neve 

Annan datering: före 1934. 

Små strödda romber av två slag, den ena med tomt mittparti, den andra delad med tunna linjer i kors och fyra små 
prickar mitt på varje fält. Mönstret är inspirerat av mycket fina linnedrällar bland annat från Mora i Dalarna. Tyget 
vävdes även som lampas, guldbrokad nr 3560. (På HV-Licium kallas det i dag också ”Blyfönstret”.) Carl Widlund 
vävde detta mönster i ylle med fint redgarn 1940 (patron nr 60). Märtha Gahn hos Libraria lät sig också inspireras 
av liknande linnetyger. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Nr 3516: letto in 

880 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 1,7 cm, rapporthöjd 2,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Stockholm, S:t Göran: blått antependium, 1935.
 
Örebro, S:t Nicolai: violett mässhake, 1936.
 
Klövsjö: mässhake, 1937.
 
Stockholm, S:t Göran: två blå mässhakar, 1937.
 
Stockholm, Riddarholmskyrkan: gult och blått antependium,
 
1938.
 
Medelplana: blått antependium, 1939.
 
Medelplana: blå mässhake, 1940.
 

Patronteckning. 

Vänersborg: vit mässhake, 1940.
 
Vickleby: grön mässhake, 1944.
 
Visby domkyrka: två violetta mässhakar, 1945.
 
Västra Karup: mässhake, 1947.
 
Hed: violett brun och predikstolskläde, 1954.
 
Fröjel: vitt antependium, 1955.
 
Solna: två vita mässhakar, 1957.
 
Kinnarumma: violett mässhake, 1958.
 
Arrie: mässhake.
 
Borås, Caroli: grön mässhake.
 
Finspång slottskapell: vit kalkduk.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta. 
Uppgift om namnet: Licium beställning 1934. Nr: 3495: G. Bevilac
quas anteckningsbok. Nr: 3516: (även svenskt). 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i blått 
”O.S.R.”. Se även nr 3495, 3516 och 3560. I G. Bevilacqas anteck
ningsbok: Nr: 3495: ”1342 O.S.R., minutissimo”. Nr: 3516: ”Da
masco dis. minuti, LICIVM, Snöflingor, vecci dis O.S.R. 1342”. På 
baksidan av patronteckningen: ”damasco dis minuto LICIVM in 
880 V. 3516. Stesso dis. O.S.R. In 400 # Napoli 1342.” 
Andra källor: HV-Licium, Liciumarkivet samt Eldvik (1999). 
Andra uppgifter: På Liciumetiketten: ”’Snöflingor’ infärgas i öns
kad färg. 1960-tal, därefter upphörde tillverkningen i Italien. Bevi
lacqua, Venedig.” 
Liciumarkivet: D III:2 Orderbok 1931–1942/43, den 22 januari 
1934: ”16.50 m snöflingedamast 1342”. (Skrivet med blyerts.) 
Nr: 3495: HV-Licium: Arbetsbok SW 1938–39, den 30 september 
1939: ”Medelplana kyrka antependium komp. Louise Adelborg, 

snöflingedamast.” 
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SNÖFLINGAN. 



 
 

 

 

Licium 
Svenskt namn: 

Snöflingor 

Konstnär: Sofia Widén.
 
Datering Bevilacqua: saknas.
 
För beskrivning, se nr 1342, 3495 och 3516.
 

Fakta 
Tygkvalitet: Lampas/brokad. Lampasso cremette.
 
Vådbredd: 60 cm.
 
Rapport: bredd 1,4 cm, höjd 2,2 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Visby stift: guldgul mitra och stola, 1941. 
Ekebyborna: altarbrun, 1962. 

nr: 3560 
Italienskt/franskt namn: 

okänt 

Annan datering: före 1941. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok och 

etikett hos HV-Licium.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Litet akvarellerat rutmönster i rött, 

skrivet på baksidan: ”Dis. 3560 Lampasso in 400 cremette. 

Licium”.
 
Andra källor: HV-Licium.
 
Andra uppgifter: saknas.
 

Patronteckning (fram och baksida). 
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SNÖFLINGOR. Brokad. 



 
 

 

 

 

 
 

  
 

Licium nr: 1346 
Svenskt namn: Franskt namn: 

Fåglarna Oiseaux 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1934. Annan datering: 1934. 

Motivet består av stiliserade fåglar i profil, omgivna av små träd och trappstegsformade linjer. Mönstret vänder på 
mitten så att fåglarna står vända från varandra. Teckningen kan ha inspirerats av de jämtländska dubbelvävarna från 
medeltiden. Ett antependium med motiv från dessa vävdes i residenset i Östersund 1911. Fåglarna har en slående 
likhet med ett tyg från katedralen i Sens i Frankrike. Detta finns avbildat i Branting-Lindbloms bok om medeltida 
textilier i Sverige 1929, som Sofia Widén säkert hade sett. Detta tyg finns avbildat i Revue de l’art chrétien 1911 som 
finns på Kungliga biblioteket i Stockholm. (Se sid. 52.) 

Sättet att mönstra olika ytor återkommer på många av Sofia Widéns tyger. En mässhake av detta tyg med broderier 
efter en av Oscarskyrkans mässhakar, uppvisad på Stockholmsutställningen 1930 och i London 1931, beställdes av 
kung Alfonso XIII av Spanien. Spanska inbördeskriget kom emellan och mässhaken såldes senare till Råda kyrka 
utanför Göteborg. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.
 
Vådbredd: 108 cm.
 
Rapport: bredd 55,7 cm, höjd 44–46 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Råda: vit mässhake, 1936.
 
Västerås stift: guldgul biskopskåpa, 1936.
 
Hudiksvall: vitt antependium, 1938.
 
Malmö Slottsstaden: grön mässhake, 1949.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta och brevko
pia/copialettere. 
Uppgift om namnet: brevkopia hos Bevilacqua och Liciumarkivet. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Stor patronteckning i rött, rapport 48 
centimeter. På framsidan: skadad text skriven med bläck, bland an
nat […] 400x2 […] 800 […]. 
Copialettere 1934 (8/6) R110, s. 70, fritt översatt från franska: 
”Reklamation på vit/elfenbendamast dessin Oiseaux vävt i Neapel 
på Opifici Serici. Något om mönstren på Fontaines och Oiseaux, 
som Licium skickat ner, cirka 50–55 centimeter stora skisser. ’Deux 
fois’, två gånger, har blivit misstolkat. Vi hade gjort likadant som på 
Fontaines det vill säga dubbelt så stor i stället för två gånger, som 
Ni skriver nu. Neapel vill inte ge rabatt för två mönsterrapporter, 
fyra hade blivit billigare. Vi tycker den är vacker. [”Vraiment joli 
et en considerasion de la ligne moderne de son motif, la grandeur 
nést pas trop mal”] Verkligen vacker och om man tänker på den 
moderna linjen i motivet är storleken inte så illa.” 
Copialettere 1934 (20/6), R110, s. 94, fritt översatt från franska: 
”Damasten Oiseaux, visst har vi gjort en ’qui-pro-quo’ till Neapel 
om reproduktionen av mönstret. I stället för att reproducera 2 ggr 

skissen har man förstorat 2 ggr till 110 centimeter bredd. I fortsätt
ningen skriver vi ’grandeur naturelle’ för att undvika missförstånd. 
De har i alla fall lyckats få 10 procent rabatt.” 
Andra källor: Liciumarkivet och HV-Licium. 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: Stor gul akvarellerad skiss på rut
papper med fyra stämplar, daterad och signerad ”S. Widén -34”, i 
överkant står ”Doit être retourner!”. Även en liten akvarell i rosa
brunt och vitt, ej signerad. D III: 2 Orderbok 1931–1942/43, den 
6 april 1934: ”Mäss
hake till kung Alfon
so av Spanien efter 
Oskarskyrkans som 
var utställd på 1930 
års utställning.” 
HV-Licium: Arbets
bok SW, 1936–37, den 
26 juni 1936: ”Väster
ås domkyrka, Pastor 
Berggren, 1 korkåpa 
italiensk sidendamast 
Fåglarna guldornerad 
[…] 5 m à 70.” 
Riksantikvarieämbe
tet Pietas nr 6171/65: 
Västerås Biskopskåpa. 
Prisuppgifter: 
1936 70 kronor/me
ter. 

Patronteckning. 
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FÅGLARNA. 



 
 

  
 

 

 
 

 

Licium nr: 1347/3523 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Hjortar Fontane eller Fontana e cervi/Fontaines 
eller Fontains 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1934. Annan datering: 1934. 

Här avbildas två hjortar vända mot varandra och mot en springkälla omgiven av grenar med övernaturligt stora 
blad. Vattenstrålen är asymmetriskt tecknad. Hjortarna är vända från varandra i varannan rad. Motivet syftar på 
psaltarpsalmen om hjorten som längtar till källan med livets vatten, ett mycket gammalt och omtyckt kristet motiv. 
Mönstret nämns i korrespondens hos Bevilacqua redan 1934. 

Tyget finns exempelvis i en gul biskopskåpa från 1935 i Uppsala domkyrka och i en biskopskåpa för Zulukyrkan i 
Afrika 1948. Detta tyg vävdes också i linne och halvylle med kypertbindning hos den svenske damastvävaren Carl 
Widlund 1937 (patron nr 54) och användes ofta till antependier. Se även nr 3523. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: Brevkopia/copialettere och patronteckning/ 

messa in carta.Vådbredd: 110 cm. 
Uppgift om namnet: Brevkopia i Liciumarkivet, G. Bevilacquas an-Rapport: bredd cirka 102 cm, höjd 35 cm. 
teckningsbok samt brevkopia i Bevilacquas arkiv.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Copialettere 1934 (8/6), R110, s. 70 (se 
Exempel på kända föremål i kyrkor 
nr 1346, Fåglarna). Akvarellerad patronteckning i rött med text

Olshammar: vitt antependium, 1934. 
nedtill: ”Damasco in 800. 2o Metio tagliare al centro e invertire le

Uppsala ärkestift: gul biskopskåpa, 1935. 
font. La secunda lettura […] a X e finire[…] Y.” 

Dalarö: vitt antependium, 1936. 
Andra källor: Liciumarkivet, Thorman i Form 1942 samt Eldvik

Nykyrka: vit mässhake, 1936. 
(1999).

Medevi brunn: antependium (linne), 1938. 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: Stort rutmönster (större rutor) hel

Norrköping, Hedvig: grön mässhake, 1939. 
rapport, ej signerad.

Hamrånge: mässhake, 1941. 
Orderbok 1931–1942/43, den 6 april 1934: ”5.20 m 1347”. Den 

Viby, Närke: grönt antependium, 1941. 
9 maj 1935: ”19.10 m Hjortar (Fontains) T 803, 110 cm”. 

Åker: grön mässhake, 1941. 
Litteratur: Thorman i Form 1942. s. 36 ”från året 1934”. Eldvik

Stockholm, Katarina: två gröna mässhakar, 1942. 
(1999) s. 228: ”Vävd 1: a gång: 1937. Patron nr: 54”.

Råneå: mässhake, 1942.
 
Malmö, Slottsstaden: grön mässhake, 1949.
 
Hjortsberga: grön mässhake, 1955.
 
Zulukyrkan: gul hel biskopsskrud, 1948.
 

Patronteckning. 
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HJORTAR. Detalj av antependium från 1936 i Dalarö kyrka. 



 
 

 

 

Licium nr: 3454 
Svenskt namn: Franskt namn: 

Vågorna Les Flots 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1934. Annan datering: mönstret betalt 6 februari 1935. 

Ett dekorativt mönster som liknar vattenvirvlar och påminner om ett japanskt träsnitt i Victoria & Albert Museum. 
Av korrespondensen hos Bevilacqua framgår att man 3 november 1934 just håller på med ”reproduktionen av det 
nya mönstret Les Flots ett mönster som är både arbetsamt och vackert”. Det vävdes också i sammet Veluto (nr 3461). 
Damasten vävdes med olika grovt inslag. Vid intervju 1998 bekräftade Giulio Bevilacqua att det är Sofia Widéns 
mönster. Djupt rörande är användningen av detta tyg vid ett speciellt tillfälle. Till Barsebäcks kyrka i Skåne beställdes 
den 17 juli 1941 en mässhake (Licium nr 1580) av vit sidendamast Vågorna. Inskriften på fodret lyder: ”Gåva till 
Barsebäcks kyrka till minne av sjökapten Emil Gotthard Gustavsson omkommen i Nordsjön vid minsprängning av 
ångfartyget ’Mars’ den 21/12 1939”. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta och brevko

pia/copialettere.Varp/inslag: 116 tr/cm, 28 respektive 33 tr/cm. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt).Vådbredd: 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött.

Rapport: bredd 18,2 cm, höjd cirka 26 cm. Mönsterritningen hos Bevilacqua har inget nummer på baksidan. 
Copialettere 1934 (3/11), R110, s 373, fritt översatt från franska:

Exempel på kända föremål i kyrkor ”Tackar för order av vit sidendamast 110. Vi håller just på med 
Borås, Caroli: två vita mässhakar, 1935. reproduktionen av det nya mönstret Les Flots, ett mönster som är
Örkelljunga: vit mässhake, 1935. både arbetsamt och vackert.” 
Knästorp: vit mässhake, 1938. Intervju med Gíulio Bevilacqua 1998, som bekräftade namnet och
Offerdal: vit mässhake, 1938. konstnären. I anteckningsboken ändrat från nr 3455, som är en
Eksjö: vit mässhake med grönt kors, 1943. sammet. 
Barsebäck: vit mässhake, 1941. Andra källor: Liciumarkivet samt HV-Licium. 
Björsäter: vit mässhake, 1941. Andra uppgifter: Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok 1931–1942/43,
Kalvsvik: grå applikation på röd mässhake, 1937. den 10 januari 1935: ”10 m vit 110 cm T 803 Les Flots, No 3454”.
Källa: mässhake, 1944. Den 6 februari samma år: ”D: o à 45, mönster 200:-”. Den 27 de-
Mörbylånga: grön mässhake, 1947. cember 1937: ”20.20 m vit damast Les Flots (vågorna).” Arbetsbok
Hagalund: mörkt violett antependium. SW 1935–36, mars 1935: ”Caroli k:a Borås gm. Kontraktsprosten
Åker: röd mässhake. Emanuel Beskow, Borås. 1 mässhake nr 821, av sidendamast ’Vå

gorna’, 2,60 m à 70:-”.
 
HV-Licium: Arbetsbok SW 1940–41, den 17 juli 1941: ”Barsebäcks 

k:a, 1 mh nr 1580 vit sidendamast Vågorna” (inskrift på fodret, se 

beskrivningen ovan). Den 29 september 1941: ”Björsäters kyrka, 

en mässhake nr 1589, vit sidendamast Vågorna. Inskrift: Skänkt till 

Björsäters kyrka den 1: a advent 1941 av Erik H:son Tamm.”
 
Prisuppgifter: 1935 70 kronor/meter. Mönsterkostnad 200 kronor.
 

Patronteckning. 
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VÅGORNA. Mässhake från 1935 i Borås Caroli kyrka. 



 
 

 

 

Licium nr: 3461
 
Svenskt namn: Franskt namn: 

Vågorna 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. 

Les Flots 

Annan datering: saknas. 

För beskrivning, se nr 3454. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sammet. Velluto. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Saknas. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: saknas. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt). 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står ”Velluto, 
dis les Flots, Licium”. 
Andra källor: saknas. 
Andra uppgifter: saknas. 

86     veneziansk  sidendamast 



 svenska  ateljéer  och  konstnärer       87
 

Skiss till Vågorna av Sofia Widén i Liciumarkivet. 



 
 

 

 

 

 

Licium nr: 3470 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Änglar och träd (Knäfallande änglar/Träd) Alberi 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1936. 

Ett smalt livsträd med tunna grenar och glesa blad omges av två knäböjande änglar i fotsida klädnader och med föt
terna synliga, stora vingar med fyra hängande, långa vingpennor. Mönstret vävdes både i damast och i lampas med 
guldinslag. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 27 cm, höjd 34 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Vimmerby: rött antependium, 1936.
 
Bergsjö: två vita mässhakar, 1937.
 
Helsingborg, Gustav Adolf: två vita mässhakar, 1937.
 
Vallby: vit mässhake med grönt, 1937.
 
Hudiksvall: vit mässhake, 1938.
 
Uddevalla: röd mässhake, 1938.
 
Eksjö: grönt antependium, 1939.
 
Stockholm, Oscarskyrkan: två gröna mässhakar, 1939.
 
Hällestad: grön mässhake, 1944.
 
Helsingborg, Gustav Adolf: röd mässhake.
 
Stockholm, Gustaf Adolf: grön mässhake.
 
Adelöv: vit mässhake.
 

Patronteckning. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. På 

rutpappersmönstret står inget. Rutpappersmönster i blyerts med 

Sofia Widéns handstil: ”Kyrkligt damastmönster. ’Pentecote’ pour 

damas rouge”.
 
Andra källor: Liciumarkivet, HV-Licium samt Thorman i Form
 
1942.
 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok 1931–1942/43, 

den 16 juli 1936: ”14,15 m Träd (Alberi), 14,50 m rött Träd”. 

Den 22 mars 1937: ”60 m Änglar och träd vitt Alberi”. Den 16 

oktober 1937: ”25,55 m vit damast dis. Alberi (Knäfallande äng
lar)”. I Liciumarkivet även en akvarellerad blyertsskiss, gråbrun, 

smörpapper uppklistrat på kartong, stämplad, ej signerad. Även 

en blyertsritning på smörpapper, två och en halv figur (drygt en 

rapport), ej signerad.
 
HV-Licium: Arbetsbok SW 1938–39, juni 1939: ”Eksjö k:a an
tependium (Adelborgs skiss) grön sidendamast, ’knäfallande äng
lar’”.
 
Riksantikvarieämbetet Pietas nr 6880/93: Vallby mässhake, vit med 

grönt, 1937.
 
Litteratur: Thorman i Form 1942, s. 36 ”från året 1936”.
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ÄNGLAR OCH TRÄD. Detalj av mässhake från 1939 i Oscarskyrkan Stockholm. 



 
 

 

 

Licium nr: 3470 bis 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Änglar och träd (Knäfallande änglar/Träd) Alberi 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1936. 

Lampas med guldinslag. När tyget vävdes i brokad var bladen i guld medan änglarna kunde växla mellan rött med 
guldinslag och helt gyllene. 

Fakta Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.Tygkvalitet: Lampas/brokad. Lampasso. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).Vådbredd: 55 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött,Rapport: bredd 27 cm, höjd 34 cm. 
på rutpappersmönstret står inget.
 
Andra källor: Liciumarkivet, HV-Licium samt Thorman i 


Exempel på kända föremål i kyrkor Form (1942).
Botkyrka: antependium, brokad, 1941. Andra uppgifter: Liciumarkivet: Akvarellerad skiss med guld och
Göteborgs stift: biskopskåpa, brokad, 1937. silver daterad 1936, stämplad (utställd på Nordiska museet).
Strängnäs stift: biskopsskrud, 1937. HV-Licium: Arbetsbok SW 1936–37, den 10 oktober 1936: ”Göte

borgs domkyrka, biskop Block. 9,70 m à 100:-. Kåpa i guldbrokad 

i färger. ’Nya änglar’.”
 
Prisuppgifter: 1936 100 kronor/meter.
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ÄNGLAR OCH TRÄD. Detalj av brokad, Göteborgs stifts biskopskåpa från 1939. 
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Licium nr: 3480 
Svenskt namn: Franskt namn: 

Pengar (Guldprickar) Points d’or 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1938. Annan datering: saknas. 

Ett abstrakt mönster med grupper av tre vita flammor med guldstänk, alternerande med en brunröd stängel med en 
klase av knoppar i samma färg och nedanför tre böjda korsarmar som bär ljusgröna streck/blad. Mönstret är förskju
tet rad för rad. Mellan varje mönsterform rundade prickar i guld. Brokaden användes till två biskopsskrudar 1945 till 
Linköpings stift och 1947 till Karlstads stift. Till en kåpa går det åt omkring 10 meter tyg och man får ut mitran vid 
sidorna på de yttre våderna. Till detta mönster finns flera förstudier i Liciumarkivet och två olika patronteckningar i 
Venedig. På Licium kallade man på senare tid mönstret Pengar. 

Fakta 
Tygkvalitet: Lampas/brokad med 5 skyttlar. 

Lampasso 5 navette.
 
Varp/inslag: 100 tr/cm, cirka 102 tr/cm.
 
Vådbredd: 55 cm.
 
Rapport: bredd 13,5, höjd 20 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Linköpings stift: biskopskåpa, 1945. 
Karlstads stift: biskopsskrud, 1947. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt). 
Uppgifter hos Bevilacqua: Två akvarellerade skisser, den ena med 
Sofia Widéns handstil: ”Dessin ’Points d’or’. Largeur naturelle. Lar
geur de l’etoffe 55 cm. Cette partie alors 4 fois. Qualité comme lam
pas ci-point. Couleur du fond comme éch. II ci-joint.” Liciumstäm
pel. Denna skiss har svart på de runda prickarna och mörkblått på 
de senare rödbruna partierna. Den andra skissen har rött i stället 
för vitt och blått i stället för rödbrunt. 
Andra källor: Liciumarkivet samt Riksantikvarieämbetet. 
Andra uppgifter: I Liciumarkivet finns tre förstudier: Akvarell i 
blått, orange och ockra med blomster och fåglar, signerad Sofia 
Widén 1938; akvarell i blått och orange med S-formade slingor, 
en växt med små blad, slingrande rötter och orange blomklasar, 
signerad Sofia Widén 1938; akvarell i ockra, mörkblått och gult, 
växt med blå stam och rötter samt blomklase, små gula blad, bak
grund vit med ockra, vinklade bårder, ej signerad. D III: 2 Orderbok 
1931–1942/43, den 1 februari 1938: ”30 m ’Guldprickar’ brokad 
à 95, 2.850:-, mönster 300:-”. Riksantikvarieämbetet Pietas nr 
6883/93: Karlstads biskopsskrud. Analys av tyget: Botten 4-skaftad 

varpkypert, mönster inslagskypert flotterande över 14 trådar. 

Varptäthet cirka 100 tr/cm, inslag cirka 102 tr/cm. Vådbredd 

55 cm, inklusive stadkanter 0,7–0,9 cm.
 
Prisuppgifter: mönsterkostnad 300 kronor, 95 kronor/meter 

år 1938.
 

Akvarellerad patronteckning. 
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PENGAR. Detalj av Karlstads biskopskåpa från 1947. 



Skisser av Sofia Widén i Liciumarkivet. 
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Skiss av Sofia Widén i Liciumarkivet. 

PENGAR. Akvarellerad patronteckning i Venedig. 



 
 

 

 

Licium nr: 3484 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Flammor Fiammelle/Les Flammes 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 23 oktober 1937. 

Ett av alla mönster som syftar på pingstens eldsflammor. Ett litet mönster med en knippe tunna flammor som slingrar 
sig åt vänster och flyter in i mönstret ovanför. Hos Bevilacqua finns både en tunn blyertsskiss samt ett skissartat utkast 
på rutpapper. Eftersom den första trevande blyertsskissen finns med kan man anta att Sofia Widén gjort mönstret på 
plats vid något besök i Venedig. Hon skulle knappast ha skickat med en så enkel skiss i ett brev från Sverige. Detta 
tyg i rött användes som affisch vid Historiska museets utställning om Licium 2004. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. Skisser. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).400–880 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. Tunt Vådbredd: 110 cm. 
papper, rutmönster med blyerts samt ett skissartat utkast på rut-

Rapport: bredd 7,7–8 cm, höjd 4,5–7 cm. papper. På det tunna rutmönstret står på franska med Sofia Widéns 
handstil anvisningar om 110 cm bredd, rapporten 14 ggr. Skadad 

Exempel på kända föremål i kyrkor text: ”Damas […]me. Largeur 110 cm avec le rapport 14 fois.
Borås, Gustaf Adolf: två violetta mässhakar, 1930. Dessin toute à faire comme ca et éxecuté en largeur naturel.”
Örebro, Olaus Petri: mässhake, 1938. Andra källor: Liciumarkivet samt Thorman i Form 1942. 
Film: röd mässhake, 1930-talet. Andra uppgifter: Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok 1931–42/43,
Haparanda: röd mässhake, 1938. den 23 oktober 1937: ”20.60 m ’Les Flammes’, D. no 3484, vit
Rasbo: vit mässhake, 1938. damast, nytt mönster 200:-.”
Karlstads domkyrka: röd mässhake, 1939. Thorman i Form 1942, s. 36: ”… en rent ornamental komposition
Dalarö: vit mässhake (tyget utbytt), 1940. ’flammorna’ från år 1937”. 
Kristianstad: grönt antependium, 1941. Prisuppgifter: Mönsterkostnad 200 kronor. 
Åker: violett mässhake, 1945.
 
Husie: grön mässhake, 1950.
 
Stora Tuna: två gröna mässhakar, 1950.
 
Myssjö: vit mässhake, 1954.
 
Ornö: vitt antependium, 1955.
 
Västerhaninge: grönt antependium, 1955.
 
Lingbo: röd mässhake, 1956.
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FLAMMOR. 



 
 

 

 

Licium nr: 3484 bis 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Flammor Fiammelle/Les Flammes 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 31 mars 1937. 

Som föregående. Brokaden vävdes i benvitt och guld. S:t Örjens gille och Sällskapet Par Bricole skänkte 1938 två vita 
mässhakar till Storkyrkan i Stockholm, av detta tyg med broderad dekor och två i enklare utförande 1945. Storkyr
kan har dessutom ett längre stycke på lager för att kunna ersätta skadade partier. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Lampas/brokad. Lampasso.	 Källa hos Bevilacqua: Skisser. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok italienskt.Vådbredd: 55 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: se föregående sida, nr 3484.Rapport: bredd 9 cm, höjd 5,4 cm. 
Andra källor: Liciumarkivet.
 
Andra uppgifter: Liciumarkivet D III: 1 Orderbok 1931–1942/43,
Exempel på kända föremål i kyrkor 
den 31 mars 1938: ”25.30 m Les Flammes 3484. Brokatell i guld. Stockholm, Storkyrkan: två vita mässhakar, 1938, och 
Mönstret 200:-”.två stycken 1945. 
Prisuppgifter: mönsterkostnad 200 kronor. Växjö stift: mitra, 1938, biskopskåpa, 1941.
 

Asby: mässhake, 1939.
 
Hässelby villastad: antependium, 1939.
 
Högbo: mässhake, 1939.
 
Viby, Närke: mässhake, 1939.
 
Örgryte: mässhake, 1939.
 
Fröjel: antependium (delvis), 1955.
 
Fröjel: mässhake, 1955 (brokaden senare bytt mot 

vit damast).
 

Patronteckning och två skisser i Venedig. 
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FLAMMOR. Brokad. 



 
 

 

 

 

 

Licium nr: 3491 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Krokarna Disegno Picolo 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 18 augusti 1938. Annan datering: saknas. 

Ett enkelt yttäckande mönster med grupper av tre blad vända uppåt respektive nedåt i rader. I arkivet finns en 
akvarellskiss i blått med uttalad korsform i bladen och en vit konturslinga mellan dem. Denna skiss är signerad Sofia 
Widén och daterad 1938. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

880 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 2,4 cm, höjd 3,6 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Göteborg, Oskar Fredrik: antependium, 1930.
 
Delsbo: vit mässhake, 1939.
 
Hässelby villastad: grönt antependium, 1939.
 
Karlstads domkyrka: grön mässhake, 1939.
 
Stockholm, Maria Magdalena: violett antependium, 1941.
 
Gävle, Bomhus: grön mässhake, 1955.
 
Hässelby strand: grön mässhake, stola, kalkkläde samt 

predikstolskläde.
 

Patronteckning. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. 

På baksidan: ”Licium. Messi in carta 18/8/1938. Disegno Demetu. 

P Vincenzi 880.”
 
Andra källor: HV-Licium samt Liciumarkivet.
 
Andra uppgifter: Namnet på etikett hos HV-Licium. Liciumarkivet: 

D III: 1 Orderbok 1931–42/43, den 19 oktober 1938: ”18.10 m 

vit damast 3491. Små blad (överstruket, med blyerts ”Krokarna”) 

mönsterkostnad 200:-”. Den 6 mars 1939: ”20 m vit damast Kro
kar dis 3491.” Akvarellerad skiss signerad Sofia Widén 1938 med 

tillägget ”Coleur eculé”.
 
Prisuppgifter: mönsterkostnad 200 kronor.
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KROKARNA. 
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Licium nr: 3493 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Stockholm Disegno Cantieri (= skeppsvarv) 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1938. 

Mönstret har en eklövsform omgiven av tunna slingor som följer bladets ytterkontur och mot själva lövytan av
tecknar sig motsvarande konturer. Mönstret förskjutet. Texten ”Cabin Class Lounge” och etiketten på provet tyder 
på att det använts som inredningstyg för kryssningsfartyget ”Stockholm”. Detta mönster har använts för kyrkligt 
ändamål endast tre gånger efter vad som hittills framkommit. Det ingår som bakgrund till broderier i ett altarbrun i 
Västerfärnebo kyrka tillverkat 1948 och syns på ett foto i Liciumarkivet av ett predikstolskläde till Karlskoga kyrka, 
där det står ”brokad Stockholm” på baksidan. En provbit hos HV-Licium har invävd text: FABRICA BEVILACQUA 
VENETIA MDMXXXVIII och etikett ”Stockholm”. 

Fakta 
Tygkvalitet: Lampas/brokad. Lampasso Lamé frisé.
 
Varp/inslag: 130 tr/cm, dubbla silketrådar 18 tr/cm 

och guldtrådar 18 tr/cm.
 
Vådbredd: 55 cm.
 
Rapport: bredd 27,5 cm, höjd 21,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Västerfärnebo: altarbrun, 1948. 
Karlskrona, Trefaldighet: altarbrun, 1956. 
Karlskoga: predikstolskläde. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. 

Blyertsmönster laverat med gult. På blyertsmönstret text med Sofia 

Widéns handstil: ”Cabin Class Lounge, Brocad, Largeur 55 cm, 

Qualité IV, Coul. IV.”
 
I anteckningsboken: ”Lampasso lame frisé 55 c/m. Dis. Cantieri.”
 
Andra källor: HV-Licium.
 
Andra uppgifter: Prov med invävd text samt pappersetikett hos 

HV-Licium.
 

Patronteckning. 

102     veneziansk  sidendamast 



 

STOCKHOLM. Brokad. 

Baksida av tygprov hos HV. 

Skiss med text i Venedig. 
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Licium nr: 3497 
Svenskt namn: Franskt namn: 

Änglar och hjärtan Le Coeur 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1938. Annan datering: 1939. 

Två svävande änglar, vända mot varandra, lyfter tillsammans ett brinnande hjärta med fem flammor. Flammorna och 
hjärtat påminner mycket om ett sammetsmönster på en korkåpa från 1600-talet i Vinnerstads kyrka i Östergötland. 
Kåpan var utställd på den stora kyrkliga utställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1929. Änglarna har 
vingar med långa, stela vingpennor och deras klädnader samlas som ett moln av veck kring fötterna. En lustig detalj 
är att deras smala, fladdrande skärp binder samman dem. Mellan raderna av änglagrupper finns en bruten dekorativ 
linje som omramar stela, 8-uddiga stjärnformer. Änglamotivet är förskjutet. I en arbetsbok hos HV-Licium kan vi 
läsa att en mässhake av Änglar och hjärtan, vit sidendamast infärgad i gråblått, levererats till Strängnäs domkyrka 
10 februari 1941 för 1 538 kronor och att ytterligare 2,75 meter färgats in med tanke på en eventuell beställning av 
en dalmatika. Där anges också tygbredden till 130 centimeter. I augusti tillkom en kalkduk med bursa och senare ett 
antependium av samma tyg. Detta tyg vävdes också av Karl Widlund i ylledamast till antependier med 8-skaftad satin 
som grundbindning. Bredden var då 130 centimeter och rapportbredden 29 centimeter. Det var det sista Widlund 
vävde till Licium 1939–40. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

880 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm och 130 cm.
 
Rapport: bredd 27,3 cm, höjd 58,3 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Söderhamn, Ulrika Eleonora: vit mässhake, 1939.
 
Hallsberg: vitt antependium, 1941.
 
Strängnäs domkyrka: blå mässhake, stola, antependium, 1941.
 
Lofta: röd mässhake, 1945.
 
Borås, Gustav Adolf: två röda mässhakar, 1946.
 
Hälsingtuna: vit mässhake, linne, 1940.
 
Skog: vit mässhake, linne, 1940-talet.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt). 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, samt 
rutmönster med blyerts med text på framsidan: ”Noveau dessin Le 
coeur” och ”Largeur du dessin naturelle de l’étoffe: 110 cm Sofia 
Widén 1938. Rapport: 27,5 cm”. På rutmönstrets baksida: ”Tela 
Ormesin”. 
Andra källor: Liciumarkivet, HV-Licium samt Thorman i Form 1942. 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok 1931–42/43, 
den 28 februari 1939: ”21.10 m vit sidendamast ’Avorio’ (Äng
lar och Hjärtan), mönstret 300:-”. Den 31 mars 1939: ”21.65 ’Le 
coeur’ 3797.” Blyertsritning på större rutpapper, 1½ rapport i sid
led, signerad Sofia Widén -39, stämplad. (På baksidan står numren 

277249 och 167212). Akvarellerad blyertsskiss, rödbrun, på kar
tong, ej signerad. Prov hos HV-Licium med märklapp: ”Sidenda
mast ’Pingst’.”
 
Litteratur: Thorman i Form 1942, s. 36: ”’änglarna med brinnande 

hjärtan’ från år 1939”. Eldvik 1999, s. 229.
 
Prisuppgifter: 1939 mönsterkostnad 300 kronor.
 

Patronteckning. 
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 ÄNGLAR OCH HJÄRTAN. 



ÄNGLAR OCH HJÄRTAN. Skiss av Sofia Widén i Liciumarkivet. 

Rutpappersskiss i Venedig. 
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MARIA OCH JOHANNES. Skiss av Sofia Widén i Liciumarkivet. 

Rutpappersskiss i Venedig. 



 
 

 

 

 

 

Licium nr: 3513 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Maria och Johannes Madonna e S Giovanni/Les Croix 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1940. 

Vid ett kors står jungfru Maria, till vänster, och aposteln Johannes ”den lärjungen som Jesus älskade” till höger. 
Maria står vänd från korset, sörjande med sänkt huvud. Hon är klädd i en mantel som veckar sig vid fötterna och en 
klädnad mönstrad med små kors. Johannes står vänd mot korset och sträcker sin högra arm upp mot det. Han har 
en slät klädnad och en mönstrad mantel som faller ned bakom ryggen. Korset är tecknat med dubbla konturer runt 
ett lika brett mittparti. Ovanför korset syns ett brinnande hjärta från vilket det faller nio blodsdroppar. Rapporten 
förskjuten. Detta tyg har använts till svarta och violetta mässhakar för fastan och passionstiden. Till mönstret finns 
en studie i Liciumarkivet där hjärtat och flammorna är större och sammankomponerade med korset. Båda figurerna 
har där mönstrat foder på mantlarna och släta klädnader. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 400–880.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 18,3 cm, höjd 29,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Härnösands domkyrka: violett antependium och 

mässhake, 1941.
 
Åker: svart antependium, 1941.
 
Långaryd: svart antependium, 1944.
 
Långaryd: violett mässhake, 1945.
 
Döderhult: svart mässhake, 1947.
 
Falu Kristine: violett mässhake, 1950–51.
 
Ludvika, Ulrika: violett mässhake, 1950.
 
Bureå: violett mässhake, 1951.
 
Stockholm, S:t Göran: violett mässhake, 1952.
 
Västerledskyrkan: två svarta mässhakar, 1956.
 
Runsten: svart mässhake, 1961.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt). 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött med 
texten: ”La Madonna e S Giovanni”. Gråsvart akvarellerat rut
mönster med Sofia Widéns handstil: ”Damas ’Les Croix’, Largeur 
110 cm. 6 parties 18,3 cm = 109,8 cm.” (Många uträkningar i 
kanten.) Stämpel: Licium. 
Andra källor: Liciumarkivet samt Thorman i Form, 1942. 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok 1931–42/43, 
den 28 maj 1940: ”41.95 m violett damast ’Les Croix’ 3513, om
kostn f nytt mönst 300:-”. Den 14 november 1940: ”20.10 m svart 
’Les Croix’ 3513.” Akvarellerad rutmönsterskiss i grått, ej signerad, 
med tre hela samt två halva figurscener. Hjärtat bakom korset och 
flammorna är större än på det slutgiltiga mönstret. Kortare mantlar 
med mönster på insidan på båda figurerna. Litteratur: Thorman i 
Form 1942, s. 36: ”från år 1940”. 
Prisuppgifter: mönsterkostnad 300 kronor. 

Patronteckning. 
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 Mässhake från 1950 i Falu Kristine kyrka. 

MARIA OCH JOHANNES. 



 
 

 

 

 
 

Licium nr: 3522 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Skeppen (Duvan och skeppet) Vascelli/Vaisseau eller Les Vaisseaux 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1937. Annan datering: 1937. 

I tygets mitt syns kyrkans skepp med ett stort svällande rektangulärt segel, i för och akter korsflaggor, i masttoppen 
en ring. Skeppet seglar på stiliserade vågor som bildar en bård mot nästa mönsterparti. Ovanför skeppet sänker sig 
Andens duva ned. På båda sidor om skeppet står livsträd med vindruvsklasar och spretiga blad. Under trädet står 
de fyra evangelisterna med sina symbolfigurer vid fötterna, till höger Matteus med en ängel i halvfigur och Markus 
med ett bevingat lejon, till vänster Johannes med en örn och Lukas med en bevingad oxe. Johannes har en korsstav i 
handen och blickar rakt fram, de övriga vänder sig mot trädet och har bokrullar i händerna. Enligt Elisabeth Thor
man hade Sofia Widén hämtat inspiration till detta mönster från ett praktfullt holländskt duktyg från 1600-talet. 
I Liciumarkivet finns flera olika akvarellerade skisser, bland annat en med svävande änglar på evangelisternas plats. 
Detta tyg har både vävts och färgats in i många olika färger och nyanser. Det användes i guldgult till Stockholms stifts 
första biskopskåpa 1942 med broderier av Märta Afzelius. (Se sid. 114.) 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 54 cm, höjd 54 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Stockholms stift: guldgul biskopskåpa och mitra, 1942.
 
Fosie: två vita mässhakar, 1937.
 
Lit: vit mässhake, 1937.
 
Ulrika, Östergötland: vit mässhake, 1937.
 
Hudiksvall: vit mässhake 1938.
 
Österhaninge: grönt antependium, 1939.
 
Göteborg, Johanneberg: grönt altarbrun, 1940.
 
Bunge: grön mässhake, 1941.
 
Österhaninge: grön mässhake, 1941.
 
Helsingborg, Maria: två gröna mässhakar, 1941 och 1943.
 
Strängnäs domkyrka: grön kalkduk, 1941.
 
Frustuna: grönt antependium, 1942.
 
Glemminge: vit mässhake, 1942.
 
Tåstarp: vit mässhake, 1942.
 
Långemåla: röd mässhake, 1943.
 
Västerledskyrkan: två gröna mässhakar, 1943.
 
Helsingborg, Maria: grönt antependium, 1944.
 
Fresta: röd mässhake, 1947.
 
Svenska Scoutförbundet: grön mässhake, 1939.
 
Risinge: vit mässhake, 1944.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta och 
brevkopia/copialettere. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt). 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerat rutmönster i två delar, rött 
med texten ”Vascelli”. Copialettere 1937 (23/3), R114, s. 246, fritt 
översatt från franska: ”Faktura för beställning 13/11 1937. (fel år
tal, det skall vara 1936). För att utföra denna order saknas bara 
stycket vit damast av det helt nya mönstret Les Vaisseaux, men vi 
håller på och väver det.” 
Copialettere 1937 (5/4), R114, s. 272, faktura på vit damast: ”Il 
s’agit du noveau joli dessin ’Les Vasseaux’ et nos comptons vous en 
serez satisfait. Pour faire des cartons nous avons exposé seulment 
300 Lire qoique pour sa grandeur ce dessin coûtait beaucoup plus”. 
(= Det handlar om det nya mönstret ”Skeppen” och vi räknar med 
att ni skall bli nöjda. För att göra korten har vi endast satt upp 300 
Lire fast mönstret på grund av sin storlek kostade mycket mer.) 
Andra källor: Liciumarkivet och Thorman i Form, 1942. 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: D III: 2 Orderbok 1931–1942/43, 
den 5 april 1937: ”20.10 m Skepp, Les Vaisseaux, vitt 1.105:-. Om
kostnad för det nya mönstret 300:-.” Stor akvarellerad blyertsskiss 
i grågrönt med två änglar under trädet, skeppet seglar mot trädet, 
kors i masttoppen, ingen duva, ej signerad. Dito på smörpapper, ej 
signerad. Blyertsritning på smörpapper med apostlarna och duvan 
samt halva skeppet som det slutgiltigt blev, ej signerad. Namnet 
på etikett. 
Thorman i Form 1942, s. 36: ”från år 1937”. 
Prisuppgifter: för mönstret 300 lire/kronor. 
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SKEPPEN. Mässhake från 1941 i Helsingborgs Maria kyrka. 



 
 

 

 

 

 

Licium nr: 3524 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Små kors Misurimo Greca 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1931. 

Ett litet likarmat kors med ytterligare tre inuti, omramat av ett större mönster av tunna meanderslingor. Flera lik
nande mönster finns hos Bevilacqua med olika mittmotiv. Enligt texten på patronteckningen är det gjort efter ett äldre 
mönster hos O.S.R. I Liciumarkivet finns en signerad akvarellerad blyertsskiss i vitt och grått med en prick i stället för 
det lilla korset. Det påminner också om ett mönster, Meander, som Carl Widlund använt till linneservietter. Mönstret 
är ett neutralt ytmönster som lämpar sig utmärkt som underlag för stora figurbroderier som till exempel till de två 
violetta mässhakarna i S:t Lars kyrka i Linköping. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

880 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 9 cm, höjd 8–8½ cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Linköping, S:t Lars: två violetta mässhakar, 1931.
 
Gävle, Staffan: violett antependium och två mässhakar 

m.m., 1932.
 
Lovö: rött antependium, 1935.
 
Mossebo: röd mässhake, 1936.
 
Sorunda: svart antependium, 1937.
 
Österåker: rött antependium, 1937.
 
Hässelby villastad: brunviolett mässhake, antependium, 

kalkkläde, predikstolskläde, 1939.
 
Saltsjöbaden: två svarta mässhakar, 1939.
 
Timrå: två violetta mässhakar, 1944.
 
Borås, Gustaf Adolf: svart mässhake, 1946.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta, etikett. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt) 
samt Inga Johansson. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött: ”Ex 
dis Greca OSR”. Ett liknande mönster utan de små korsen finns 
bland Bevilacquas mönster. På etiketten till kortkedjan står ”3524 
Misurimo graeca”. På kortkedjan: ”MISURIMO GRECA”. 
Andra källor: Liciumarkivet, HV-Licium samt Inga Johansson. 
Andra uppgifter: Liciumarkivet: Akvarellerad blyertsskiss i vitt 
och grått med en prick i stället för det lilla korset. Signerad S.W. 
Stämpel. D III: 1 Orderbok 1931–1942/43, den 3 mars 1931: ”Röd 
damast EP Kors nytt”. Intervju med Inga Johansson 4 september 
2003 som kallade mönstret ”Små kors”. Dessutom finns namnet på 
etikett hos HV-Licium. 

Patronteckning. 
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 SMÅ KORS. 



ziansk  sidendamast 

 

SKEPPEN (Duvan och skeppet).
 

Till vänster: Skiss av Sofia Widén i Liciumarkivet.
 

Patronteckning. 
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VINTRÄD. Tre skisser av Sofia Widén i Liciumarkivet. 


 



 
 

 

 

 

 
 

Licium nr: 3530 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Vinträd La Vite/Le Cep 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1941. 

Ett yttäckande mönster som syftar på bibeltexter som handlar om Herrens vingård och Kristus som det sanna vin
trädet. På båda sidor om raka vinstockar grupperas två rader med symmetriska vinblad och druvklasar omväxlande 
tre och tre, samt rötter som slingrar sig nedåt och åt sidorna och bildar de översta revorna i nästa parti. Då bladen 
är starkt stiliserade har man ibland tolkat dem som eklöv. I Liciumarkivet finns flera snabba tuschskisser dels i svart, 
dels i rött, som visar hur mönstret vuxit fram. Hos Bevilacqua finns Sofia Widéns blyertsritning på rutpapper och den 
slutliga patronteckningen i rött. (Se sid. 115.) 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

880 Vincenzi.
 
Varp/inslag: 120 tr/cm, 25–30 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 15,1 cm, höjd 41,2 cm. 5-skaftad satin.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Frustuna: blå mässhake, 1942.
 
Vist: vit mässhake, 1942.
 
Eksjö: grön mässhake, 1943.
 
Visby: grön mässhake, 1942–43.
 
Karlstads stift: biskopskåpa, grön, under broderiet, 1947.
 
Jäder: blå mässhake, 1948.
 
Botkyrka: blå mässhake, 1948.
 
Västerfärnebo: grön mässhake, 1948.
 
Fryksände: röd mässhake, 1950.
 
Irsta: blå mässhake, 1950.
 
Åmål: två gröna mässhakar, 1950.
 
Hässelby gård: vit mässhake, 1955.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. Rutmönster.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött: ”No 

3530 Le cep.” Rutmönster blyerts med Sofia Widéns handstil: ”Dessin
 
’Le cep’, Grandeur naturelle, Largeur de l’étoffe 110 cm (alors prené
 
deux fois, ce dessin de 55 cm).” Stämplad Licium på två ställen.
 
Andra källor: Riksantikvarieämbetet, Liciumarkivet samt Thor
man i Form, 1942.
 
Andra uppgifter: Thorman s. 36 ”… från året som gått”.
 
Liciumarkivet: Stor rutpappersskiss i blyerts på större rutor, 4 rader 

löv. Ej signerad. Stor akvarellerad blyertsskiss i rödbrunt. Ej signe
rad. D III: 1 Orderbok 1931–1942/43, den 29 april 1941: ”15.55 

meter ”Les Ceps” 3530 ’Vindruvor’, nytt mönster 3530, 450:-” 

(samt något mer om mönstret).
 
Prov med etikett på HV-Licium.
 
Riksantikvarieämbetet Pietas nr 6883/93: Karlstads biskopskåpa. 

5-skaftad satin, varp 120 tr/cm, inslag 25 tr/cm.
 
Prisuppgifter: mönsterkostnad 1941, 450 kronor.
 

Patronteckning och skiss. Rutpappersskiss i Venedig. 
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 VINTRÄD. 



 
 

 

 

  

Licium nr: 3532 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Pingst Pentecoste/Pentecôte 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: före 1943. Annan datering: 1942. 

I mitten på detta mönster ser man en grupp människor, de tolv apostlarna. De står tätt tillsammans med blickarna 
riktade mot skyn och med små eldslågor ovanför gloriorna. En stor duva sänker sig ner ovanför apostlagruppen. 
I omgivande partier finns två stora eldsflammor, den helige Andes symbol. På vänster sida om apostlagruppen står 
Johannes Döparen med en stav i handen och till höger en figur med korsstav. Mellan dessa ser man den helige Ste
fanus, den förste martyren, under ett regn av stenar och nedtill skymd av molnformationer. Ovanför honom, mellan 
de stora eldsflammorna, två knäböjande män vända mot ett XP-monogram. Figurerna avgränsas uppåt och nedåt av 
sicksackbårder som också inramar de olika motiven. I rött är detta ett givet motiv för skrudar till pingst och martyr
dagar. Men även i andra färgställningar är apostlagruppen ett centralt motiv. I Skara domkyrka finns vita mässhakar 
där en grupp apostlar är ibroderade med silke i huvudsakligen blå nyanser. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Brevkopia/copialettere, patronteckning/mes

sa in carta samt A. Rossi.880 Vincenzi. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).Varp/inslag: 115 tr/cm, cirka 30 tr/cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, två 

Vådbredd: 110 cm. delar ihopskarvade. Rutmönster i blyerts med Sofia Widéns hand-
Rapport: bredd cirka 55 cm, höjd 40,8 cm. stil. På baksidan: ”Kyrkligt Damastmönster ’Pentecoste’ pour da-

mas rouge”. I copialettere 1943 (4/4), R123, s. 30, nämns ”Pente-
Exempel på kända föremål i kyrkor cote, 3532”. På s. 163, den 26 juni 1943, bekräftas ordern. Den 26 
Häverö: vit mässhake, 1940-tal. november samma år, s. 314, fritt översatt från franska: ”Svårigheter 
Kolbäck: vit mässhake, 1943. att leverera på grund av exceptionella omständigheter. Ber att Li-
Tosterup: röd mässhake, 1943. cium ska öppna ett konto på Svenska Handelsbanken och sätta 
Häverö: vit mässhake, 1944. in betalningen där så länge. Beställningen 15/6 gällde Les Flots, 
Anderstorp: vit mässhake, 1945. Pentecôte och Petits Cercles 3539.” 
Öja, Södermanland: vit mässhake, 1947. Lista från A. Rossi: beställning 38,35 meter 1943. 
Skara domkyrka: två vita mässhakar, 1948–49. Andra källor: Liciumarkivet. 
Skuttunge: vit mässhake, 1952. Andra uppgifter: Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok 1931–42/43, 
Stockholm, Matteus: vitt antependium, 1954. den 9 februari 1942: ”15.35, 3532 (nytt m) ’Pingst’ omk. f. det 
Tillberga: grön mässhake, 1954. nya mönstret 500:-”. Den 17 februari 1943: ”17.90 m vitt Pingst 
Ludvika, Ulrika: röd mässhake, 1955. ’Pentecoste’ 3532.” 
Farsta: röd mässhake, 1957. Prisuppgifter: mönsterkostnad 500 kronor. 

Patronteckning och skiss. Rutpappersskiss i Venedig. 
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 PINGST. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Licium nr: 3547 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Apostlarna 12 Apostoli 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 30 juli 1947. Annan datering: saknas. 

Det strama mönstret visar de tolv apostlarna på rad grupperade sex och sex. Grenar från ett stiliserat vinträd med druvkla
sar och blad breder ut sig mellan dem. Mittstammen har tre kors ovanför varandra. Apostlarnas inbördes ordning framgår 
av en påskriven skiss i Venedig. I den ena gruppen ser vi från vänster Petrus med nyckel, Paulus med svärd, Andreas med 
X-kors, Jakob d.ä. med stav och pilgrimsväska, Johannes med kalk och Tomas med en trekantig vinkelhake. I den andra 
gruppen ses Jakob d.y. klädd i mässhake och med herdestav i handen, Filippus med T-kors, Bartolomeus med kniv, Matteus 
med svärd, Simon med såg och Judas Taddeus med klubba. Man kan på olika ritningar i Venedig se hur Sofia Widén från 
den kraftfulla första blyertsskissen bearbetat figurernas ansikten, hår och särskilt dräkternas mönster. Vissa förändringar 
har sedan gjorts på patronteckningen. Även vinträdets grenar har ändrat riktning från skissen till det slutgiltiga mönstret. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 800.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 54,5 cm, höjd 23,7 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Frötuna: vit mässhake, 1948.
 
Tidserum: vit mässhake, 1948.
 
Järpås: vit mässhake, 1949.
 
Bälinge: vit mässhake, 1950.
 
Stockholm, Matteus: två vita mässhakar, 1950.
 
Arboga: vit mässhake, 1951.
 
Angelstad: mässhake, 1952.
 
Stockholm, Engelbrektskyrkan: två vita mässhakar, 1952 (enl. Odel-

qvist-Kruse hade de tidigare detta mönster. Troligen utbytt 1958).
 
Naum: vit mässhake, 1952.
 
Norrsunda: vit mässhake, 1952.
 
Åker: blå mässhake, 1952.
 
Huddunge: mässhake, 1953.
 
Söderfors: vit mässhake, 1953.
 
Ödeborg: vitt antependium, 1953.
 
Hammarby, Uppland: vitt antependium och kalkkläde, 1954.
 
Bomhus: röd och blå mässhake, 1955.
 
Fornåsa: vit mässhake, 1955.
 
Götlunda: vit mässhake, 1955.
 
Hagalund: violett mässhake, 1955.
 
Kristinehamn: violett mässhake, 1955.
 
Enåker: violett mässhake, 1956.
 
Holmsund: grön mässhake, 1956.
 
Råsunda: vit mässhake, 1957.
 
Nysätra, Uppland: vit mässhake, 1958.
 
Viby: mässhake, 1958.
 
Skånela: vit mässhake, 1958.
 
Eksjö: röd mässhake, 1959.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta samt vitt tyg
prov.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt), 

samt Liciumarkivet.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Patronteckning akvarellerad i rött, rut
mönster i blyerts och skiss i blyerts. På blyertsmönstret står ”NOV 

DESIGNO ’APOSTOLI’, Sthlm 30/7 1947, Sofia Widén, Licium. 

Rapp IN LUNGEZZA ca 25 cm LARGEZZA ca 66 cm”. Stäm
pel: Licium. Över figurerna står ”S Giucomo minimo, S Filippo, 

S Bartolomo, S Matteo, S Simon, S Taddeo”. Under står ”S Pietro, 

S Paulo, S Andre, S Giacomo veccio, S Gioivanni, S Tomaso”.
 
I brev från 23 juli 1947, i mapp hos Bevilacqua, nämns ”Dis Apos
toli da riproduire 3547”.
 
Andra källor: Liciumarkivet och HV-Licium.
 
Andra uppgifter: Namnet på etikett hos HV-Licium. Liciumarkivet:
 
DIII: 2 Orderbok 1943–62, den 22 mars 1948: ”19.45 m ’Apostlar’,
 
3547.”
 

Axberg: violett mässhake. Patronteckning i Venedig. 
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APOSTLARNA. 

Detalj av blyertsskiss i Venedig. Blyertsskiss med text i Venedig. 



 
 

 

 

 

Licium nr: 3577 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Ränder Striscie rigate/Rayé 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1951. 

Ett nästan opkonstartat mönster av olika breda ränder som bryts i inslags- och varpeffekt. Enligt uppgift av Anna-
Lisa Odelqvist-Kruse, som arbetade på Licium omkring 1950, bör detta vara ett av de sista mönster Sofia Widén kom
ponerade innan hon lämnade Licium 1952. Sten Kauppi använde den både till ”Apostlar” i Bureå och ”Mariamäss
haken” i Sunne. År 1960 gjorde Edna Martin mässhake och två dalmatikor till Uppsala domkyrka av detta tyg. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

800 Vincenzi.
 
Varp/inslag: 120 tr/cm, 34 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd minst 35 cm, höjd 9,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Täby: grön mässhake, 1951.
 
Anundsjö: vit mässhake, 1952.
 
Bureå: vit mässhake, 1952.
 
Gagnef: vitt antependium, 1953.
 
Hyltinge: blå mässhake, 1954.
 
Hammarby: mässhake, 1954.
 
Öja: röd mässhake, 1956.
 
Guldheden: röd mässhake, 1958.
 
Kinnarumma: violett antependium, 1958.
 
Valdemarsvik: vit mässhake, 1959.
 
Dikanäs: röd mässhake, 1960.
 
Uppsala domkyrka: vit mässhake, två vita 

dalmatikor, 1960.
 
Sunne: vit mässhake, 1956.
 
Ramsta: rosa mässhake (med äldre dekor), 1951.
 
Storvik: vit mässhake, 1950-talet.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Rutmönster blyerts. 4 cartoni.
 
Andra källor: Anna-Lisa Odelqvist-Kruse, Inga Johansson samt 

Liciumarkivet.
 
Andra uppgifter: Intervju med Anna-Lisa Odelqvist-Kruse, som an
tyder att det kan ha varit Sofia Widén som ritade mönstret i slutet 

av sin tid på Licium, och intervju med Inga Johansson: ”Ränder 

av Sofia Widén.” Liciumarkivet: Röd akvarellskiss, ej signerad. 

År 1958 kallas det Stavarna till Kinnarummas antependium. DIII: 

2 Orderbok 1943–1962, den 2 maj 1951: ”17.15 m ’rayé’ 3577 

Damasco pura seta. 110/cm. Rosso chaudron II.”
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RÄNDER. Mässhake med broderi komponerat av Edna Martin och en av två dalmatikor från 1960 i Uppsala domkyrka. 



 
 

 

 

 

Licium nr: 3621 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Kors och flammor Fiamme e Croci 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 6 oktober 1954. Annan datering: 1958. 

Rader av latinska kors med knippen av eldsflammor i mellanrummen. Flammorna är av samma typ som på flera av 
Sofia Widéns andra tyger, men de finns också i mängder av broderier från Licium. Alla liknar ett motiv på ett sam
metstyg från 1600-talet som finns i en korkåpa i Vinnerstads kyrka i Östergötland. Kåpan var utställd på den stora 
kyrkliga utställningen på Liljewalchs konsthall i Stockholm 1929. 

Fakta 
Tygkvalitet: Linnedamast. Damasco lino, letto in 400.
 
Vådbredd: 130 cm.
 
Rapport: bredd 5,1 cm, höjd 6,1 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Grangärde: vit mässhake, 1945.
 
Bro, Västmanland: vit mässhake, 1945.
 
Hjo: vit mässhake, 1945.
 
Fryksände: två vita mässhakar, 1946.
 
Sånga: vitt antependium, 1951.
 
Hosjö: vit mässhake, 1952.
 
Onsala: vitt antependium, 1953.
 
Ala: vitt antependium, 1954.
 
Fröskog: antependium eller brun, 1956.
 
Gryt: antependium, 1958.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt). 
Uppgifter hos Bevilacqua: Svart rutmönster med texten: ”Dis 3621 
’Fiamme e Croci’, Damasco Lino. Licium alt. 130 c/m letto in 400 
6/10 1954.” 
Andra källor: Liciumarkivet, HV-Licium samt intervju med Edna 
Martin. 
Andra uppgifter: Edna Martin i intervju, 27 februari 1998: ”Ej mitt 
mönster.” Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok 1943–62, den 4 januari 
1958: ”Kors o Flamma”. I ett hophäftat ritblock bland Sofia Widéns 
skisser finns en skiss i rödbrunt, gjord med bred tuschpenna. Etikett 
på prov hos HV-Licium: ”Kors och flamma 0,75, 31/5 -61.” 

Skiss i Liciumarkivet gjord med tuschpenna av Sofia Widén. 
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KORS OCH FLAMMOR 



 
 

 

 

 

 

Licium nr: 3633 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Tornspiror okänd 

Konstnär: Barbro Girau Nordin. 
Datering Bevilacqua: 17 oktober 1955. Annan datering: 1956. 

Ett asymmetriskt mönster med linjer som bildar spetsar och kantiga hjärtan. Bottnarna mellan spetsarna är fyllda 
med större och mindre kors i många olika former asymmetriskt utplacerade. Detta mönster som var det enda den 
unga Barbro Girau Nordin gjorde och ett av de sista som beställdes av Licium. Det färgades in och användes i många 
olika färger och till mängder av skrudar under 1960-talet. Bland det ståtligaste är en biskopskåpa med mitra för Bengt 
Sundkler, biskop i Bokoubastiftet i nuvarande Tanzania. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

800 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 27,1 cm, höjd 28,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Spånga: vit mässhake, 1957.
 
Ledsjö: vit mässhake, 1957.
 
Askersund: röd mässhake, 1958.
 
Lagga: grön mässhake, 1958.
 
Stengårdshult: vit mässhake, 1958.
 
Adelsö: vit mässhake, 1959.
 
Röra: vit mässhake, 1959.
 
Solna: grön mässhake, 1959.
 
Stockholm, Hedvig Eleonora: grön mässhake, 1959.
 
Åmsala: mässhake, 1959.
 
Ornö: vitt predikstolskläde, 1960.
 
Uppsala domkyrka: två röda mässhakar, 1960.
 
Almunge: violett mässhake, 1961.
 
Bokouba stift (Tanzania): vit biskopskåpa och 

mitra, 1961.
 
Lavad: vit mässhake, 1961.
 
Stockholm, Johannes: mässhake, 1961.
 
Stockholm, Matteus: blå mässhake, 1961.
 
Fryksände: grönt antependium, 1962.
 
Lingbo: grön mässhake, 1962.
 
Stockholm, Oscarskyrkan: två vita mässhakar, 1962.
 
Hög: vit mässhake, 1963.
 
Linköpings domkyrka: vit mässhake, 1964.
 
Ornö: vit kalkduk, 1964.
 
Västerås, Mikaeli: grön mässhake, 1964.
 
Stockholm, Hedvig Eleonora: vitt predikstolskläde, 1965.
 
Valdemarsvik: grön mässhake, 1965.
 
Hässelby villastad: röd mässhake, antependium, kalkkläde, 

predikstolskläde, 1968.
 
Hässelby villastad: vit mässhake, 1975.
 
London, Svenska kyrkan: grönt predikstolskläde.
 

Helsingborg, Maria: vit mässhake (broderi från 1927) överflyttat 

till Tornspiror.
 
Rystad: vit mässhake (överflyttad dekor).
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, på 

baksidan står ”’Tornspiror’ Licium 17/10 1955”.
 
Andra källor: Liciumarkivet och HV-Licium.
 
Andra uppgifter: Foto hos HV-Licium på Barbro Girau Nordin 

1956. På tygbunt hos HV-Licium står ”Tornspiror BG”. Foto av 

tyget i broschyr från Licium med texten ”Barbro Girau Nordin 

1956”. Liciumarkivet: D III: 1 Orderbok 1943–62, den 22 oktober 

1957: ”36.9 m vit damast Tornspiror, à 55”.
 
Prisuppgift: 1957, 55 kronor/metern.
 

Patronteckning. 
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TORNSPIROR. 



 
 

 

 

 

 

 

Licium nr: 3673 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Fastan okänt 

Konstnär: eventuellt Marianne Eklund. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 11/10 1957. 

Ett strikt mönster med vertikala ränder där olika korsformer, kronor och törnekronor lagts in. Detta vävdes endast 
i violett med två olika inslag, dels samma färg som varpen, dels en mörkblå nyans. Beställningen 1958 var på sam
manlagt cirka 70 meter. Möjligen kan det vara komponerat av konstnärinnan Marianne Eklund (1932–1976) som 
använde det till fem mässhakar och två antependier innan hon lämnade Licium 1960. Enligt hennes make Bengt 
Eklund kan det mycket väl ha varit hon som komponerat mönstret, men några skisser har han inte kvar. 

År 2006 använde HV-Licium tyget till ett antependium för Fryksände kyrka. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.800 Vincenzi. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, påVådbredd: 110 cm. 
baksidan står ”Dis No 3673 DAMASCO ”FASTAN” (LICIUM) 

Rapport: bredd 18,2 cm, höjd 19 cm. 110 C/M. Letto in 800 Vincenzi. 11/10 1957. Cartoni no 266”. 
Andra källor: Liciumarkivet, HV-Licium, Edna Martin samt Bengt 

Exempel på kända föremål i kyrkor Eklund i brev 30 augusti 2006.
Fornåsa: violett mässhake och antependium, 1959. Andra uppgifter: Intervju med Edna Martin 27 februari 1998: ”Inte 
Hudiksvall: violett mässhake, 1959. mitt mönster”. Liciumarkivet D III: 1 Orderbok 1943–62, den
Vintrosa: violett mässhake, 1959. 31 mars 1958: ”37.75 m violett damast Fastan, 31.65 m blåviolett,
Lingbo: violett mässhake, 1960. mönsterkostnad 2 000:-.” 
Mariestads domkyrka: två violetta mässhakar, 1960. Prisuppgifter: mönsterkostnad 2 000 kronor. 
Timrå: antependium, 1960–61.
 
Skog: violett mässhake, 1964.
 
Tärna, Västmanland: violett mässhake, 1965.
 
Almunge: violett antependium, 1961.
 

Patronteckning. 
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  FASTAN. En av två mässhakar från 1961 i Mariestads domkyrka 
med broderi komponerat av Marianne Eklund. 

svenska ateljéer och konstnärer 129
 



 
 

 

 

 

Licium nr: 3675 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Kronor (Kors och kronor) okänt 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 16 oktober 1957. Annan datering: 24 juni 1958. 

I liksidiga kors utsparade smala kors med korsade ändar. Korsen är förskjutna i förhållande till varandra. Ovanför 
varje kors finns en krona, symbolen för Kristi seger, dessutom kors i var tredje rad sammanbundna med en bruten 
linje. Detta mönster kan mycket väl vara gjort efter en äldre skiss av Sofia Widén sedan hon slutat på Licium. 

Fakta 
Tygkvalitet: Linnedamast. Damasco lino, letto in 

400 Jacquard.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 11,8 cm, höjd 8,8 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Konradsberg: vitt antependium, 1961.
 
Dörarp: grönt antependium/brun, 1962.
 
Jäder: vitt, grönt samt blått antependium, 1962.
 
Vårdnäs: vitt antependium, 1962.
 
Östra Fågelvik: vitt antependium, 1973.
 
Bro, Västmanland: grönt antependium, 1977.
 

Patronteckning. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, med 

text på baksidan: ”Dis no 3675. DAMASCO LINO ”KRONOR” 

(LICIUM) 130 c/m. Letto in 400 Jacquard 16/10 1957. Cartoni 

144. NB I lettura da sinistra a destra, II lettura da destra a sinis
tra.”
 
Andra källor: Edna Martin och HV-Licium.
 
Andra uppgifter: Intervju med Edna Martin 27 februari 1998: ”Inte 

mitt mönster.”.
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KRONOR. 



 
 

 

 

 

Licium nr: 3758 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Oblater Ovoli 

Konstnär: Edna Martin. 
Datering Bevilacqua: 27 november 1961. Annan datering: saknas. 

Namnet syftar på nattvardsbrödet och är ett enkelt men effektfullt mönster med rader av något oregelbundna till
plattade rundlar cirka fyra centimeter i diameter. Det beställdes i elfenbensvitt och användes både till kalkdukar 
och mässhakar. Tyget färgades också svart och en mässhake i svart med broderi av Hans Krondahl finns i National
museum i Stockholm. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

400 Jacquard.
 
Varp/inslag: 30 tr/cm, 9 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 13,6 cm, höjd cirka 10 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Danderyd: vit mässhake, 1962.
 
Hässelby villastad: grön mässhake och stola, 1963.
 
Huddinge: röd mässhake, 1963.
 
Önnarp: grön mässhake, 1964.
 
Huskvarna: vit mässhake, 1966.
 
Nationalmuseum: svart mässhake, 1962.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok 

(italienskt) samt HV-Licium.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning 

i rött, på baksidan står ”Edna Martin 27/11 1961”.
 
Andra källor: HV-Licium.
 
Andra uppgifter: Etikett hos HV-Licium. Patronteckning.
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 OBLATER. 



 
 

 

 

 

Licium	 nr: 3759 
Svenskt namn:	 Italienskt namn: 

Kalkar	 Calici 

Konstnär: Edna Martin.
 
Datering Bevilacqua: 1961. Annan datering: saknas.
 

I horisontella rader visas enkla kalkar, omväxlande negativt och positivt, med en rund patén ovanför.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt)400 Jacquard. 
samt HV-Licium. Vådbredd: 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, på

Rapport: bredd 6,9 cm, höjd cirka 10 cm. baksidan står ”Calici, Edna Martin”. 
Andra källor: Edna Martin och HV-Licium. 

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: Etikett hos HV-Licium. 
Norrby: vit kalkduk, 1963.
 
Tärna, Västmanland: vit mässhake, 1968.
 
Lovö: två vita mässhakar, överflyttad dekor, 1963.
 

Patronteckning. 
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KALKAR. Mässhake i Tärna kyrka, Västmanland. 



 
 

 

 

 

Licium nr: 3760 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Småkors Crocine 

Konstnär: Edna Martin. 
Datering Bevilacqua: 27 november 1961. Annan datering: saknas. 

Ett mönster av små likarmade kors med breda korsändar och mellan varje kors en liten rund prick. Även detta möns
ter är oregelbundet tecknat, korsen blir en aning olika stora och är placerade på olika höjd vilket ger liv åt tyget. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

400 Jacquard.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 13,5 cm, höjd 9,3 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Vittaryd: vit mässhake, 1961.
 
Hässelby villastad: grön mässhake och predikstolskläde, 

1963/1992.
 
Ornö: grön mässhake och stola samt vit stola, 1963.
 
Värmdö: grön mässhake, 1963.
 
Tyresö: grönt kalkkläde, 1968.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, med 

text på baksidan: ”3760 Dam. 110 c/m ’Crocine’ (Edna Martin) 

Licium Letto in 400 Jacquard 27/11 1961. NB Ripetere i 

dis. 2 volte.”
 
Andra källor: Edna Martin.
 
Andra uppgifter: Intervju med Edna Martin 27 februari 1998.
 

Patronteckning. 
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SMÅKORS. 



 
 

 

 

 

Licium nr: 3883
 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. 

Impero 

Annan datering: saknas. 

Beskrivning saknas. 

Fakta 
Tygkvalitet: Linnedamast. Damasco lino. 
Vådbredd: 130 cm. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Saknas. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok. 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står ”DAMASCO 
LINO ’IMPERO’ (LICIUM), in 130 c/m”. 

Nästa sida: Siden i fyra olika färger efter Sofia Albertinas silkeprover i 
Nationalmuseum. 
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1912/1917–2005 
Ateljé Libraria i Stockholm var framsprungen ur en 
”Permanent utställning av kyrklig konst” initierad 
av Auga Sven-Nilsson redan 1912. Pastor Per Has
selroth, senare kyrkoherde i Adolf Fredriks försam
ling, var den som startade det egentliga företaget 
Libraria, knutet till Svenska kyrkans diakonistyrelse 
1917. Under en kort period 1920–23 var Libraria 
och Licium40 sammanslagna under Agnes Brantings 
ledning. 

Agda Österberg som blev Librarias ledare från 
1926 till 1933/34 hade börjat arbeta deltid för Lib
raria 1923, medan hon fortfarande var anställd på 
HV. Hon efterträddes av Märtha Gahn 1934–53 
och Anna-Lisa Odelqvist-Kruse 1954–87.41 Där
efter inlemmades verksamheten i Svenska Kyrkans 
Ekonomi AB (SKEAB) och senare i Svenska kyrkans 
bokförlag Verbum. Sommaren 2005 upphörde den 
textila verksamheten. 

Libraria har haft lokaler på flera olika adresser 
i Stockholm: Lästmakargatan 30 (1934), Jakobs
bergsgatan 15 (slutet av 1930-talet till 60-talet), 
Västerlånggatan 48 (från 1969) och senast i hörnet 
Götgatan/S:t Paulsgatan. 

Under Agda Österbergs tid inköptes en hel del 
sammet från Bevilacqua. 130 meter fanns i lager när 
hon lämnade firman. Av korrespondens med Bevi
lacqua framgår att den nya ledningen fick överta 
lagret i konsignation, ”för att inte bryta mot kon
kurslagen”, när Agda Österberg lämnade verksam
heten. Hon skapade inga egna damastmönster utan 
använde Bevilacquas mönster. Särskilt omtyckta var 

det stora renässansmönstret (1108 O.S.R.) och ba
rockmönstret Rambaldi. 

Det var Märtha Gahn, chef för Libraria från 
1935, som började komponera och beställa egna si
denmönster, det första förmodligen omkring 1936.42 

Hon gjorde själv de flesta mönstren, 15 stycken, 
samt några bearbetningar av äldre vävmönster. Ek
lövsmönstret är ett större mönster från den kända 
Ekenmarkska vävboken. 

Biskopsmitra, enligt påskrift ”för Rhodesia”, från 1958 av damasten 
Korsrosor med broderier av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse. 

40 Libraria köpte Licium på våren 1920. År 1923 köpte Agnes Branting tillbaka Licium. AB Librarias stadgar är daterade 30 juni 1923.
 
41 Mo (2003).
 
42 Dateringarna på olika skisser och prover stämmer inte alltid överens.
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Några av prinsessan Sofia Albertinas silkeprover i Nationalmuseum. 

Märtha Gahn har lämnat uppgifter om 
några färger som specialbeställdes. De 
fyra färgerna är en klar gul, en mellanblå, 
en litet mildare grön och en lackröd färg. 
På kataloglapparna till flera provstycken 
som hon lämnade till Nationalmuseum i 
Stockholm står: ”Färg efter silke från So
fia Albertina.” Där finns också ett stort 
antal garndockor med ett tillhörande 
kort: 

Lotten Edholm f. von Heijne, f. 18/4 
1839 d. 12/7 1930. Hovfröken hos änke
drottning Josephine 1865–67. Hon fick 
silkena (enligt egna anteckningar) av 
”sin moderliga vän” grevinnan Lotten 
Wachtmeister f. Mörner af Morlanda 
f. 1816 d. 1880. Hon var hovfröken. 
Hennes Make var bl.a. kammarherre 
hos änkedrottning Josephine från 1844. 
Silkena är ”från Sophia Albertinas tid” 
står det i faster Lottens anteckningar. 
Dagmar.43 

Textilkonstnärerna Bror Geijer Göthe 
och Märta Swartling Andersson gjorde 
två mönster vardera för Libraria. Göthes 
mönster tillkom på 1940 -talet. Till de tre 
mönstren, Vinklarna, Orgelpipor och 
Ränder, saknas uppgift om konstnär. 

Även sedan Anna-Lisa Odelqvist-Kruse 
övertagit ledningen i april 1954 fortsatte 
Libraria att köpa in damast varje år fram till och 
med 1965. Hon sade i en intervju att hon inte hade 
ritat några damastmönster själv. 

Librarias orderböcker är ofullständiga och svår
tolkade. Från 1947 till och med 1965 beställdes över 
2 350 meter siden. Under en lång rad år köptes mellan 
120 och 200 meter in varje år, som mest 340 meter 

år 1951. Av mönstren Eklövet och Ränder beställdes 
mycket i olika färgkombinationer. År 1972 gjordes 
så vitt vi vet en sista beställning på tio meter av 
Bevilacquas Rambaldi. Libraria gjorde endast två 
biskopsskrudar av siden, brokaden Regina Marghe
rita till Skara stift och av damasten Korsrosor ”för 
Rhodesia”. 

43 Denna bör vara Dagmar von Heijne. 
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Märtha Gahn
 

Märtha Gahn (1891–1973) föddes på Kåfalla bruk 
i Örebro län och undervisades till tretton års ålder i 
hemmet av guvernant.44 Efter skolgång i Örebro vis
tades hon vintern 1908–09 i Genève. Efter faderns, 
kapten Henrik Gahns, död fick hon börja utbilda sig 
till textilkonstnärinna vid Högre konstindustriella 
skolan i Stockholm åren 1910–15. Därefter blev hon 
medarbetare i Ateljé Handtryck fram till 1917. För
eningen Verkstaden bildades 1918 av 28 arkitekter 
och konsthantverkare varav fyra var textilare: Mär
tha Gahn, Elsa Gullberg, Märta Måås Fjetterström 
och Alf Munthe. År 1920 ställde de ut tillsammans 
på Liljevalchs konsthall. 

År 1917 efterträdde Märtha Gahn Elsa Gullberg 
på Svensk Hemslöjd, och var anställd som mönster
riterska. Hon var också föreståndare för förening
ens provvävningsanstalt och tog fram mängder av 
möbel- och gardintyger, draperier och mattor. Inspi
ration fick hon från 1700-talstyger men hon kompo
nerade även moderna, abstrakta mönster. På Stock
holmsutställningen 1930 hade Svensk Hemslöjd en 
hel hall med mattor, många ritade av Märtha Gahn. 

Hon lämnade Svensk Hemslöjd 1932 och arbe
tade 1933–35 som konstnär och lärare på HV. År 
1935 blev hon chef för Libraria där hon verkade 
fram till pensioneringen 1954. Därefter drev hon fö
retaget Kristlig Konst i Vaxholm till omkring 1963. 
En del mattor lät hon väva genom Uppsala läns hem
slöjdsförening. Vid sin död 1973 var hon bosatt på 
Gärdet i Stockholm. 

Karaktäristiskt för Märtha Gahns kyrkliga kom
positioner är naturalistiska blomsterbroderier, ofta 
hämtade från den svenska floran, men också kraft-

Märtha Gahn. 

fulla abstrakta mönster, särskilt på mattor. En del 
av hennes damastmönster vävdes också i linne eller 
lin/ull vid Klockargårdens väveri i Gössäter på Kin
nekulle. Hon ritade också i början av 1940-talet två 
damastmönster som vävdes i viskos hos Madängs
holms väveri i Västergötland. 

År 1960 lämnade hon själv ett antal prover på sina 
sidentyger till Nationalmuseum och 1974, genom 
testamente, kom skisser och fotografier till Riksan
tikvarieämbetet. I båda dessa samlingar finns upp

44 Biografiska uppgifter från Elisabeth Svalin Gunnarsson och Gerti Frid, samt Svenska textilier 1890–1990, Signum 1994. 
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gifter om att hon fått silkeprover som tillhört prin
sessan Sophia Albertina. Då hennes egna påskrivna 
dateringar är litet flytande i fråga om tillkomstår, 
grundas dateringen i katalogen på det årtal som står 
på patronteckningen i Venedig i de fall uppgifterna 
skiljer sig åt. 

Märtha Gahn följde med sin tid och kompone
rade i tidens anda, skriver Elisabeth Svalin Gunnars
son i en liten utställningskatalog från Lindesbergs 
museum 2005. I detta museum finns en del skisser 
och föremål från Gahns barndom.45 

LIVSTRÄDET. Rutmönster i ATA. 

Detalj av rutmönster i Venedig. 

Under Librariatiden började hon komponera de 
första damastmönstren för Bevilacqua. Flera av hen
nes mönster är bearbetningar av gamla, svenska skaft
vävnader med ganska liten rapport. Några mönster 
är inspirerade av svenska allmogetextilier, andra är 
friare mönster med olika kristna symboler och sir
liga växtmotiv, glest utspridda över den glänsande 
satinytan. Mönstren från 1950-talet är stramare och 
mer abstrakta. De första som kan tillskrivas Märtha 
Gahn är från 1938, hennes sista mönster är Ström
mar för Kristlig Konst tillkommet efter 1958. 

EKLÖVET. Rutmönster. 

45 Enligt bestämmelse i testamente brändes hennes privata korrespondens. 

http:barndom.45


 

  

  
 

 
  

 

Bror Geijer Göthe
 

Bror Geijer Göthe (1892–1949) föddes på Söder i 
Stockholm men växte upp i Djursholm.46 Fadern 
Georg Göthe var konstkännare och tjänsteman på 
Nationalmuseum och modern, född von Geijer, 
dog redan när Bror var fyra år. Han studerade vid 
Högre konstindustriella skolan under Sofia Gisberg 
och gjorde redan 1915 skisser till mässkrudar. Han 
var studiekamrat med Märtha Gahn och startade 
tillsammans med henne och ytterligare två kamra
ter Ateljé Handtryck. Bland annat kopierade han 
kinesiska tapeter som trycktes för kronprins Gustaf 
Adolf till Ulriksdal på 1920-talet. Firman existerade 
bara i åtta år, och Brors dröm om att inkalla kine
siska arbetare förverkligades aldrig. 

Förutom inom konstindustri utbildade han sig i 
sång, dans och teater, det sistnämnda i Berlin 1919– 
21. Han hade dessförinnan kommit i kontakt med 
Christian Science. Efter återkomsten från Tyskland 
arbetade Bror Geijer Göthe med porträttmålning 
och kyrklig textil skrud. Från 1935 var han knuten 
till Libraria, då under ledning av Märtha Gahn. Han 
hade en längre tid vistats i Wien där han studerat 
Gyllene skinnets skrudar från slutet av 1400-talet 
med deras oerhört avancerade broderier. Bror Geijer 
Göthe broderade själv sina ansikten på mässhakar 
i samma anda. Hos Libraria uppgår hans samlade 
produktion till 13 antependier och 25 mässhakar. 
En biskopsskrud till Skara stift, av Bevilacquas bro
kad Regina Margherita, ritades också av Bror Geijer 
Göthe. 

Hans verk visar enligt Märtha Gahn dels en 
”starkt personlig figurframställning”, dels ”en rent 
dekorativ textilformgivning”. För Libraria ritade 
han två damastmönster: Evangelister före 1941 och 
Keruber 1946. Det senare vävdes under kriget även i 
bembergsilke på Madängsholms väveri i Västergöt
land. 

Bror Geijer Göthe, självporträtt. 

46 Biografiska uppgifter hämtade ur Bror Geijer Göthe som kyrklig textilkonstnär – En minnesbok (1949), av bland annat Stellan Mörner och 
Märtha Gahn. 
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Märta Swartling Andersson
 

Märta Swartling (född 1929) är uppvuxen i Skövde 
där hon gick i flickskolan. Hon utbildade sig sedan 
till textilkonstnärinna vid Konstindustriella skolan 
i Göteborg. År 1955 fick hon ett av Svenska Slöjd
föreningens stipendier. Direkt efter utbildningen 
anställdes hon av Märtha Gahn på Libraria, och 
arbetade som designer där 1950–61. Hon ritade en 
mängd mässhakar och antependier och andra texti
lier, framför allt till de nya småkyrkorna som under 
denna period byggdes runt Stockholm. På 50-talet 
broderade hon själv åtta mässhakar till olika små
kyrkor. Flera gånger använde hon tyget Orgelpipor 
som underlag till sina broderier men hon vet inte 
vem som komponerat det. Även sedan hon lämnat 
ateljén har hon fortsatt att rita mönster. Under resten 
av sin yrkesverksamma tid arbetade Märta Swart
ling Andersson sedan som textilkonservator vid Liv
rustkammaren fram till sin pensionering 1994. För 
Libraria ritade hon två damastmönster: Törnekrona, 
1954 och Onde vertikale, 1962. Det senare mönst
ret vävdes i olika kvaliteter, bland annat i ylle/linne 
(som hon själv ansåg blev fel i kvaliteten) och i en 
konstsidenkvalitet. 

Märta Swartling Andersson. 
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Libraria nr: okänt 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Vågsiden Righe orizontali ondulate 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 1937. Annan datering: 1936. 

Mönstret består av horisontala parallella regelbundna breda vågband, blankt mot matt, de matta är något smalare. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 10,8 cm, höjd 9 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Forsa, Hälsingland: två vita mässhakar, 1936.
 
Vagnhärad: vit mässhake, 1937.
 
Ovanåker: två vita mässhakar, 1938.
 
Väse: vit mässhake (ändrad), 1939.
 
Mjölby: två vita mässhakar, 1942.
 
Sandviken: grönt antependium, 1946.
 
Österfärnebo: grönt antependium (sakristia), 1954.
 
Valdemarsvik: vit mässhake, 1959.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning samt brevkopia/copialettere.
 
Uppgift om namnet: Bevilacqua brevkopia samt Librarias arkiv.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. Co
pialettere 1937 (26/4), R114, s. 306, fritt översatt från franska: 

”Vi kan glädjande nog väva 20 m av ’Righe orizontali ondolate’, 

horisontala vågränder i enlighet med ert prov [”conforme Vostre 

campions”]. Vit. Prishöjning på grund av silkemarknaden.”
 
Andra källor: Libraria.
 
Andra uppgifter: Librarias beställningsliggare: 1936 beställdes 

18,90 meter violett vågsiden, bredd 110, brutto 100 kronor, netto 

19,37 kronor. År 1946 beställdes 5,4 meter grönt. På provpåse hos 

Libraria står ”1938 Ovanåkers kyrka, 1 400 kronor för två stycken 

mässhakar”.
 
Prisuppgifter: 1936 brutto 100 kronor, 19,37 kronor/meter.
 

Tygprov och patronteckningar i Venedig. 
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VÅGSIDEN. Antependium från 1946 i Sandvikens kyrka. 



 
 

 

 

 

  

Libraria nr: 3479 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Snöflinga (Småmönstrat) okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1937/1938. 

Små romber med ofylld mitt omväxlande med en grupp av fyra små romber. Mönstret bygger på gamla svenska 
drällmönster. Namnet ”Snöflinga” finns även på ett av Liciums mönster. Tyget användes ofta som underlag till app
licerade broderier. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta samt A. Rossi. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).880 Vincenzi e in 400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. PåVarp/inslag: cirka 100 tr/cm, cirka 30 tr/cm. 
baksidan står ”Libraria” med blyerts samt ”Vincenzi 880 e in 400 

Vådbredd: 110 cm. Jacq.”
Rapport: bredd 1 cm, höjd: 1,5–1,7 cm. Lista från A. Rossi: beställning 30,40 meter 1940. 

Andra källor: saknas. 
Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: saknas. 
Salem: vitt antependium, 1937.
 
Stockholm, Oscarskyrkan: rosarött altarbrun, 1937.
 
Eskilstuna, Fors: vit mässhake, 1938.
 
Danderyd: vitt antependium, 1940.
 
Morkarlby: vit mässhake, 1940.
 
Danderyd: grön mässhake, 1943.
 
Mariestad: vit mässhake, 1950.
 
Wilmington USA, Holy Trinity old Swedes Church: 

antependium, 1950.
 
Hed: violett mässhake, 1954.
 

Patronteckning. 
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SNÖFLINGA. Detalj av altarbrun från 1936 av Bror Geijer Göthe i Trefaldighetskyrkan, Gävle. 



 
 

 

 

    

Libraria nr: 3485 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

16-skaftsmönster okänt 

Konstnär: Märtha Gahn (bearb.). 
Datering Bevilacqua: 1938. Annan datering: omkring 1948. 

Ytmönster av snedställda kvadrater med korsande linjer som binder samman dem. ”… venetiansk sidendamast vävd 
efter svenskt 16-skaftsmönster”, enligt Märtha Gahn i minnesboken om Bror Geijer Göthe. Ett liknande mönster men 
i något annorlunda tekniskt utförande vävdes av Almgrens sidenväveri. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.
 
Varp/inslag: 120 tr/cm, 33 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 2,7 cm, höjd 2,7 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Romfartuna: vit mässhake, 1938.
 
Husby-Rekarne: bård på röd mässhake, 1939.
 
Stockholm, Maria Magdalena: två gröna mässhakar, 1941.
 
Borås, Caroli: två röda mässhakar, 1943.
 
Hed, Västmanland: violett mässhake, 1954.
 
Essingen: grön mässhake, 1954.
 

Patronteckning. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta samt A. Rossi.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt) 

samt Libraria.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, på 

baksidan står ”Libraria 880 e in 400.” Bör enligt Bevilacquas num
merordning vara före 1939.
 
Lista från A. Rossi: beställning 36,90 meter 1938.
 
Andra källor: ATA, Nationalmuseum samt Libraria samt Mörner 

m.fl. (1949).
 
Andra uppgifter: Märtha Gahns arkiv i ATA: ”Nationalmuseum: 

25. Sidendamast för sakralt bruk, Märtha Gahn o. 1948. Äldre 

skaftvävnadsmönster omarbetat till damast av Märtha Gahn o. 

1948 Tillverkare Bevilacqua, Venedig.”
 
Nationalmuseum: Prov 71/1960, litet grönt.
 
Librarias beställningsliggare: 1951 beställdes 21,75 meter samt 

20,65 meter ”verde chiare” (grönt).
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16-SKAFTSMÖNSTER. 



 
 

 

 

 

Libraria nr: 3487 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Romber okänt 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 8 februari 1938. Annan datering: 1938, 1939. 

”Drällmönster av romber omarbetat till damast efter äldre 16-skaftmönster av Märtha Gahn” står det på katalogkor
tet i Nationalmuseum. På ett beställningsblad hos Libraria kallas detta mönster ”Romber ’Kungens’”. Detta syftar på 
Gustaf V vars viggsömsbroderier i flera fall monterades till antependier och predikstolskläden med sådant tyg, bland 
annat i Lovö kyrka och Drottningholms slottskyrka. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.
 
Varp/inslag: 120 tr/cm, 27 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 1,7 cm, höjd 4,6 alt. 6,7 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Lovö: vitt antependium, 1941.
 
Husby-Rekarne: vit mässhake, 1939.
 
Stockholm, Sofiahemmet: antependium och 

predikstolskläde, 1942–43.
 
Skokloster: grön kalkduk, 1945.
 
Worchester, Mass., USA, First Evangelical Lutheran 

Church: antependium, 1947.
 
Enskede: grön kalkduk, 1948.
 
Mariestads domkyrka: två vita mässhakar, 1950.
 
Drottningholms slott: rött antependium, 1941.
 
Drottningholms slott: rött predikstolskläde, 1943.
 
Repplinge: antependium, 1945.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, på 

framsidan: ”8/2/38. Volti i cartoni [...]”. På baksidan: ”Letto in 

800 Vincenzi e in 400. Z aqua[…]/Comincendo del Nuovo, Fine e 

77 e poi Vici versa”.
 
Andra källor: ATA och Nationalmuseum.
 
Andra uppgifter: Märtha Gahns arkiv i ATA: ”Nationalmuseum: 

22. Sidendamast omarbetat äldre skaftmönster, Märtha Gahn o. 
1939. Libraria.” Även: ”Nationalmuseum: 23. Sidendamast omar
betat till damast av äldre 16-skaftmönster, Märtha Gahn o 1938.” 
Nationalmuseum: prov 63/1960, litet vitt; 64/1960, litet grönt; 
68/1960; 76/1960, litet mörkrött; 85/1960, mycket litet ljusblått. 

Patronteckning. 
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  SMÅMÖNSTRAT ROMBMÖNSTER. Det röda provet har märken av häftstift efter uppspänning 
i broderiram. 
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Libraria nr: 3490 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Småmönstrat okänt 

Konstnär: okänd.
 
Datering Bevilacqua: 1938. Annan datering: saknas.
 

Ytterligare ett mönster som bygger på en skaftvävnad, ”gåsögon”.
 

Fakta 
Tygkvalitet: Lampas, brokad. Lampasso, 4 navette.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 2,1 cm, höjd 4 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Saknas. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok samt 
A. Rossi.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: anteckningsboken ”Lampasso 110/cm, 

dis minuto, Libraria, 4 navette”. Lista från A. Rossi: beställning 

30,50 meter 1938.
 
Andra källor: saknas.
 
Andra uppgifter: Litet tygprov efter Märtha Gahn.
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SMÅMÖNSTRAT. 



 
 

 

 

Libraria nr: 3494 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Croci e fiamme 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 1938. Annan datering: 1930-talet. 

Över ytan grupper av flammor, sju stycken symmetriskt arrangerade, omväxlande med liksidiga kors med dekorativt 
utformade korsändar. I mellanrummen mellan dessa mönsterfigurer ytterligare små ornament. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta och blyerts

mönster samt A. Rossi.400 Jacquard. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.Bredd 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött.

Rapport: bredd 18,2 cm, höjd 17,5 cm. Blyertsmönster signerat Märtha Gahn daterat 1938, samt litet tyg
prov i stor liggare.

Exempel på kända föremål i kyrkor Lista från A. Rossi: beställning 36,90 meter 1939.
Avesta: två vita mässhakar, 1939. Andra källor: ATA. 
Gillberga: vit mässhake, 1939. Andra uppgifter: ATA Rutskiss i blyerts påskriven av Märtha Gahn: 
Berlin, Svenska kyrkan: röd mässhake, 1940. ”Komp. För Venedig Libraria 1930-talet. Märtha Gahn”. 
Tureberg: röd mässhake, 1940.
 
Österfärnebo: vit mässhake samt röd mässhake, 1940.
 
Ed, Uppland: röd mässhake, 1941.
 
Enskede: gråvit dopklänning, 1962.
 

Patronteckning. 
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CROCI E FIAMME. Röd mässhake från 1940 i Österfärnebo kyrka. 



 
 

 

 

Libraria nr: 3496 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Eklövet Simmetrico/Feuilles de Chêne 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 3 januari 1952. Annan datering: omkring 1939–40, 1950. 

”… vävt i Venedig efter ett svenskt 16-skafts bindemönster; finnes i Dalarna under namnet Eklövet” skriver Märtha 
Gahn i minnesboken om Bror Geijer Göthe. Mönstret liknar gamla svenska och danska drällmönster i kypertvaria
tion som finns i flera varianter. I Ulla Cyrus-Zetterströms Handbok i vävning (första uppl. 1950) finns det som är 
mest likt, men hon kan inte uppge varifrån mönsterförlagan hämtats. Liknande vävnader finns i Svensk Hemslöjds 
mönsterblad för linnevävnader. Tidiga varianter av detta mönster är en duk från Edestads kyrka i Blekinge, daterad 
1649, och ett danskt exempel från Samsö 1741. På tre av tygstyckena i Nationalmuseum, ett blått, ett rödviolett och 
ett gråvitt, har Märtha Gahn skrivit: ”… färg efter silke från Sofia Albertina.” Bevilacquas sena datering kan möjligen 
höra samman med en nystansning av kortkedja. Så sent som 1954 beställde Libraria av detta 40 meter vitt och 1955 
beställdes 55 meter rött och 55 meter grönt. (Se sid. 143.) 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd cirka 9 cm, höjd 9,5–10 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Odensvi: grönt antpendium, 1940.
 
Burseryd: rött antependium, 1941.
 
Lysvik: vit mässhake, 1947.
 
Älmeboda: grönt predikstolskläde, 1949.
 
Nyköping, S:t Nikolai: vitt antependium, 1951.
 
Björlanda, Västergötland: vit mässhake, 1952.
 
Hassela: vitt antependium, 1952.
 
Julita: vit kalkduk, 1952.
 
Yttergran: vit mässhake, 1952.
 
Godegård: rött antependium, 1953.
 
Oslättsfors: vit mässhake, 1953.
 
Bygdsiljum: vit mässhake, 1954.
 
Ed, Ångermanland: vit mässhake, 1954.
 
Norrbo: grön mässhake, 1955.
 
Kolbäck: grön mässhake, 1956.
 
Vassunda: röd mässhake, 1957.
 
Mossebo: vit mässhake, 1959.
 
Kumla: grön mässhake.
 
Ledsjö: grönt antependium (trol.) 1947.
 
Sangis: grön mässhake.
 
Vedum: vit mässhake.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt och 

franskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Patronteckning daterad med kulspets
penna, 3 januari 1952. Blyertsmönster utan text.
 
Andra källor: ATA, Nationalmuseum och Libraria.
 
Andra uppgifter: ATA: Blyertsskiss, påskriven av Märtha Gahn: 

”Eklövet, sidendamast, Libraria c:a 1940 Märtha Gahn.”
 
Märtha Gahns arkiv i ATA: ”Nationalmuseum: 1. Sidendamast ’Ek
lövet’ omarbetat efter äldre skaftmönster, Märtha Gahn o. 1939”; 

”Nationalmuseum: 5. Sidendamast ’Blå Eklövet’, Märtha Gahn, Li-

braria”; ”Nationalmuseum: 10. Sidendamast ’Eklövet’, omarbetat 

av Märtha Gahn. Färg efter silke från Sofia Albertina.”
 
Nationalmuseum: Prov 41/1960, gråvitt 48x110 cm med texten 

”Sidendamast ’Eklövet’, Märtha Gahn, o. 1940.” Prov 42/1960, 

rödviolett 49x110 cm med texten ”Sidendamast ’Eklövet’ omar
betat av Märtha Gahn o. 1939. Färg efter silke från Sofia Alber
tina.” Prov 43/1960, blått 50x110 cm. ”Sidendamast ’Blå Eklövet’. 

Färg efter silke från Sofia Albertina.” Prov 65–66/1960, små gröna; 

67/1960, grågrönt; 81–85/1960, i olika blå nyanser, mycket små.
 
Librarias beställningsliggare: 1950 beställdes 21,05 meter blått. 

1951 beställdes 16 meter blått, 31 meter vitt och 30 meter gult. 

1952 beställdes 24,8 meter vitt (bianco/bianco), 26,30 meter vitt 

(bianco/paglierino). 1954 beställdes 20 meter vitt och 20 meter 

gulvitt (bianco/giallo) brutto 120 kronor, netto 53 kronor. 1955 

beställdes 24 meter rött (rosso/[…]), 31 meter rött (rosso/geranio), 

24 meter grönt (verde/verde) och 31 meter grönt (verde/chiare).
 
Prisuppgifter: 1950–54, brutto 120 kronor/meter, netto 53 kronor/
 
meter.
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EKLÖVET. 



 
 

 

 

 

Libraria nr: 3498 
Svenskt namn: Franskt namn: 

Törnekransen La couronne 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 1938. Annan datering: (omkring 1936) 9 december 1938. 

Stramt stiliserade törnekransar avbildas med ett tunt likarmat kors i mitten. Mellan törnekransarna finns ytterligare 
kors av tunna linjer med nätta tulpanformade blommor i mitten. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

880 Vincenzi.
 
Varp/inslag: 120 tr/cm, 28 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 18,2 cm, höjd 17 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Boden: violett mässhake, 1941. 
Jörreda: antependium. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött (LIB), 

på framsidan skrivet med rödpenna: ”3498 in 880 Vincenzi”. Rut
mönster med tusch signerad Märtha Gahn 1938, inget nummer.
 
Andra källor: ATA och Nationalmuseum.
 
Andra uppgifter: ATA: rutmönsterskiss: ”Sidendamast Venedig 

d 9/12 1938 Märtha Gahn”. Även: ”Nationalmuseum: 27. 

Sidendamast ’Törnekransen’, komp. Märtha Gahn o. 1936.”
 
Nationalmuseum: prov 80/1960, litet violett.
 

Patronteckning. 

Rutmönster i ATA. 
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TÖRNEKRANSEN. 

 



 

 
 

 

 

 
  

 

Libraria nr: 3508 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Nytt småmönstrat Nuovo disegno Minuto 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 28 juli 1939. Annan datering: före 1943. 

Omväxlande rader av två slags romber, den ena typen består av fyra fyllda romber, den andra av ett nätverk av 15 små 
romber. Detta mönster finns i gamla linnevävar och har kallats ”Blyfönstret”. Det vävdes även i lin för Libraria. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

400 Jacquard e in 800 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: uppgift saknas.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Lovö: vitt antependium, 1941.
 
Stora Tuna: vitt altarringsantependium, 1941.
 
Danderyd: två gröna mässhakar, 1946.
 
Sollefteå: grön mässhake, 1946.
 
Mariestad: vit mässhake, 1950.
 
Berlin, Svenska kyrkan: vitt antependium, troligen 1941.
 
Berlin, Svenska kyrkan: grönt antependium, 1941.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Detaljskisser, anteckningsboken, copialettere 

samt A. Rossi.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken: ”Damasco T 804,
 
110/cm, letto in 400 Jacq e 800 Vinc lett. 28/7/39. Libraria, nuovo
 
Disegno”. Två röda akvarellerade detaljskisser på rutpapper, 

”Libraria” på baksidan.
 
Copialettere 1943 (27/3), R 123, s. 1, fritt översatt från franska: 

”20 meter svart och 20 meter svart/oliv.” Copialettere 1943 (3/4), 

R 123,s. 20, beställning av grönt 3508.
 
Lista från A. Rossi: beställning 41,75 meter 1943.
 
Andra källor: ATA.
 
Andra uppgifter: ATA Märtha Gahns arkiv: Bilder med påskrift.
 

Patronteckningar. 
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NYTT SMÅMÖNSTRAT. Vitt antependium från 1941 i Lovö kyrka med broderi av Gustaf V. 
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Libraria nr: 3514 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Duvan Colombe e croci 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 1939. Annan datering: 1938, 1940-talet. 

En duva med en olivkvist i näbben sänker sig nedåt. Detta kan syfta på Noaks historia om när syndafloden drog 
sig tillbaka. Men även – enligt Märtha Gahns egna uppgifter – på ett motiv hämtat från Bergspredikan: ”liljorna på 
marken, fåglarna under himmelen”. Duvan upprepas vänd åt höger och vänster med ett symmetriskt ornamentalt 
växtmotiv emellan. Ur ett bladknippe, som påminner om flammorna i Croci et flamme, reser sig en stjälk och bildar 
en korsform med blomkalkar i korsändarna. Över den översta, större blomman syns en gloria av prickar. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta och A. Rossi. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (svenskt och 880 Vincenzi. 
italienskt).Vådbredd: 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, med

Rapport: bredd 27 cm, höjd 36,5 cm. text på baksidan: ”Mönster att vävas i vit sidendamast. Komp. 
Märtha Gahn 1939.” Även en akvarellerad patronteckning i rött

Exempel på kända föremål i kyrkor och svart, med siffran 3514, samt en rutmönsterskiss i tusch, 1½
Föllinge: vit mässhake, 1940. mönsteromgång. Enligt copialettere 1943 (13/8) R123 s 313 be-
Hed, Västmanland: vit mässhake, 1941. ställdes 40 meter vit 3514 ”Duvan” à L 255 = 10.650. 1943 (25/8)
Hällestad: vit mässhake, 1941. R123 s 226, beställdes vit 3514 (804) samt ett stycke med ”trama-
Östra Ryd: vit mässhake, 1943. paglierino”.
Mangskog: vit mässhake, 1947. Lista från A. Rossi: beställning 36,90 meter 1942.
Skön, Medelpad: två vita mässhakar, 1947. Andra källor: ATA och Nationalmuseum. 
Årsunda: vit mässhake, 1947. Andra uppgifter: ATA: Rutpappersskiss, på framsidan: ”Libraria. 


Märtha Gahn, 1940-talet. Libraria.” Även: ”Nationalmuseum: 12. 

Sidendamast, Liljorna på marken, fåglarna under himmelen, komp. 

Märtha Gahn 1938.”
 
Nationalmuseum: prov 62/1960, litet vitt.
 
Prisuppgifter: 1943, 255 lire.
 

Blyertsskiss och patronteckningar. 
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Libraria nr: 3527
 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Romberna/Korset Piccole Croci 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 1941. Annan datering: (1939) 1940-talet. 

Rader av större romber med ett litet kors i mitten omväxlande med X-kors med en tunn linje mot ett grovt X. I andra 
raden mindre romber i olika utförande. Tyget har använts till många kalkdukar. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

880 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 11,6 cm, höjd 11,8 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Stockholm, Matteus: grön mässhake, 1942.
 
Ljusdal: två röda mässhakar, 1944.
 
Östra Eneby: vit kalkduk, 1943.
 
Enskede: rött antependium, 1953.
 
Mariefred: vit mässhake, 1953.
 
Mistelås: grön mässhake, 1955.
 
Berlin, Svenska kyrkan: grön mässhake, 1942.
 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta, 

tygprov samt A. Rossi.
 

Källor 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok och rutmönst
ret. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött med 
numret och ”Piccole Croci, 800 Vincenzi.” Numret finns även på 
tygprovet. 
Lista från A. Rossi: beställning 20,90 meter och 45,95 meter 
1941. 
Andra källor: ATA, Nationalmuseum samt Libraria. 
Andra uppgifter: ATA: Skiss med texten: ”Korset, 1940-talet, 
LIBRARIA KYRKLIG KONST, Märtha Gahn”. Även: ”National
museum: Sidendamast ’Romberna’. Märtha Gahn, o. 1939. Färg 
efter silke från Sofia Albertina.” 
Nationalmuseum: prov 48/1960, tegelrött, 51x37 centimeter. 
Librarias beställningsliggare: 1947 beställdes 3,5 meter klargrönt 
och 1948 29,3 meter vitt. 1952 beställdes 25,30 meter vitt och 
24,70 vitt (paglierino). 1953 beställdes 26 meter grönt (verde/chia
ro) och 110 centimeter grönt (verde/scuro). 

Patronteckning. 
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Libraria nr: 3528 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Segerkronan/Kors och segerkrona La Corona della Vittoria 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 1941. Annan datering: 1930-talet; 1945. 

Ett latinskt kors med något förlängda korsarmar och en tunn ring runt korsmitten. Ovanför detta svävar ett hjärta ur 
vilket det växer upp tunna symmetriska grenar. Överst en öppen krona omramad av palmkvistar, segerns symbol. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

880 Vincenzi.
 
Varp/inslag: 120 tr/cm, 32 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 27,5 cm, höjd 47,4 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Stockholm, Tyska S:ta Gertrud: violett mässhake, 1941.
 
Berlin, Svenska kyrkan: violett mässhake, 1942.
 
Brevik, Lidingö: violett mässhake, 1943 samt violett 

mässhake, 1941.
 
By, Dalarna: violett antependium samt mässhake, 1944.
 
Edsberg, Närke: mässhake, 1944.
 
Torshälla: violett antependium samt predikstolskläde, 1944.
 
Sveg: violett mässhake, 1947.
 
Sundbyberg: två violetta mässhakar, 1948.
 
Stockholm, Gustaf Vasa: violett antependium, 1951.
 
Enskede: violett mässhake, 1953.
 
Långasjö: violett antependium, 1953.
 
Väderstad: violett mässhake, 1953.
 
Sundbyberg: violett antependium 1953, 

och predikstolskläde 1954.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, på 

baksidan står ”Anno 1941”. Rutskiss i blyerts med Segerkronan
 
och numret, stämpel samt signerad Märtha Gahn.
 
Etikett på kortkedjan: ”Cartoni 712.”
 
Lista från A. Rossi: beställning 22,75 meter och 24,25 meter 1941, 

samt 29,05 meter 1942.
 
Andra källor: ATA och Nationalmuseum.
 
Andra uppgifter: ATA: Rutmönster med texten: ”Segerkronan, 

1930-talet, LIBRARIA KYRKLIG KONST, Märtha Gahn.” 

Även: ”Nationalmuseum: 14. Sidendamast ’Kors och segerkrona’, 

Märtha Gahn o. 1945.”
 
Nationalmuseum: prov 46/1960, mörkviolett, 56x52 centimeter.
 

Patronteckning och blyertsskiss. 
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Libraria nr: 3534 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Korsrosen Croci 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: senast 1943. Annan datering: (1939) 1940, 1940-talet. 

Två olika symmetriska mönster strödda över ytan, det ena ett grekiskt kors inskrivet i en dubbel cirkel och med en 
dubbel rombform i mitten, omgivet av fyra små kors. Det andra med en fyrkant med små streck i mitten och grupper 
av grövre och tunnare strålar utåt. Denna mönsterform är asymmetrisk och varannan gång vriden ett kvarts varv. Tyget 
användes ofta som botten till broderier applicerade på en annan damast i annan färg. 1958 gjordes en gul biskops
kåpa och mitra till kyrkan i Sydrhodesia (nuvarande Evangelical Lutheran Church i Zimbabwe) av detta tyg. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta och A. Rossi. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött medVarp/inslag: 120 tr/cm, 28 tr/cm. 
numret både på framsidan och på baksidan. Även ett rutmönster i

Vådbredd: 110 cm. tusch signerat Märtha Gahn, utan år. 
Rapport: bredd 13,6 cm, höjd cirka 13,5 cm. Lista från A. Rossi: beställning 37,05 meter 1943. 

Andra källor: ATA, Nationalmuseum och Libraria. 
Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: ATA: Rutmönster med texten: ”Libraria 1940
Ekerö: vit mässhake, 1944. talet. Sidendamast ’Venedig’, Märtha Gahn”. Även: ”Nationalmu-
Kvarnsveden: vit mässhake, 1947. seum: 16. Sidendamast ’Korsrosen’, Märtha Gahn o. 1939.” och 
Saltsjöbaden: röd mässhake, 1947. ”Nationalmuseum: Sidendamast ’Korsrosen’, gul, färg efter silke 
Vårdnäs: vit mässhake, 1947. från Sofia Albertina. Märtha Gahn.” 
Tyresö: vit mässhake, 1948. Nationalmuseum: prov 49/1960, gult 48x110 centimeter; 60/1960, 
Enskede: röd mässhake, 1953. litet vitt; 74–75/1960, små brunröda. 
Västrum: grönt antependium, 1953. Librarias beställningsliggare: 1950 beställdes 30,3 meter gult (gial-
Dalarö: gul rund kalkduk, 1961. lon).
 
Stjärnorp: grönt antependium, 1954.
 
Bromma: gult antependium, 1955.
 
Sydrhodesia: gul biskopskåpa och mitra, 1958.
 

Patronteckning. 

170     veneziansk  sidendamast 



 

KORSROSEN. 

svenska  ateljéer  och  konstnärer       171
 



 
 

 

 

Libraria nr: 3538 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Livsträdet L’Albero della Vita 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 1943. Annan datering: 1939, 1945; 1940-talet. 

Ett luftigt konturmönster med stiliserade livsträd, ett med fem uppåtriktade hjärtformade blad omväxlande med ett 
med en knopp överst och två hängande grenar. I mellanrummen snedställda kvadrater med kors i mitten. Mönstret 
kan ha inspirerats av gamla svenska allmogebroderier, till exempel Hallandssöm. Märtha Gahn använde detta tyg i 
ett vitt antependium till sin hemförsamling Fellingsbro 1946. (Se sid. 143.) 

Fakta	 Exempel på kända föremål i kyrkor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Fellingsbro: vit mässhake och antependium, 1946. 

Los: vit mässhake, 1946.880 Vincenzi. 
Floda: vit mässhake, 1947.Varp/inslag: cirka 120 tr/cm, 28 tr/cm. 
Gamla Uppsala: grön mässhake, 1947.

Vådbredd: 110 cm. Hjortsberga: vit mässhake, 1947.
Rapport: bredd 13,7 cm, höjd 15,5 cm. Njutånger: grön mässhake, 1948.
 

Los Angeles, USA, Bethel Lutheran Church: antependium, 1949.
 
Rappestad: vit mässhake, 1949.
 
Godegård: vit mässhake, 1953.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött med 
texten: ”Livsträdet, L’albero della Vita.” Även ett tuschrutmönster 
signerat Märtha Gahn, 1943, med texten ”D 3538, ’Livsträdet’, 
L’Albero della Vita.” 
Copialettere 1943 (26/11), R123, s. 313, hänvisar till en beställning 
29 april: ”48 m svart 3538 à L 255 = 1.265: 50 (förf. anm. bör vara 
12.240). Frais carton reproduction D 3538, 400.-”. Den 16 juni 
1943: ”40.45 m vit à L 255 = 10.314,75”. Verde nämns 30 april 
och tyget nämns 26 juni samma år. 
Andra källor: Nationalmuseum, ATA och Libraria. 
Andra uppgifter: ATA: Rutmönster med texten: ”’Livsträdet’, Si
dendamast, 1940-talet, Märtha Gahn, Libraria.” Även: ”Natio
nalmuseum: 24. Sidendamast ’Livsträdet’, komp. Märtha Gahn 
o. 1939” samt ”Nationalmuseum: 24. Sidendamast ’Livsträdet’, 

komp. Märtha Gahn o. 1945.”
 
Nationalmuseum: prov 69/1960, litet grönt; 70/1960, litet vitt.
 
Librarias beställningsliggare: 1947 beställdes 1,25 meter blågrönt, 

netto 55,70 kronor, brutto 120 kronor.
 
Prisuppgifter: 1943, 255 lire per meter. Mönsterkostnad 400 lire. 

År 1947 kostade tyget 55,70 kronor per meter.
 

Patronteckning. 
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Libraria nr: 3548 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Evangelisterna 4 Evangelisti 

Konstnär: Bror Geijer Göthe. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1946. 

De fyra evangelisterna avbildade i halvfigur, vilande på sina symbolfigurer. Överst till vänster Matteus med ett be
vingat mänskligt ansikte och till höger Markus med ett lejonhuvud. Nederst till vänster Johannes med ett örnhuvud 
sett rakt framifrån och ett par korta vingar. Nederst till höger Lukas med ett oxhuvud en face. Evangelisterna har 
böljande klädnader och omramas av ett slags ryggstöd. Alla saknar gloria. Figurgrupperna skiljs åt genom tunna 
vertikala våglinjer och ornament. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).800 Vincenzi. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött samtVarp/inslag: 115 tr/cm, 30 tr/cm. 
blyertsmönster med numret och mer text oläslig.

Vådbredd: 107–110 cm. Andra källor: ATA, Nationalmuseum, Libraria samt 
Rapport: bredd cirka 27,5 cm, höjd 20,8 cm. Mörner (1949). 
5-skaftad satin.	 Andra uppgifter: ATA: ”Nationalmuseum: 7. Sidendamast 

’Evangelisterna’, Bror Geijer Göthe 1946.” 
Exempel på kända föremål i kyrkor	 Nationalmuseum: prov 40/1960, grönt, cirka 55x50 centimeter. 
Burträsk: vit mässhake, 1949.	 Librarias beställningsliggare: 1948 beställdes 40,77 meter helvitt 
By, Värmland: vit mässhake, 1946.	 och 38,05 meter gulvitt. 1950 beställdes 23,8 meter samt 29 meter 
Brooklyn (NYC) USA, Bethlehem Evangelical Lutheran 	 grönt samt 33,10 meter vitt. 
Church: antependium, 1948. 
Stjärnorp: vitt antependium, 1949. 
Nyköping, S:t Nikolai: två vita mässhakar, 1950. 
Lönsås: vit mässhake, 1950. 
Sollefteå: två vita mässhakar, antependium, 1950. 
Östra Ryd: vit mässhake, 1950. 
Almby: vit mässhake, 1951. 
Glanshammar: vit mässhake, 1951. 
Tegelsmora: vit mässhake, 1951. 
Kärringön: vit mässhake, 1952. 
Tveta: vitt antependium, 1952. 
Ärtemark, Dalsland: mässhake, 1952. 
Överum: vit mässhake, 1952. 
Färila: grön mässhake, 1954. 
Norrbo: vit mässhake, 1955. 
Stockholm, Gustaf Vasa: vit mässhake (1943) tyget 
troligen bytt 1966. 
Gamla Uppsala: grönt antependium och kalkkläde, 1982. 
Skepptuna: grön mässhake, 1960. 
Lunda, Uppland: grön mässhake, 1961. 
Visingsö, Brahekyrkan: vit mässhake, 1951. 
Katrineholm: vitt antependium. Patronteckning. 
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Libraria nr: 3551 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Stjärnblommor/Korsblommor okänt 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 1948. Annan datering: (1939) 1946–47. 

Ett symmetriskt mönster med likarmade kors som har mjukt rundade korsändar och smådetaljer påminnande om 
ståndare och pistiller. Dessa binds samman av stjälkar med små bladknoppar och vidgningar. På bakgrundsytorna 
små strödda ornament. Ett rent dekorativt mönster som bland annat vävdes i grönt med blått eller ljusgult inslag och 
i rött med orangerött eller rosa inslag. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

400 Jacquard.
 
Varp/inslag: 120 tr/cm, 26 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 27,3 cm, höjd 22,1 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Sollentuna: grön mässhake, 1949.
 
Ovansjö: grönt antependium, 1949 samt grön mässhake, 1950.
 
Romfartuna: grön mässhake, 1950.
 
Skultuna: violett mässhake, 1950.
 
Tveta: grönt antependium, 1950.
 
Karlskrona, Amiralitetskyrkan: violett mässhake, 1951.
 
Rytterne: röd mässhake, 1951.
 
Östra Ryd: grön mässhake, 1951.
 
Föllinge: grön mässhake, 1952.
 
Österfärnebo: grön mässhake, 1952.
 
Malung: röd mässhake, 1953.
 
Stjärnorp: grönt antependium, 1954.
 
Göteborg, Järnbrottet: rött antependium, 1956.
 
Raus: röd mässhake och antependium, 1957.
 
Färila: grön mässhake, 1957.
 
Brämaregården: mässhake, 1958.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (”Stjärnblom
mor”).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, med 

text på baksidan: ”Stjärnblommor, Märtha Gahn 1948”, samt bly
ertsmönster med tuschdetaljer.
 
Andra källor: ATA, Nationalmuseum och Libraria.
 
Andra uppgifter: ATA: Skiss med texten: ”Sidendamast, 1940-talet. 

Märtha Gahn, Libraria.” Även: ”Nationalmuseum: 13. Sidenda
mast ’Korsblommor’, Märtha Gahn o 1947. Matr. infärgat efter 

silke som tillhört prinsessan Sofia Albertina.”
 

Nationalmuseum: Prov 47/1960, gulgrönt 48x35 centimeter. Även 
här står ”Sidendamast ’Korsblommor’, färg efter silke från Sofia Al
bertina. Märtha Gahn o 1939.” Prov 72/1960, grönt med ljusblått 
inslag, samt garnprov; 77/1960, rött med violett inslag; 78/1960, 
rött; 79/1960, rött något mindre gult, inte samma stad, samt garn
prov. 
Librarias beställningsliggare: 1948 beställdes 10 meter grönt, 1949 
beställdes 9,30 meter grönt, 1950 beställdes 2,70 meter grönt 
(rest av tidigare beställning) samt 17,60 meter blågrönt ”Korsro
sen”, 1951 beställdes 35 meter + 37,50 meter grönt (verde/verde) 
”Stjärnblommor”. 

Patronteckning och blyertsskiss. 
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Libraria nr: 3564 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Keruber/Änglarna Angeli 

Konstnär: Bror Geijer Göthe. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: (omkring 1939) före 1941. 

Kerubansikten inskrivna i ovaler, omgivna av tre vingpar, två riktade nedåt och ett uppåt, något assymetriska, varan
nan gång vänt åt andra hållet och förskjutet. I mellanrummen snedställda likarmade kors och ornamentala strålar 
som möts mellan ovalerna. Konstnären Olle Hjortzberg använde tyget till en grön mässhake i Turinge kyrka 1946. 
Tyget vävdes under kriget också i bembergsilke på Madängsholm, ett väveri som hörde till Dalsjöfors-Almedahls 
koncernen. 

Fakta	 Exempel på kända föremål i kyrkor 
Tygkvalitet: Sidendamast Damasco, letto in 	 Ragunda: grön mässhake (viscose), 1946. 

Tveta: grön mässhake, 1946.800 Vincenzi. 
Almby: grön mässhake, 1946.Vådbredd: 110 cm. 
Grythyttan: blå mässhake, 1946.

Rapport: bredd 27 cm (två ovaler), höjd 18,5 cm. Ragunda: grön mässhake, 1946.
 
Turinge: grön mässhake, 1946.
 
Tjärstad: vit mässhake, 1951.
 
Dorotea: två vita mässhakar, 1952.
 
Ärtemark: vit mässhake, 1952.
 
Norrköping, S:t Johannes: vit mässhake, 1956.
 
Västrum: vit mässhake, 1951/52.
 
Axberg: vit mässhake.
 
Berlin, Svenska kyrkan: grönt predikstolskläde.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i gult med 

tre rader oläslig blyertstext nedtill på framsidan: ”Letto …”.
 
Andra källor: Nationalmuseum, Libraria samt Mörner (1949).
 
Andra uppgifter: Nationalmuseum: Prov 39/1960, vitt större, med
 
texten ”Sidendamast ’Keruber’, komp. Bror Geijer Göthe o. 1939”.
 
Librarias beställningsliggare: 1950 beställdes 19,90 meter helvit 

samt 24 meter gulvit samt 1,3 + 1,32 meter gulvit. 1951 beställdes 

7,2 meter vit, netto 53,10 kronor, brutto 120 kronor.
 
Prisuppgift: 1951, 53,10 kronor per meter.
 

Patronteckning. 
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Libraria nr: 3602 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Pilastrarna okänt 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1952, 1954. 

Bredare och smalare vertikala ränder symmetriskt mönstrade, en rand med långsmala rutor, smalare mot mitten, om
växlande med ett cirka 2,5 centimeter högt tvärrandigt parti. En annan med fem smala vertikala ränder, den i mitten 
bredare, avbrutna två gånger med olika kvadratiska ornament. En tredje med släta ytor omgivna med ytterkontur 
och en rand i mitten, avbruten med samma slags tvärrandiga parti som den första. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (svenskt).400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött samtVarp/inslag: 120 tr/cm, 30 tr/cm. 
rutskiss i blyerts (2,5 rapporter), signerad Märtha Gahn, utan årtal. 

Vådbredd: 110 cm. 
Andra källor: ATA, Nationalmuseum och Märta Swartling Anders-

Rapport: bredd 27,3 cm, höjd 16,7 cm. son 2000.
 
Andra uppgifter: Skiss i ATA med texten: ”1952 Sidendamast. Vene-


Exempel på kända föremål i kyrkor dig. Märtha Gahn. Libraria.” Även: ”Nationalmuseum: 17. Siden-
Sundbyberg: vit mässhake, 1947. damast ’Pilastrarna’, Märtha Gahn 1954.” 
Essingen: vit mässhake, 1954. Nationalmuseum: Prov 51/1960, grågrönt 49x110 centimeter, med 
Stockholm, Stefanskyrkan: vitt antependium, 1954. texten: ”Sidendamast Pilastrarna, färg efter silke från Sofia Alber-
Österfärnebo: vitt antependium, 1954. tina Märtha Gahn 1954.” Prov 61/1960, litet vitt. 
Nykil: vitt antependium och mässhake, 1955. Librarias beställningsliggare: 1954 beställdes 29 meter vitt och 29,4 
Runtuna: vitt antependium, 1955. meter grönvitt. År 1956 beställdes 68,30 meter helvitt.
Älmhult: vitt antependium, 1955.
 
Högbo, Gästrikland: vitt antependium, 1956.
 
Älvdalen: vitt antependium, 1956.
 
Bälinge, Södermanland: vit mässhake, 1958.
 
Norrstrand: vit mässhake, 1959.
 
Stockholm, Oscarskyrkan: två vita mässhakar 

(Licium 1930), tyget bytt 1961.
 
Stockholm, Finska kyrkan: vit mässhake, 1967.
 

Patronteckning och blyertsskiss. 
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Libraria nr: 3605 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Korsets tecken Croci 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 1953. Annan datering: (1951–52) 1954. 

Mönstret består av vertikala rader av avlånga kors i två olika utföranden, uppbyggda av smala linjer med små rek
tangulära prickar och ornament emellan. Kors av samma slag är placerade ovanför varandra. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

400 Jacquard.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 13,2 cm, höjd 12,6 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Ransäter: violett mässhake, 1954.
 
Brevik, Lidingö: grön mässhake, 1954.
 
Lunda, Uppland: grönt antependium, 1956.
 
Ljusdal: två gröna mässhakar, 1956, samt två violetta, 1957.
 
Adelsö: violett mässhake, 1964.
 
Högbo, Gästrikland: violett kalkduk, 1964.
 

Patronteckning. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i vinrött, 

signerad Märtha Gahn 1953.
 
Andra källor: Nationalmuseum och ATA.
 
Andra uppgifter: Rutskiss i ATA, blyerts: ”Venedig. Märtha Gahn. 

Sidendamast 1954.” Även: ”Nationalmuseum: 15. Sidendamast 

’Korsets Tecken’. Matr. infärgat efter silke som tillhört prinsessan 

Sofia Albertina.”
 
Nationalmuseum: Prov 44/1960, mörkviolett 45x110 cm med tex
ten ”Sidendamast ’Korsets Tecken’, Märtha Gahn, utfört 1954”. 

Prov 45/1960, blågrönt 48x110 cm, med texten ”Märtha Gahn. 

Färg efter silke från Sofia Albertina”. Prov 73/1960, litet grönt med 

texten ”Sidendamast ’Korsets Tecken’, Märtha Gahn, 1954”. Prov 

86/1960, litet blått med ett garnprov och texten ”Märtha Gahn 

1951 Libraria”.
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Libraria nr: 3609 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1954. 

Ett abstrakt geometriskt mönster med romber och kors. Har bland annat använts till flera kollekthåvar. Vem som 
komponerat detta mönster är inte känt. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Linnedamast. Damasco lino, 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.letto in 400. 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken stårVådbredd: 130 cm. 
”Damasco lino 130 c/m, Libraria. In 400”.

Rapport: bredd 32 cm, höjd 36,5 cm. Andra källor: saknas. 
Andra uppgifter: saknas.

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Österfärnebo: grålila antependium, 1954. 
Flera kollekthåvar. 

Patronteckning. 
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Libraria nr: 3616 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Trianglarna/Törnekrona okänt 

Konstnär: Märta Swartling Andersson. 
Datering Bevilacqua: 17 maj 1954. Annan datering: saknas. 

Horisontella rader av romber med utsparade partier inuti, i mitten ett runt ornament, mellan romberna vassa spetsar 
uppåt och nedåt. Raderna av romber omväxlar med rader av ringar och små snedställda kvadrater. Konstnärinnan 
kallade det själv Törnekrona. Fanns i lager till år 2005 hos Libraria. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 800.	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbokVådbredd: 110 cm. 
(”Trianglarna”) samt Märta Swartling Andersson ”Törnekrona”. Rapport: bredd 15,5 cm, höjd 15,5 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött med 
text: ”’TRIANGLARNA’ Damasco Dis. 3616. – LIBRARIA – Letto Exempel på kända föremål i kyrkor 
in 800 Vincenzi (17/5/54) (no 7 ripetizioni) 14 motivi in m 110.” 

Långtora: vit mässhake, 1955. 
Andra källor: Libraria och Märta Swartling Andersson.

Kil, Närke: grön mässhake, 1961. 
Andra uppgifter: Intervju med konstnärinnan själv år 2000.

Borås, Sjöbo: mässhake, 1962. 
Librarias beställningsliggare: År 1954 beställdes 22,20 meter vitt 
(paglierini) och 21 meter vitt (avorio gris) samt 26,50 meter vitt 
(bianco-bianco), det vill säga sammanlagt nära 70 meter. 

Patronteckning med baksida. 
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Libraria nr: 3620 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Orgelpipor okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1955. 

Ett mönster som påminner om orgelfasader med smala ränder i en uppåtriktad triangel med ett slätt parti ovanför. 
Även detta parti har en uppåtriktad spets och ett tunt kors i mitten. Märta Swartling Andersson gjorde flera mäss
hakar av detta tyg. Fanns i lager till år 2005 hos Libraria. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 400.
 
Varp/inslag: 120 tr/cm, 30 tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 27 cm, höjd 10,2–10,3 cm. 

5-skaftad satin.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Oslo, Margaretakyrkan: grön mässhake, 1957.
 
Främmestad: grön mässhake, 1958.
 
Skede: vit mässhake, 1961.
 
Hemse: vit mässhake, 1963.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Tygprov med nr 3620.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.
 
Andra källor: Libraria samt Märta Swartling Andersson.
 
Andra uppgifter: Märta Swartling Andersson osäker om vem 

som komponerat mönstret. Det kan eventuellt vara 

Anna-Lisa Odelqvist-Kruse, som dock förnekade att hon 

gjort något damastmönster.
 
Librarias beställningsliggare: År 1955 beställdes grönblått 

(okänd längd) och följande år 62,70 centimeter vitt.
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Libraria nr: 3636 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Piccoli Rombi 1 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: senast 1957. 

Ett mönster som ser ut som korndräll, ett vävmönster med små romber, med gul silkevarp och guldinslag. Det har 
använts i vissa detaljer i större broderier. 

Fakta 
Tygkvalitet: Lampas/brokad. Lampasso seta, oro fino.
 
Vådbredd: 60 cm.
 
Rapport: bredd 0,6 cm, höjd 0,45–0,55 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Saknas. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.
 
Andra källor: Libraria.
 
Andra uppgifter: Librarias beställningsliggare: 28 december 1955, 

38 m. ”Piccoli rombi” nr 3636 brutto 140 kronor/meter; den 30 

mars 1957 beställdes 15,85 meter ”Piccolo rombi”, netto 68,72, 

brutto 120.
 
Prisuppgifter: 1957, 68,72 kronor/meter.
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Libraria nr: 3654 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Piccoli Rombi 2 eller Rombi 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: senast 1957. 

Småmönstrat som korndräll med streck i mitten. Dessa mönster ingick ofta som delar av bakgrunden till broderier 
och i applikationer. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Lampas/brokad. Lampasso.	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok samtVådbredd: 60 cm. 
Libraria.Rapport: bredd cirka 1,2 cm, höjd cirka 1 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, 
på baksidan står ”Dis. 3654 Lampasso ’Piccoli Rombi 2’Exempel på kända föremål i kyrkor 
LIBRARIA”.

Ljusnarsberg: altarbrun, 1967. 
Andra källor: Libraria.
 
Andra uppgifter: Librarias beställningsliggare: 30 mars 1957 

beställdes 20,35 meter Rombi, netto 68,72 kronor, brutto 

120 kronor.
 
Prisuppgifter: 1957, 68,72 kronor/meter.
 

Patronteckning med baksida. 
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PICCOLI ROMBI 2. Altarbrun från 1967 i Ljusnarsbergs kyrka. 



 
 

 

 

Libraria nr: 3686 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Vinklarna okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: senast 1958. 

Ett abstrakt geometriskt mönster av rektanglar och romber. I mönstret balanserar blanka och matta ytor genom att 
samma mönsterform upprepas omväxlande negativt och positivt och ger en optisk effekt. Tekniskt är tyget utfört 
med en 8-skaftad satin i varpeffekt mot en 4-skaftad kypert i inslagseffekt. Avigsidan får då en litet mattare struktur. 
Mönstret vävdes med vit, grön eller röd varp och med varierande inslag i två olika nyanser. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok samt400 Jacquard. 
Libraria.4-skaftad kypert + 8-skaftad satin. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Damasco ”’Vinklarna’ 130 (c/m) letto 

Varp/inslag: 110 tr/cm, 33 tr/cm. in 400 Jacquard.”
Vådbredd: 120 och 130 cm. Andra källor: Librarias arkiv och Ulla Mo. 
Rapport: bredd 5,3 cm, höjd 10,1 cm. Andra uppgifter: I en intervju 29 september 2000 förklarar Ulla Mo 

att det inte är Anna-Lisa Odelqvist-Kruse som ritat mönstret (enligt 
Exempel på kända föremål i kyrkor konstnärinnans egen utsago, på direkt förfrågan av Ulla Mo). Det 
Långtora: vit mässhake, 1955. är inte heller komponerat av Margareta Langert, som enligt Ulla 
Ramsele: två röda mässhakar, 1958. Mo inte har gjort något damastmönster. Enligt Märta Swartling 
Kil: vit mässhake, 1961. Andersson är dock konstnärinnan eventuellt Anna-Lisa Odelqvist-
Lycksele: två röda mässhakar, 1961. Kruse. 
Turinge: vit mässhake, 1962. Librarias beställningsliggare: 1958 beställdes 44,2 meter vit och 
Ornö: grön mässhake och stola, 1963. 26,60 + 21,70 meter rött. År 1960 beställdes 16,7 meter + 13,8 
Stockholm, Gustaf Adolf: röd mässhake, 1976. meter grönt. 
Jäder: rött kalkkläde. 
Många kalkdukar. 
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Libraria nr: 3737 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Ränder Righe a distanse e grosezza varia 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1956 (1962). 

Mönstret har partier med täta, smala samt glesare och mycket breda vertikala ränder, de bredaste på mitten där rap
porten vänder spegelvänt. Det vävdes i ett par olika kvaliteter med röd, grön och blåviolett varp och med inslag i gult, 
blått eller varpens färg. Tyget användes bland annat till stolor. Fanns i lager till år 2005 hos Libraria. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: saknas. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt)Vådbredd: 130 cm. 
samt Libraria.Rapport: bredd 65 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas. 
Andra källor: ATA och Libraria. Exempel på kända föremål i kyrkor 
Andra uppgifter: ATA: Skisser till stolor, bland annat till Normlösa 

Adelsö: grön mässhake, 1962. 
kyrka, 1956. 
Librarias beställningsliggare: År 1960 beställdes 36 meter grönt 
och 18 meter grönt/gult. År 1962 beställdes 33 meter violett/blått 
och 34 meter violett. År 1964 beställdes 31,8 + 37,6 meter rött, och 
i januari 1965 beställdes grönt/gult och grönt/blått (okänd längd). 
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Libraria nr: 3775 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Lodräta vågor Onde Verticali 

Konstnär: Märta Swartling Andersson. 
Datering Bevilacqua: 23 augusti 1962. Annan datering: saknas. 

Ett tyg med vertikala ränder överskurna med våglinjer så att en opkonstartad effekt uppnås. I rött, använt till 
pingstantependium, kan det ge ett intryck av flammande lågor över hela ytan. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Linnedamast. Damasco lino, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (svenskt).400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rödrosa,Vådbredd: 120 cm. 
med text nedtill: ”Ripetere i disegno sempre dal no 1.” På baksidan

Rapport: bredd 7,5 cm, höjd 8 cm. står ”dam. lino. 3775 Schizzo originale LIBRARIA Onde verticali 
(Odeqvist) 23/8/62”.

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra källor: Libraria samt Märta Swartling Andersson.
Utö: blått antependium, 1967. Andra uppgifter: Librarias beställningsliggare: 1965 beställdes 30
Österfärnebo: rött antependium, 1972. meter brunrött linne samt 30 meter rött linne. 
Nacka: rött antependium, 1975. Märta Swartling Andersson berättade i en intervju 2000 att hon 

komponerat mönstret. 

Patronteckning. 
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                                              Libraria  nr: 3526 
Svenskt namn: Franskt namn: 

okänt Petites étoiles 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. 
Annan datering: saknas. 

Beskrivning saknas. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

880 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: saknas.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Saknas. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: saknas.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.
 
Andra källor: saknas.
 
Andra uppgifter: saknas.
 

Libraria  nr: 3529 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt 

Konstnär: okänd. 

Piccoli Rombi 
(ev. samma som nr 3636) 

Datering Bevilacqua: senast 1941. 
Annan datering: saknas. 

Beskrivning saknas. 

Fakta 
Tygkvalitet: Brokad/guldtyg. Tela d’oro, letto in 

400 Jacquard.
 
Vådbredd: 55 cm.
 
Rapport: bredd 0,6 cm, höjd 0,45 cm. Inslag cirka 

20 dubbla guldtr/cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Saknas. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok och 
A. Rossi.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Lista från A. Rossi: beställning 

14,65 meter 1941.
 
Andra källor: saknas.
 
Andra uppgifter: saknas.
 

Nästa sida: Patronteckning med tre av Erstas mönster i nummer
följd, vilket kan tyda på att de stansats i samma kortkedja. 
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ERSTA PARAMENTAVDELNING
 

1880–1986 

Ersta diakonissanstalt i Stockholm hade sedan star
ten vid mitten av 1800-talet som sin huvuduppgift 
att utbilda församlingssystrar, diakonissor, och att 
bedriva sjukvård med kristna förtecken. Tillverk
ningen av paramenta, det vill säga liturgiska textilier, 
inleddes 1879–80. 

Ledare för denna gren av verksamheten, kallad 
Ersta paramentavdelning/verkstad (Ersta), var först 
en ”lekman”, Alida Heimburger. Hon efterträddes 
1921 av diakonissan Ida Öhrvall, som också var fö
reståndare för sjukhuset. De som ansvarade för para
menttillverkningen var sedan Jenny Stille och Gerda 
Petersson 1925–42, Lisa Johansson 1942–52 och 
Kerstin Jonson 1953–66. Verksamheten blev med 
tiden mer omfattande och arbetet som först utförts 
av en grupp frivilliga, intresserade damer, övergick 
senare till mer yrkesmässiga former. År 1966 lades 
paramentavdelningen ned, men en viss textilverk
samhet återuppstod på 1980-talet. Verksamheten 
gick 1986 upp i Libraria som under en tid hade sin 
ateljé i Erstas lokaler. 

Bland de få namngivna konstnärer som formgav 
kyrkliga textilier hos Ersta finner vi Greta Sandberg 

Sjunnesson, Lizzie Hallberg, Hillevi G-son Berg, Sara 
Britta Ekman, ”fröken” Larsson Schylling samt arki
tekt K. Martin Westerberg. Vid sekelskiftet 1900 an
vände Ersta för det mesta slät sammet till mässhakar 
och kalkdukar samt kläde till antependier, bokdynor 
och predikstolskläden. På dessa tyger applicerades 
broderier efter tyska förlagor. Några gånger, i början 
av 1900-talet, köptes damastsiden från Almgrens si
denväveri i Stockholm. 

När Ersta sedan på 1930-talet började använda 
siden i större utsträckning var det huvudsakligen Be
vilacquas mönster Rambaldi och deras småmönst
rade barockmönster. Under 1940–50-talen utfördes 
en mängd föremål av Bevilacquas lilla renässansin
spirerade mönster Palmkvistar. Först omkring 1945 
skrivs ordet ”Diakonissanstalt” i Giulio Bevilacquas 
förteckning över mönster. Endast åtta mönster kan 
knytas till Ersta, fyra för sidendamast och två för 
linnedamast. De har alla geometriska former inspi
rerade av gamla drällvävnader eller kors inskrivna i 
rundlar. Hos Bevilacqua finns inga uppgifter om vem 
som komponerat dem och Kerstin Jonson, som fort
farande lever, kan inte påminna sig det. De tre sista 
mönstren är daterade 1956 respektive 1958. 
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Ersta nr: 3557 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Cirklar okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1953. 

Ett konturmönster där en cirkel omsluter en snedställd kvadrat som i sin tur innehåller ett kors med en kvadrat i 
korsmitten. Mellanrummen fylls ut av ett kors bildat av fem kvadratet och spetsar in i svicklarna mellan cirklarna. 
Tyget användes dels till mässhakar, antependier och kalkdukar, dels till underlag för broderier som applicerades på 
sammet eller damast i andra mönster och färger. Detta mönster stansades förmodligen i samma kortkedja som nr 
3558 och 3559, så att man kunde väva alla tre i samma väv och alltså inte behövde beställa mer än en tredjedel av 
minsta vävlängd åt gången. Giulio Bevilacqua har i anteckningsboken satt en klammer omkring de tre mönstren. På 
samma sätt gjorde han med tre norska mönster. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.800 Vincenzi. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött rut-Vådbredd: 110 cm. 
mönster, tillsammans med nr 3558 och 3559. I anteckningsboken 

Rapport: bredd 3,4 cm, höjd 3,4 cm. står på alla tre ”Diakonissanstalt.” 
Andra källor: Erstas arkiv. 

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: Intervjuer med Inga Johansson, Edna Martin och
Ockelbo: antependium, 1953. Anna-Lisa Odelqvist-Kruse. Ingen av dem kände igen mönstret.
Bäck, Västergötland: vit mässhake, 1957.
 
Borås, Gustav Adolf: vit mässhake (renovering 1957).
 
Österhaninge: vit mässhake, 1966.
 

Patronteckning, detalj. 
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Ersta nr: 3558 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

(16-skaftsmönster) okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1951. 

Traditionellt 16-skaftsmönster med snedställda liksidiga kors. Inspirationen till detta mönster är gamla svenska dräll
vävnader i linne och det påminner om ett av Almgrens tidiga mönster. Se även nr 3557. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta samt G. Bevi

lacquas anteckningsbok.800 Vincenzi. 
Uppgift om namnet: saknas.Vådbredd: 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött till-

Rapport: bredd 2,7 cm, höjd 2,9 cm. sammans med nr 3557 och 3559. I anteckningsboken står på alla 
tre ”Diakonissanstalt.”

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra källor: Erstas arkiv. 
Sollentuna: antependium, 1951. Andra uppgifter: Varken Inga Johansson, Edna Martin eller Anna-
Eskilstuna: mässhake, 1951. Lisa Odelqvist-Kruse kände igen mönstret. Prov i linne i Erstas 

arkiv. 

Patronteckning, detalj. 
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Ersta nr: 3559 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

okänt okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1949. 

Små snedställda kvadrater med utsparade sneda kors. Även detta ett symmetriskt och geometriskt bottenmönster 
lämpligt till kalkdukar och som botten till broderade partier. Se även nr 3557. 

Fakta Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta samt G. Bevi-Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 
lacquas anteckningsbok.800 Vincenzi. 
Uppgift om namnet: saknas.

Vådbredd: 110 cm. Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött till-
Rapport: bredd 1,9 cm, höjd 1,9 cm. sammans med nr 3557 och 3559. I anteckningsboken står på alla 

tre ”Diakonissanstalt”. 
Exempel på kända föremål i kyrkor Andra källor: ATA. 
Sangis: grågul kalkduk, 1949. Andra uppgifter: Varken Inga Johansson, Edna Martin eller Anna-
Släp: mässhakskors, 1952. Lisa Odelqvist-Kruse kände igen mönstret. ATA: Skiss av Märtha 

Gahn 1964 till kalkkläde till S:t Mikaels kyrka i Segeltorp. 

Patronteckning, detalj. 

208     veneziansk  sidendamast 



 svenska  ateljéer  och  konstnärer       209 



 
 

 

 

 

Ersta nr: 3647 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Croci 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 3 september 1956. Annan datering: saknas. 

Snedställda rutor med liksidiga kors inuti, avsmalnande utåt, i varannan ruta snedställda utdragna kvadrater. Samma 
mönster som 3700, Croci. Det liknar också ett av Ragnar Haraldssons mönster. Tyget användes i första hand till 
antependier. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Linnedamast. Damasco lino, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Rutmönster i rött, med texten:Vådbredd: 130 cm. 
”Lino ’Croci’ 3/9 1956.”

Rapport: bredd 8 cm, höjd 8 cm. Andra källor: saknas. 
Andra uppgifter: saknas.

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Los: vitt antependium, 1957 (sytt av Gävleborgs hemslöjd). 

Patronteckning. 
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Ersta nr: 3648 
Svenskt namn: Franskt namn: 

okänt Fogliette 

Konstnär: ev. Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 4 september 1956. Annan datering: saknas. 

Smala ränder med bladrankor emellan. Eventuellt har detta mönster ritats av Sofia Widén. Bland hennes skisser i 
Liciumarkivet finns en snarlik akvarellerad skiss. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Linnedamast. Damasco lino, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, påVådbredd: 130 cm. 
baksidan står ”Dis 3648, Damasco in lino ’Fogliette’ (Diakoniss-

Rapport: bredd 5 cm, höjd 2,4 cm. anstalt) 4/9/56 letto in 400. Jaquard 130 c/m”. 
Andra källor: saknas.

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: saknas.
Färentuna: vitt antependium, 1961. 

Patronteckning. 
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Ersta nr: 3700 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Croci 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 2 december 1958. Annan datering: saknas. 

Snedställda rutor med liksidiga kors inuti avsmalnande utåt, i varannan ruta snedställda utdragna kvadrater. Samma 
mönster som nr 3647. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Rutmönster i rött, med text på baksidan:Vådbredd: 110 cm. 
”3700 ’Croci’ (Diakonissanstalt) 2/12 1958.”

Rapport: bredd 6,8 cm, höjd 6–6,7 cm. Andra källor: saknas. 
Andra uppgifter: saknas.

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Fristad: vit mässhake, 1957.
 
Sävar: vitt antependium, 1958.
 
Norrköping, Olai: grönt kalkkläde.
 
Österhaninge: grönt kalkkläde.
 

Patronteckning. 
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CROCI. 



 Nästa sida: Patronteckning till mönstren Livsträd och Liljor av 
Sigrid Synnergren. Förmodligen vävdes de med samma kortkedja. 

216     veneziansk  sidendamast 



217 veneziansk sidendamast      

 SÖDRA SVERIGES
 
KYRKLIGA TEXTIL
 



 

 

 

SÖDRA SVERIGES KYRKLIGA TEXTIL (SSKT)
 

1939–1967 
Firman Södra Sveriges Kyrkliga Textil (SSKT) star
tades i Lund i november 1939 av Maja Andersson 
Wirde och systrarna Sigrid och Helga Synnergren.47 

Maja Andersson Wirde (1873–1952), prästdotter 
från Småland, var utbildad vid Tekniska skolan. 
Hon blev vid sekelskiftet konstnär hos HV i Stock
holm. Under 1930-talet var hon verksam som vävlä
rare och konstnär vid Cranbrookinstitutet i Detroit, 
USA. När hon återvände därifrån satte hon upp en 
vävateljé i Algutsboda i Småland där många hand
vävda tyger som användes av SSKT vävdes. 

Hon lärde förmodligen känna Sigrid Synnergren 
när denna arbetade på Hemslöjden i Växjö. 

Vid genomgång av hennes efterlämnade skissma
terial i Växjö, Lund och Stockholm fanns inget som 
tydde på att hon skulle ligga bakom något av SSKT: 
s sidenmönster. Det är dessutom endast ett som 
började vävas innan hon dog 1952. Maja Anders
son Wirdes uppgift var främst att göra skisser till 
de broderier som prydde antependier, altarbrun och 
mässhakar. 

Efter Maja Andersson Wirdes bortgång övertogs 
ledningen och det konstnärliga ansvaret för SSKT 
helt av Sigrid Birgitta Synnergren (som signerade 
sina skisser ”SBS”) och hennes syster Helga. Mari
anne Nordström, sedermera syster Marianne i Alsi
ke kloster, har också gjort broderikompositioner för 
SSKT men inget tygmönster. Då Sigrid Synnergren 
var 73 år lades firman ner. SSKT:s efterlämnade do

kument och skisser samt några större tygprover finns 
nu hos Kulturen i Lund. 

De första beställningarna från Bevilacqua antyds 
i en kassabok 1947, där utgift för ett ”Telegram till 
Venezia” finns noterat, och 1951 gjordes enligt bok
föringen den första betalningen till Luigi Bevilacqua. 
Den sista inbetalningen bokfördes 1967. Två gånger 
utbetalades förskott för resa och inköp i Italien, dels 
till ”H S”, Helga Synnergren, i samband med semes
ter i Grekland, dels till Sigrid Synnergren själv i sam
band med en studieresa till Schweiz och Italien. Det 
är troligt att de medförde siden på återresan. 

Under 1940-talet använde SSKT främst svenska 
handvävda tyger, men flera exempel på siden finns, 
till exempel Bevilacquas små renässansinspirerade 
mönster Palmkvistar, mönstret med blomkalkar 
och det lilla renässansmönstret, samt Rambaldi. Ett 
mönster med stora naturalistiska druvklasar och ett 
stort barockmönster förekom också. Något engelskt 
siden kan också ha använts, i mars 1952 betalades 
tull för sådant. 

I Kulturens arkiv finns fem fotoalbum med mäss
hakar, altarbrun och antependier med både årtal 
och små sidenprover. De flesta beställningar av pa
ramenta gjordes av församlingar i södra Sverige, sär
skilt till Öland, Småland och Skåne men också så 
långt norrut som Tåsjö i nordvästra Ångermanland. 
Det första egna sidenmönstret från Bevilacqua be
ställde Sigrid Synnergren troligen 1950 och det sista 
1964. 

47 Uppgifter om SSKT har hämtats i Kulturens arkiv i Lund samt från en 60-poängsuppsats i konstvetenskap av Beatrice Dodge, vid Lunds universitet 1995. 
Hon nämner endast sidendamasten i förbigående (s. 16). 

218     veneziansk  sidendamast 

http:Synnergren.47


 

Grundarna Helga Synnergren, Maja Andersson Wirde och Sigrid Synnergren. 
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Sigrid Synnergren
 

Sigrid Birgitta Synnergren (1894–1986) föddes i 
Jönköping, som dotter till fabrikör Johan Fritjof 
Synnergren och Johanna Wilhelmina (född Eriks
son).48 Hon gick på Högre konstindustriella skolan 
i Stockholm (Tekniska skolan) 1915–18 och hade 
enligt uppgift från Ragnar Haraldsson på Pro Eccle
sia också gått på Konstakademien, något hon själv 
ansåg vara viktigt. Mellan 1923 och 1933 var hon 
rektor och konstnärlig ledare för Åbo Väv- och sy
skola. Sedan blev hon föreståndare för Kronobergs 
läns hemslöjdsförening i Växjö fram till 1939. Det 
var antagligen där hon fick kontakt med Maja An
dersson Wirde, som då återvänt från Amerika. 

Från tiden i Finland känner man till ett grönt an
tependium till Åbo domkyrka 1927 och ett rött till 
Nådendal 1928 komponerade av Sigrid Synnergren. 
Vid världsutställningen i Barcelona 1929 fick hon 

silvermedalj för sina textilier. Hon reste ofta till ut
landet, både under studietiden och senare. Mellan 
1939 och 1967 ledde hon SSKT och ritade förmod
ligen alla de damastmönster som vävdes för firmans 
räkning i Venedig. På en rulle med prover i Kulturens 
arkiv i Lund har någon skrivit hennes namn. Hon 
signerade själv sina skisser SBS. 

Sigrid Synnergrens mässhakar har ofta en bred 
broderad mittbård med någon biblisk text och äng
lar eller andra figurer. Damastmönstren kan ha olika 
symboler, änglar eller andra figurer. Till hennes ele
ganta änglamönster finns två olika förslag hos Be
vilacqua. Detta mönster användes till ett stort antal 
vita mässhakar och antependier, särskilt i södra Sve
rige. Ett av de sista mönstren, Stjärna i cirkel, från 
början av 1960-talet har ett geometriskt mönster 
med opkonstkaraktär.49 

48 Biografiska uppgifter om Sigrid Synnergren hämtade från Konsthistoriskt lexikon samt Dodge (1995). 
49 Opkonst är en förkortning för optisk konst, en riktning inom den sena modernismen som manifesterade sig vid slutet av 1950-talet och var mest utbredd 

vid mitten av 1960-talet. Verken karaktäriseras av abstrakta, geometriska mönster, ofta i svartvitt eller klara färger. 
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SSKT nr: 3562 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Änglar/Ängladamast Angeli 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1950. 

I förskjutna rader står änglar i helfigur, frontalt med graciöst svängda vingar vars spetsar möts och bildar ett valv på 
vars hjässa nästa ängel står. Änglafigurerna står bedjande med handflatorna mot varandra i fotsida dräkter och med 
ett kors på bröstet. I mellanrummen två slags likarmade kors med olika ytmönster. I Venedig fanns en skiss med en 
variation på utformningen av ängeln från midjan och uppåt där ängeln höjer sina armar så att de kommer framför 
vingarna. Detta är det första mönster SSKT beställde och det enda som skulle kunna vara ritat av Maja Andersson 
Wirde, som dog 1952, men det finns inget bevarat material som bevisar detta. Det har varit ett av de populäraste mönst
ren och vi känner till ett grönt, två röda och sjutton vita antependier samt ett stort antal mässhakar av detta tyg. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 400.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd cirka 13,7 cm, höjd cirka 29 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Vita mässhakar: Hemmesjö 1950, Hörby 1950, Kinnared 1950, 
Åkarp 1951, Norra Sandsjö 1951, Hammarlund 1951, Grevie 
1951, Egby 1952, Högsrum 1952, Skårby 1952, Ventlinge 1952, 
Furuby 1952, Huskvarna, samt stola, kalkkläde, predikstolskläde, 
1952, Sibbhult 1952, Huskvarna 1952, Flakeberg 1953, Gnosjö 
1953, Nottebäck 1953, Källtorp 1953, Flakeberg 1953, Kyrkhed
dinge 1953, Långaryd 1953, Eringsboda 1954, Esarp 1954, Näs
hulta 1954, Kalmar slott 1954, Långlöt 1954, Ormesberga 1954, 
Eslöv 1954, Egby 1952, Långlöt 1954, Stenberga 1955, Välinge 
1955, Sjörup 1955, Helsingborg, Maria 1955, Östra Ljungby 1955, 
Torhamn 1956, Ivö 1956, Edestad 1957, Asmundstorp 1957, Ma
glehem 1957, Grönby 1958, Myrekulla 1958, Sandhult 1958, Sig
tuna, Maria 1959, Malmö, S:t Andreas, Slottsstaden 1959, Askeby 
1960, Göteborg, Hede 1960, Myresjö 1960, Östra Vemmenhög 
1960, Östra Sömmerslöv 1963, Valleberga 1965, (Femsjö 1948, 
tveksamt), Kållands Åsaka –, Kläckeberga –. 
Vita antependier: Hög 1950, Södra Möckleby 1951, Harlösa 1950, 
Raus 1952, Flakeberg 1953, Algutsrum 1954, Höja 1954, Slim
minge 1954, Norra Åkarp 1956, Brösarp 1956, Bonderup 1957, 
Everöd 1957, Gårdby 1957, Sandseryd 1957, Lövestad 1958, Ås 

Två gula Patronteckningar med baksida. 

1958, Valstad 1961, Hede 1965. Andra mässhakar: Brunnby grön 
1953, Kirseberga röd 1953, Vimmerby röd 1954. 
Andra antependier: Ventlinge rött 1952, Kalvsvik rött 1953, 
Asmundstorp grönt 1956. Kalkkläde: Gärdslösa vitt. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt) och 

Kulturen i Lund.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: två akvarellerade rutmönster i gulockra. 

Bakpå det ena står ”Pesso rettificato 3562 Damasco lettura in 400. 

Södra Sveriges Kyrkliga Textil Lund”. Och på framsidan: ”Leggere 

dall’uno al 210 solo 100 corde da sinistra destra e destra sinistra 

e cosi fine alle 400 corde del cartone. Dal 211 al 420 solo le corde 

101 al 200 sempre da sinistra verso destra e destra sinistra.” På 

det andra mönstrets baksida: ”Modificato Södra Sveriges”. Andra 

källor: Kulturen i Lund.
 
Andra uppgifter: Kulturen: CXXXIII: 1: 4 Kostnadsberäkningar; 

CXXXIII: 2: 1 Kassaböcker; CXXXIII: 2 Beställningsbok: Hem
mesjö mässhake 13/3 1950 (den första), Östra Sönnerslöv 1963 

(den sista); CXXXI 4: 1 Fotoalbum.
 
Riksantikvarieämbetet Pietas nr 6812/92: Hemmesjö mässhake. 

Vådbredd cirka 108 cm.
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SSKT nr: 3582 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Livsträdet/Livsbrunnen Albero de la Vita 

Konstnär: Sigrid Synnergren. 
Datering Bevilacqua: 1 oktober 1953. Annan datering: 1952. 

I mitten ett symmetriskt tecknat träd med stora blad och fantasiblommor och rötter som förgrenar sig åt sidorna. 
Stammen består av ett kors med ett XP-monogram strax nedanför mitten. Trädet omges på båda sidor av stiliserade 
fontäner. Motivet syftar på Kristus som det levande och livgivande vattnet, men också på Kristus som vinträdet där 
de troende är grenarna. Namnet Livsbrunnen används ofta i de fotoalbum och beställningsböcker som nu förvaras 
på Kulturen i Lund. Detta har troligen vävts i samma kortkedja som följande mönster eftersom patronteckningen är 
utförd på samma rutpapper. 

Fakta	 Glostorp: grön mässhake, 1954. 
Hemmesjö: grönt antependium, 1954.Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 
Huskvarna: grön mässhake och kalkkläde, 1954.400 Jacquard. 
Alseda: grönt antependium, 1955.

Vådbredd: 110 cm. Grönby: grönt antependium, 1955.
Rapport: bredd 27,4 cm, höjd 28 cm. Torslunda: grön mässhake, 1955. 

Välluv: grönt antependium, 1955.
Exempel på kända föremål i kyrkor Oskarsström: grönt antependium, 1957. 
Bosebo: grön mässhake, 1953. Öggedstorp: grön mässhake, 1957. 
Flakeberg: grön mässhake och antependium, 1953. Hulterstad: grön mässhake och antependium, 1958. 
Korsberga: antependium, 1953. Mjällby: grön mässhake, 1958. 
Långbro: grön mässhake, 1953. Dalby, Skåne, Heliga Kors: grönt antependium, 1959. 
Tjärsås: grön mässhake, 1953. Oskarsström: grön mässhake, 1959. 
Börringe: grönt antependium, 1954. Mortorp: grön mässhake, 1960 (ev. ett antependium, 1955). 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (svenskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. På 

baksidan: ”’Albero della Vita’ Livsträdet 332 cartoni. 1/10 1953.” 

På samma papper finns mönstret 3583.
 
Andra källor: Kulturen i Lund.
 
Andra uppgifter: Grön sidenvåd på Kulturen, på omslagspappret 

står ”Komp SBS”.
 
CXXXIII: 1: 4 Kostnadsberäkningar; CXXXIII: 2: 1 Kassaböcker; 
CXXXIII: 2: Beställningsbok: Oskarsström 15/4 1957 ”Antepen
dium grönt Livsbrunnen”, Öggedstorp 9/12 1957 ”Mässhake grön 
Livsbrunnen”, Mjällby 7/1 1958 ”Mässhake grön Livsbrunnen”, 
Oskarsström 13/7 1959 ”Mässhake ’Det sanna Ljuset’ grönt siden 
Livsbrunnen.”; CXXXIII: 4: 1 fotoalbum. 

Patronteckning, detalj. 
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SSKT nr: 3583 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Liljorna Gigli 

Konstnär: Sigrid Synnergren. 
Datering Bevilacqua: 1 oktober 1953. Annan datering: 1952. 

Liljestänglar med tre symmetriskt ställda liljeklockor i toppen. De avbildas från sidan och en är riktad rakt uppåt. 
Varannan stängel förskjuten i höjdled. Liljan är en Mariasymbol, men anspelar också på bibeltexten om liljorna på 
marken och fåglarna under himlen. Mönstren nr 3582 och nr 3583 finns på samma patronteckning och kan ha vävts 
i samma kortkedja. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (”Liljorna”)400 Jacquard. 
och patronteckning.Vådbredd: okänd. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött och 

Rapport: okänd. blyerts, på baksidan står ”Kyrkliga Textil. Dn Gigli Liljor 1/10 
1953”. På samma papper finns mönster nr 3582.

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra källor: Kulturen i Lund. 
Vickleby: violett antependium, 1953. Andra uppgifter: Kulturen: Skiss till antependier i Högbo och
Högbo: violett antependium, 1952. Vickleby 1952; 
Pjätteryd: grön mässhake, 1952. CXXXIII: 2: 1 Kassaböcker samt CXXXIII: 4: 1 fotoalbum. 
Stora Åby: grön mässhake, 1952.
 
Söraby: grön mässhake och stola, 1952.
 
Långaryd: antependium, 1956.
 
Norra Åkarp: violett antependium, 1956.
 
Riseberga: violett mässhake, 1956.
 

Patronteckning, detalj. 
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LILJOR. Antependium från 1952 i Högbo kyrka. 



 
 

 

 

SSKT nr: 3634 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Bön Pax 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 3 november 1955. Annan datering: saknas. 

I centrum ett XP-monogram, med strålsol runt mitten, samt Alfa och Omega, symbolen för begynnelsen och slutet. 
På var sida om mittmotivet tre knäböjande tillbedjande figurer med gloria och mantlar med olika mönstring. Moti
vet förskjutet två gånger. De tre delarna omramas av en tunn linje som bryts i räta vinklar. Vid en renovering av en 
mässhake hos Licium uppmärksammades att mönstret var vävt på tvären. 

Fakta	 Jämshög: vit mässhake, 1960. 
Östra Klagstorp: violett antependium, 1960.Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 
Dädesjö: violett antependium, 1961.400 Jacquard. 
Hulterstad: violett antependium, 1961.

Vådbredd: mer än 112 cm. Rogberga: antependium, 1961.
Rapport: bredd cirka 25 cm. Västra Sallerup: vit mässhake, 1961. 

Exempel på kända föremål i kyrkor Källor 
Asmundstorp: violett mässhake, 1956. Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 
Dannäs: violett mässhake, 1956. Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt). 
Falköping, S:t Olof: vitt antependium, 1957. Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. På 
Fjäresta: antependium, 1957. baksidan står ”Dis no 3634 ’PAX’ (KYRKLIGA TEXTIL) letto in 
Västra Sallerup: vitt antependium, 1957. 400 Jaquard Venezia 3/11 55”. 
Längbro: violett mässhake, 1957. Annan källa: Kulturen i Lund. 
Nymö: vitt antependium, 1958. Andra uppgifter: Kulturen: CXXXIII: 1: 4 Kostnadsberäkningar; 
Hulterstad: violett mässhake, predikstolskläde, 1958. CXXXIII: 2: 1 Kassaböcker; CXXXIII: 4: 1 fotoalbum. 
Öjehult: vit mässhake, 1958. 

BÖN. Predikstolskläde i Hulterstadskyrkan. 
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SSKT nr: 3672 (3658) 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Kors (Korsor) okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1959. 

Omramade av vinkelrätt brutna linjer framställs tre olika motiv. I en rad omväxlande kors och en fantasiblomma med 
en krona ovanför, i nästa rad en blomma med en korsformad pistill. Korsen är förskjutna i förhållande till varandra. 
Tyget bland annat använt till en grön mässhake kallad ”Vingårdsmannen” i Stehags kyrka i Skåne 1959. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

400 Jacquard, respektive damasco, 

letto 800 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd cirka 11 cm, höjd cirka 16 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Eslöv: violett mässhake, 1958.
 
Stehag: grön mässhake, 1959.
 
Hardeberga: grön mässhake, 1959.
 
Torskinge: violett mässhake, 1959.
 
Flymen: violett mässhake, 1960.
 
Billeberga: violett mässhake, 1960.
 
Dädesjö: violett mässhake, 1960.
 
Böda: violett mässhake, 1961.
 
Längbro: grön mässhake, 1962.
 
Örsjö: grönt antependium, 1962.
 
Genarp: antependium, 1963.
 
Härslöv: grönt antependium, 1963.
 
Skivarp: grönt antependium, 1963.
 
Västra Sallerup: grönt antependium, 1963.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (svenskt).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, med 

påskrift ”3672”. I G. Bevilacquas anteckningsbok: ”Korsor, Kyrk
liga Textil, Letto in 800 Vincezi”. Även: ”3658, ”’Korsor’ (Kyrkliga 

Textil), in 400.” Mönstret står på två ställen i anteckningsboken 

men endast en patronteckning återfanns.
 
Annan källa: Kulturen i Lund.
 
Andra uppgifter: Kulturen: CXXXIII: 1: 4 Kostnadsberäkningar; 

CXXXIII: 2: 1 Kassaböcker; CXXXIII: 2 Beställningsbok. CXXX
III: 4: 1 Fotoalbum. 

Patronteckning. 
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KORS. Grön mässhake 1962 i Längbro kyrka. 



 
 

 

 

 

SSKT nr: 3730 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Martyrer okänt 

Konstnär: Sigrid Synnergren. 
Datering Bevilacqua: 28 mars 1960. Annan datering: saknas. 

En naken man i halvfigur, omslingrad av något som liknar en drake avslutad med en taggig korsform ovanför man
nens huvud. På ömse sidor om honom två män vända åt samma håll med ett uppsträckt svärd i ena handen. Nedre 
delen av dessa män döljs bakom eldsflammor och över dem svävar martyrkronan. Ytterligare en krona finns nedanför 
mittfiguren. Hela motivet upprepas spegelvänt avgränsat av ett smalt kors mellan kronorna. 

Fakta Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (svenskt).Varp: cirka 120 tr/cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i grågrönt.

Vådbredd: 110 cm. 
På baksidan: ”Dis No 3730. Damasco Martyrer (Kyrkliga textil)

Rapport: bredd 17,2 cm, höjd 23,5 cm. letto in 800 Vincenzi. 28/3 1960. NB Leggere da destra verso sinis
tra par girare il cartone.”

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra källor: Kulturen i Lund. 
Hulterstad: röd mässhake och kalkduk, 1960. Andra uppgifter: Kulturen: Röd sidenvåd, på omslagspappret står 
Lessebo: röd mässhake och antependium, 1960. ”Komp SBS”. 
Ronneby: röd mässhake, 1960. CXXXIII: 1: 4 Kostnadsberäkningar; CXXXIII: 2: 1 Kassaböcker; 
Eslöv: rött antependium, 1962. CXXXIII: 2 Beställningsbok: ”Ronneby 31/8 1960 Mässhake rött
Äspinge: röd mässhake, 1964. siden ’Helig Ande’”. CXXXIII: 4: 1 Fotoalbum: ”Hulterstad mäss

hake röd ’Duvan’ 1960”; CXXX 6: 2. Skiss till Eslövs röda ante
pendium. 

Patronteckning. 
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MARTYRER. 



 
 

 

 

 

SSKT nr: 3732 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Skeppet okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 4 april 1960. Annan datering: saknas. 

Ett skepp med två randiga segel och ett latinskt kors som en mast i mitten omväxlande med en övernaturligt stor fisk. 
Fisken, den urgamla kristna symbolen, är en rebus för orden Jesus Kristus, Frälsaren, Guds Son på grekiska. Skeppet 
symboliserar Kyrkans skepp. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.800 Vincenzi. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i grågrönt,Vådbredd: okänd. 
på baksidan står ”Skeppet Kyrkliga Textil 4/4 1960”. 

Rapport: okänd. Andra källor: Kulturen i Lund.
 
Andra uppgifter: Kulturen: CXXXIII: 1: 4 Kostnadsberäkningar;


Exempel på kända föremål i kyrkor CXXXIII: 2: 1 Kassaböcker; CXXXIII: 2 Beställningsbok: ”Vitaby 
Helsingborg, S:ta Maria sjukhus: vitt antependium 23/2 1962. Mässhake vit ’Skeppet’”; CXXXIII: 4: 1 Fotoalbum.
och mässhake, 1961.
 
Ottarp: vit mässhake, 1961.
 
Röddinge: vit mässhake, 1961.
 
Bosjökloster: vit mässhake, 1962.
 
Vitaby: vit mässhake, 1962.
 
Svenstorp: vit mässhake, 1963.
 
Håslöv: vit mässhake, 1963.
 

Patronteckning. 
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SKEPPET. Svenska kyrkan i London. 



 
 

 

 

 

SSKT nr: 3761 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Stjärna i cirkel okänt 

Konstnär: Sigrid Synnergren. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1962. 

Ett abstrakt mönster av ringar och stjärnor där linjer och ytor skär över varandra på ett sätt som närmast kan karak
täriseras som opkonst. Ett effektivt sätt att ta till vara damastteknikens effekter och få balans mellan ytorna. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

800 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 18,2 cm, höjd 21,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Maglehem: mässhake, 1962.
 
Näsum: grönt antependium och predikstolskläde, 

1962.
 
Stora Mellby: grönt antependium, 1962.
 
Tåsjö: grönt antependium, 1962.
 
Asmunderöd: mässhake, 1963.
 
Everlöv: mässhake, 1963.
 
Fredsberg: mässhake, 1963.
 
Färlöv: vit mässhake, 1963.
 
Grönholt: mässhake, 1963.
 
Hamneda: grön mässhake, 1963.
 
Malmö, S:ta Maria: vit mässhake, 1963.
 
Osby: antependium, 1963.
 
Tingstad: vit mässhake, 1963.
 
Skarhult: grön mässhake, 1964.
 
Äspinge: grön mässhake, 1964.
 
Reslöv: vit mässhake, 1965.
 
Torskinge: grön mässhake, 1967.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. På 

baksidan: ”Dam. 110 c/m, Stjärna i cirkel, Sigrid Synnergren, Kyrk
liga Textil, letto in 800 Vincenzi. NB Leggere dal No 1 al No 266 e 

poi dal No 1al No 133.”
 
Andra källor: Kulturen i Lund.
 
Andra uppgifter: Kulturen: Vit sidenvåd på Kulturen, på omslags
papperet står ”Komp SBS”. CXXXIII: 1: 4 Kostnadsberäkningar; 

CXXXIII: 2: 1 Kassaböcker; CXXXIII: 2 Beställningsbok. Näsum 
predikstolskläde 1/10 1962; CXXXIII: 4: 1 Fotoalbum. Maglehem 
mässhake 1962. 

Patronteckning. 
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STJÄRNA I CIRKEL. 



 
 

 

 

 

 

SSKT nr: 3794 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Öppna dörrar Porte apperte 

Konstnär: Sigrid Synnergren. 
Datering Bevilacqua: 23 november 1964. Annan datering: saknas. 

Under en trappgavel med ett kors på väggen öppnar sig en stor dörr. Omväxlande med detta motiv ses XP-mono
grammet omramat av geometriska former. I detta tyg balanserar matta och blanka ytor väl. 

Fakta Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco seta, letto in 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok800 Jacquard. 
(”Öppna dörrar”).Vådbredd: 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött.

Rapport: bredd 18,4 cm, höjd 10,2 cm. På baksidan: ”’Porte aperte’ (Öppna dörrar) Kyrkliga Lund 
23/1 1964”.

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra källor: Kulturen i Lund. 
Styrstad: grön mässhake, 1964. Andra uppgifter: Violett sidenvåd på Kulturen, på omslagspappret 
Andarum: grön mässhake, 1964. står ”Komp SBS”. CXXXIII: 4: 1 Fotoalbum.
Perstorp: grönt predikstolskläde. 

Patronteckning. 
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ÖPPNA DÖRRAR. 



 Nästa sida: ÄNGLAR. Prover från Ragnar och Ulla Haraldsson. 
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PRO ECCLESIA
 

1951 till slutet av 1980-talet 
Pro Ecclesia (”för kyrkan”) i Malmö var ett familje
företag drivet av Ragnar Haraldsson och hans hus
tru Ulla.50 De började egentligen med ett bokför
lag för kyrklig litteratur i Osby på 1940-talet. På 
uppmaning av Gunnar Rosendal, ”fader Gunnar” 
(1897–1988), kyrkoherde i Osby, började Ragnar 
Haraldsson i liten skala tillverka och marknadsföra 
liturgiska textilier. 

År 1951 flyttade familjen Haraldsson till Malmö 
och etablerade sin verksamhet där. Den första mäss
haken gick till någon kyrka i Värmland på uppma
ning av ”fader Gunnar”. Som mest hade firman fem 
anställda. I slutet av 1980-talet trappades verksam
heten ner allteftersom de anställda gick i pension. 
Ulla Haraldsson har fortsatt att brodera ända till 
2006. 

Till skrudarna köptes till en början tyger från 
Hemslöjden i Malmö, och någon gång också från 
Dansk Paramenthandel. Det danska tyget med de 
små fiskarna till biskopskåpan i Växjö och en kåpa 

till Malmö S:t Petri kyrka köptes direkt från Bevi
lacqua. 

Ragnar och Ulla Haraldsson besökte väveriet i 
Venedig flera gånger under 1950- och 60-talen. De 
träffade Cesare Bevilacqua som i sin tur besökte 
Malmö varje år. Sedan upprätthölls kontakten per 
brev med Giulio Bevilacqua. Ragnar Haraldsson ri
tade själv flera damastmönster och några gjorde han 
i samarbete med Giulio. 

Ragnar Haraldsson bestämde också att han vil
le ha sina tyger 130 centimeter breda vilket också 
framgår av Bevilacquas mönsterförteckning. Detta 
var förmodligen ett önskemål från ”fader Gunnar” 
om mässhakar i en vidare modell. Ragnar Haralds
son var den som tidigt sydde extremt vida mässhakar 
till ”fader Gunnar”.51 Alla tygerna beställdes i vitt 
och rött eller grönt och violett och någon gång blått 
i både silke och i en blandning av 60 procent lin och 
40 procent ull. Ett av tygerna vävdes enbart i vitt lin, 
men den kvaliteten blev enligt Ragnar Haraldsson 
inte så bra. 

50 Uppgifter om Pro Ecclesia är lämnade av Ragnar och Ulla Haraldsson, maj 2001. Ragnar identifierade också sina egna mönster och sände numrerade 
tygprover. 

51 Uppgifter lämnade av Ragnar och Ulla Haraldsson, maj 2001. 
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Ragnar Haraidsson 

Då Ragnar Haraidsson (I909-2004) föddes var hans 
far komminister i Lunds domkyrkoförsamlingY Rag
nar växte upp i Gudmundtorp, där fadern blivit kyr
koherde I9I2, och gick sedan i Lunds Privata Ele
mentarskola.53 Han flyttade senare till Osby där han 
arbetade i en bokhandel och träffade sin blivande hus
tru Ulla. Till Osby kom I934 den karismatiske och 
högkyrklige prästen Gunnar Rosendal, "fader Gun
nar", och på hans uppdrag tillverkade Haraidsson 
sina första liturgiska textiler. År I946 engagerade sig 
Ragnar Haraidsson i Societas Sanctae Birgittae (SSB) 
och hustrun Ulla gick med I9 55. 54 Många beställ
ningar kom genom kontakter de fick i denna krets och 
från syföreningar. 

Ragnar Haraidsson var också under många år 
kyrkvärd i Malmö S:t Petri församling och satt i kyr
korådet. Han försåg kyrkan med nya textilier i alla 
liturgiska färger (utom svart). Hans liturgiska med
vetenhet visade sig bland annat i att han aldrig leve
rerade mässhakar i par, något som annars var vanligt 
i Svenska kyrkan ända fram till I98o-talet. Han me
nade att endast en präst, den som celebrerade mässan, 
skulle bära mässkrud vid nattvardsgång. Han hade 
också som målsättning att variera sina broderikom
positioner så mycket som möjligt. Han var också mån 
om att leverera stolor av samma tyg som mässhakar
na.55 Han avled i Malmö 94 år gammal i juli 2004. 

Ragnar Haraidsson berättade 200I att man inte 
använde några namn på mönstren, utan bara beställ
de efter numren. 

52 Ibid. 

53 Brev från Ulla Haraldsson, 2006. 
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Ragnar Haraldsson. 

54 Societas Sanctae Birgittae (SSB) är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med 

henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige. SSB stiftades år I920. 

55 Uppgifter lämnade av Åsa Martinsson, 2000. 
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Pro Ecclesia nr: 3661 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Croce Malta 

Konstnär: Ragnar Haraldsson samt Bevilacqua. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1950-talet. 

Förskjutna rader av S:t Georgskors, inskrivna i ringar som också ligger bakom korset och blir tätare mot mitten, i 
svicklarna trekanter. Vävdes i vitt och violett samt grönt i en ull/linkvalitet. En större variant av mönstret vävdes 
i violett. 

Fakta Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco. Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 
4-skaftad kypert + 8-skaftad satin. Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Varp/inslag: cirka 104 tr/cm, 30 tr/cm. Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står 
”Damasco ’CROCE MALTA’ 110 c/m (Priscilla) T.68. Al.” Vådbredd: 110 cm. 
Andra källor: Brev från Ragnar Haraldsson 1998 och frånRapport: bredd 10,9 cm, höjd cirka 17,5 cm. 
Ulla Haraldsson 2006, samt intervju 2001.
 
Andra uppgifter: Numrerade tygprover från Haraldssons.


Exempel på kända föremål i kyrkor 
Vävdes i vitt, violett och grönt.

Munsö: violett antependium samt violett mässhake, 1963.
 
Adelsö: violett kalkkläde, 1964.
 
Veberöd: vit mässhake, 1984.
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CROCE MALTA. Antependium Munsö kyrka 1963. 

 



 
 

 

 

 

Pro Ecclesia nr: 3671 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Änglar Angeli Trombettieri 

Konstnär: Ragnar Haraldsson. 
Datering Bevilacqua: 3 oktober 1958. Annan datering: saknas. 

Slanka änglar i fotsida dräkter med vida ärmar, som lyfter trumpeter åt vänster eller höger. Huvud och gloria avteck
nar sig mot cirkelformade vingar med två långa vingpennor överst som möter nästa ängels vingar vid fötterna på 
nästa änglarad. Mitt på ytan mellan änglarna likarmade kors med breddade korsändar alternerande med XP-mono
gram. Vävdes i vitt, grönt och rött. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.4-skaftad kypert + 8-skaftad satin. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött.Varp/inslag: 104 tr/cm, 38 tr/cm. 
På baksidan: Dis. 3671 Angeli Trombettieri 130 c/m. Letto in 400

Vådbredd: 130 cm. Jacquard. 3671 bis Angeli Trombettieri 2/10 1958 (ingen firma).
Rapport: bredd 32 cm, höjd cirka 14 cm. Andra källor: Brev från Ragnar Haraldsson 1998 och från Ulla 

Haraldsson 2006 samt intervju 2001.
Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: Intervju med Ragnar Haraldsson som själv har ri-
Vidbo: grönt predikstolskläde, 1968. tat mönstret. Numrerade tygprover från Haraldssons.Vävdes i vitt, 
Visby domkyrka: grön kalkduk, bursa och rött och grönt även i ull/lin. 
två stolor 1970-talet.
 
Gällinge: röd mässhake.
 
Närtuna: grön kalkduk.
 
Malmö, S:t Petri: röd mässhake.
 
Osby: vit mässhake.
 
Veberöd: vitt predikstolskläde (linne).
 

Patronteckning. 
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ÄNGLAR. 



 
 

 

 

Pro Ecclesia nr: 3774 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

saknas saknas 

Konstnär: Ragnar Haraldsson samt Bevilacqua. 
Datering Bevilacqua: 1960-talet. Annan datering: saknas. 

Små kors med breddade ändar med kontur som är nästan lika bred som korsarmarna. I de rutor som bildas mellan 
korsen finns ett litet likarmat kors. Vävdes i en mild blå nyans och grönt. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: saknas.4-skaftad kypert + 8-skaftad satin. 
Uppgifter hos Bevilacqua: i anteckningsboken står ”Damasco Pro Varp/inslag: 104 tr/cm, 32 tr/cm. 
Ecclesia 130 c/m”.

Vådbredd: 130 cm. Andra källor: Brev från Ragnar Haraldsson, 1998 samt intervju
Rapport: bredd 2,7 cm, höjd cirka 2,6 cm. 2001.
 

Andra uppgifter: Numrerade tygprover från Haraldssons visar att

Exempel på kända föremål i kyrkor det vävdes i blått och grönt. 
Köpenhamn, Svenska Gustavskyrkan: grönt kalkkläde 

och bursa.
 
Malmö, S:t Petri: två gröna mässhakar, samt stolor, 

kalkkläde och bursa.
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Pro Ecclesia nr: 3790 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Små kronor/Kronor okänt 

Konstnär: Ragnar Haraldsson. 
Datering Bevilacqua: 1960-talet. Annan datering: saknas. 

Öppna kronor med tre raka spetsar och en smal dubbel slinga på kronringen. Kronorna, i förskjutna rader, balanserar 
på föregående rads spetsar. Vävdes endast i rött. I en intervju 2001 bekräftade Ragnar Haraldsson att han kompo
nerat detta mönster själv. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco seta.	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.4-skaftad kypert + 8-skaftad satin. 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står:Vådbredd: 130 cm. 
”Dam. seta 130/cm ’Små kronor’. PRO ECCLESIA”.

Rapport: bredd 8 cm, höjd 11,2 cm. Andra källor: Brev från Ragnar Haraldsson 1998 samt 
intervju 2001.

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: Numrerade tygprover från Haraldssons.
Saknas. 
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SMÅ KRONOR /KRONOR. 



 
 

 

 

 

Pro Ecclesia nr: 3848 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

saknas saknas 

Konstnär: Ragnar Haraldsson samt Bevilacqua. 
Datering Bevilacqua: 1960-talet. Annan datering: saknas. 

I ett gallerverk av breda, släta cirka 2,5 centimeter band inordnas geometriska former som i skärningspunkterna blir 
till åttauddiga stjärnor. Vissa partier har så smala ränder att det uppstår en effekt av bottenmönster. Vävdes i vitt, 
violett och två gröna nyanser siden samt ljusblått i ull/lin. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: saknas.4-skaftad kypert + 8-skaftad satin. 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står ”DamascoVådbredd: 130 cm. 
T 870, 130 c/m, Pro Ecclesia”. 

Rapport: bredd 16 cm, höjd 16,5 cm. Andra källor: Brev från Ragnar Haraldsson 1998 och från 
Ulla Haraldsson 2006 samt intervju 2001.

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: Numrerade tygprover från Haraldssons.
Veberöd: vitt antependium, 1972. Vävdes i vitt, violett, grönt samt blått ylle/linne. 
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Pro Ecclesia	 nr: 3855 
Svenskt namn:	 Italienskt/franskt namn: 

Törnekrona	 okänt 

Konstnär: Ragnar Haraldsson.
 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: saknas.
 

Tunna, sneda linjer genomkorsar åttauddiga stjärnor och bildar törnekronor. Vävdes i violett, både siden och ull/lin.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.4-skaftad kypert + 8-skaftad satin. 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står ”Damasco TVådbredd: 130 cm. 
870, 130 c/m, Pro Ecclesia”.

Rapport: bredd 16,2 cm, höjd cirka 14 cm. Andra källor: Brev från Ragnar Haraldsson 1998 och från Ulla 
Haraldsson 2006 samt intervju 2001.

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: Numrerade tygprover från Haraldssons. Vävdes
Visby domkyrka: violett kalkduk, bursa och två stolor, i violett. 
1970-talet. 
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TÖRNEKRONA. 
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Pro Ecclesia nr: 3856 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

saknas saknas 

Konstnär: Ragnar Haraldsson samt Bevilacqua. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: saknas. 

Ett mönster av avlånga korsformer och strålar som skär över varandra med en opkonstartad effekt. Vävdes enbart i 
ylle/lin i rött och violett. Vissa partier i botteneffekt. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Damast lin/ull. Damasco lino/lana.	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: saknas.4-skaftad kypert + 8-skaftad satin. 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.Varp/inslag: 33 tr/cm, 25 tr/cm. 
Andra källor: Brev från Ragnar Haraldsson, 1998.

Vådbredd: 130 cm. Andra uppgifter: Numrerade tygprover från Haraldssons.
Rapport: bredd 15 cm, höjd 24,5 cm. Vävdes i rött och violett. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Saknas. 
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Pro Ecclesia nr: 3879 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Små kors Crocettine di Malta 

Konstnär: Ragnar Haraldsson samt Bevilacqua. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: saknas. 

Kors med sneda armar inskrivna i tunna cirklar. I svicklarna små fyrbladiga blommor. Vävdes i vitt och violett siden 
och i vitt ylle/lin. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).4-skaftad kypert plus 8-skaftad satin. 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står ”DAMASCO Vådbredd: 130 cm. 
’CROCETTINE DI MALTA’ PRO ECCLESIA, T 870, 130 c/m”. 

Rapport: bredd 4 cm, höjd cirka 3,5 cm. Andra källor: Brev från Ragnar Haraldsson, 1998. 
Andra uppgifter: Numrerade tygprover från Haraldssons.

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Saknas. 
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SMÅ KORS. 



     

Nästa sida: Tuschskiss, patronteckning och tygprov i Venedig 
till mönstret Vinrankan. 
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SOFIA WIDÉN TEXTILIER
 

1952–1961 
Firman Sofia Widén Textilier bildades då Sofia Wi
dén 1952 lämnade sin nästan 30-åriga anställning 
vid Licium i Stockholm och flyttade till Dalarna. 
Hon slog sig samman med sin vän och studiekamrat 
textilkonstnärinnan Alice Lund, som sedan 1930
talets slut drev en väl etablerad ateljé i byn Hytting i 
Stora Tuna. Alice Lund Textilier var främst inriktad 
på inredningstextilier och hade en stab av väverskor 
och brodöser anställda. Sofia Widén fortsatte att 
komponera egna mönster, och de utfördes huvud
sakligen i denna ateljé. Till en början behöll Sofia 
Widén också en ateljé med tre brodöser på Fiskar
gatan på Söder i Stockholm där hon tidigare bott. 
Hon fortsatte också samarbetet med Susan Gröndal 
när det gällde tryckta tyger. 

Sofia Widén komponerade under 1950-talet en del 
större väggtextilier, bland annat i applikationsteknik 
där hon använde sig av tryckta tyger som hon själv 
ritat. En del sådana visades på den stora utställningen 
H55 i Helsingborg sommaren 1955. Huvudvikten 
lades dock på kyrkliga textilier och Sofia Widén 
deltog i flera av de konferenser med konstnärer och 
teologer som hölls på Sigtunastiftelsen under ledning 
av prästen och författaren Olov Hartman. Hennes 
mässhakar gavs med tiden en enklare utformning 
och syddes i en större modell med mjukt fallande, 
lätta ylletyger. Några damasttyger utfördes i en mjuk 
konstfiberkvalitet, till exempel Evangelisterna. 

I ett brev från slutet av Liciumtiden ger Sofia Wi
dén sin syn på de liturgiska textilierna: ”Personligen 
är jag tilltalad av en relativt enkel ornering av mäss
hakarna, så att största möjliga kostnad kan läggas 
på altarets utsmyckning, vilket inte hindrar att det 
även kan vara glädjande att någon gång få utföra 
ett rikare förslag om jag tror att detta kan föra den 
kyrkliga textilkonsten framåt.” 

Det utfördes en del rikt broderade sidenmässhakar 
av tyger som beställdes från Bevilacqua, till exempel 
för Uppsala domkyrka 1954 på damasten Katedral. 
Efter Sofia Widéns plötsliga bortgång 1961 övertog 
Alice Lund hennes skisser och tyglager och en del 
textilier färdigställdes utifrån Sofia Widéns skisser. 

Signatur Sofia Widén – Alice Lunds Textilier. 
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  Mönstret Evangelisterna här använt i en korkåpa skänkt 1963 av grevinnan Metta von Rosen på Örbyhus och 
Eva Jakobsson till S:t Ansgars studentkyrka i Uppsala. 
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Sofia Widén Textilier nr: 3588 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Småkors Piccole croci 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1952–60. 

Små liksidiga kors, vartannat med en ruta i mitten, inplacerade i ett rutmönster. Ett mönster som har använts som 
underlag för broderier och till mindre föremål som till exempel bursor och kalkdukar. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).800 Vincenzi. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Rutmönster i rött med texten ”PICCOLEVådbredd: troligen 110 cm. 
CROCI SOFIA WIDÉN SMÅ KORSOR 3588”.

Rapport: bredd 2 cm, höjd 2 cm. Andra källor: Alice Lund Textilier AB.
 
Andra uppgifter: Tygprover med etikett hos Alice Lund 


Exempel på kända föremål i kyrkor Textilier AB, 1999. 
Stora Tuna: vit kalkduk, 1955. 
Borlänge, Hagakyrkan: vit kalkduk. 

Patronteckning. 
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SMÅKORS. 
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Sofia Widén Textilier nr: 3593 
Svenskt namn: Franskt namn: 

Vinrankan La vigne rayé 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1952–54. Annan datering: senast 1953. 

Tyget har diagonala bårder med bredare partier av vindruvsklasar och vinlöv sammanbundna med tunna slingor och 
smalare ränder med utsparade korsslingor mot blank bakgrund. Även detta mönster anspelar på det sanna vinträdet 
och nattvardsvinet. Till uppbyggnaden påminner det om 1700-talstyger. Det liknar också ett av Sofia Widéns tryckta 
tyger. På en mässhake i Bjuråkers kyrka i Hälsingland har man understrukit mönstret genom att brodera i två bårder 
med silke så att de bildar korsarmar i ryggens gaffelkors. Hos Bevilacqua finns två tuschteckningar signerade av Sofia 
Widén. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta, samt skisser 

och vitt tygprov. 800 Vincenzi. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franskt).Vådbredd: 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött. Två

Rapport: bredd 13,6 cm, höjd 13 cm. tuschteckningar på smörpapper, på den ena står ”La vigne rayé, 
Sofia Widén 1952”. På den andra, som är mer noggrant utförd, står 

Exempel på kända föremål i kyrkor ”Ce dessin doit être comme ici” Sofia Widén TEXTILIER 1954.” 
Bjuråker: grön mässhake, 1953. (Handskrivet av SW.) 
Ludvika: vit mässhake, 1953. Andra källor: Alice Lund Textilier AB. 
Mosjö: vit mässhake, 1954. Andra uppgifter: Tygprov med etikett hos Alice Lund Textilier AB och 
Särna: vit mässhake, 1955. två rullar vitt ”paglieri” 1999. Diabild hos Alice Lund Textilier AB. 
Rännelöv: mässhake. 

Tuschskiss och patronteckning. 

266     veneziansk  sidendamast 



 

VINRANKAN. Grön mässhake från 1953 i Bjuråkers kyrka. 
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Sofia Widén Textilier nr: 3594 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Katedral Volte ogivali/Voûtes ogivales 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1952. Annan datering: Senast 1953. 

Ett stort arkitektoniskt mönster med valvbågar och tornspiror modernistiskt utformat. Valven fyllda med olika yt
mönster. Ett första utkast utgörs av en rödbrun akvarellerad skiss i Liciumarkivet. I privat ägo finns en tuschteckning 
med ett krucifix insmuget i mönstret. På baksidan av denna står att Sofia Widén inspirerats av katedralen i Chartres 
till detta tygmönster och i en tidningsartikel 1953 kallas det också ”Chartres”. Ett snarlikt mönster ”Spetsbågar” 
trycktes också i flera färgställningar på linne till mässhakar. En sådan mässhake skänktes av systern Marit Hedenlund 
till Värmdö kyrka där Sofia Widén är begravd. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

800 Vincenzi.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 55 cm, enligt rutpapper.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Bockara: gråvit mässhake, 1953.
 
Folkärna: violett mässhake, 1953.
 
Hökhuvud: vit mässhake, 1953.
 
Stavby: vit mässhake, 1953.
 
Avesta: två blå mässhakar, 1954.
 
Mosjö: vit mässhake, 1954.
 
Strö: vit mässhake, 1954.
 
Sunne, Värmland: röd mässhake, 1954.
 
Uppsala domkyrka: två vita mässhakar, 1954 och 1959.
 
Östra Vingåker: vit mässhake, 1954.
 
Bred: vit mässhake, 1955.
 
Stora Tuna: blå mässhake, 1955.
 
Västra Ämtervik: röd mässhake, 1956.
 
Köpenhamn, Helligaand: grön mässhake, 1957.
 
Göteborgs domkyrka: två vita mässhakar, 1957.
 
Herrestad: vit mässhake, 1957.
 
Jäder: grön mässhake, 1957.
 
Stora Tuna: vit mässhake, 1961.
 
Lundby: vit mässhake, 1963.
 
Linköpings domkyrka: vit mässhake, 1964.
 
Västerås, Mikaeli: två vita mässhakar, 1964.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta samt vitt 
tygprov. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt). 
Uppgifter hos Bevilacqua: Rutmönster/patronteckning i rött samt 
rutmönster med svart spritpenna med texten ”VOÛTES OGIVA
LES” (DESSIN POUR DAMAS,) LARGEUR 110 CM. SOFIA 
WIDÉN 1952. ICI LE MILIEU DE L ÉTOFFE.” 

Andra källor: Alice Lund Textilier AB, Ekholm 1958, Idun 1953 

samt Nationalmuseums klipparkiv.
 
Andra uppgifter: Tygprov med etikett hos Alice Lund AB, 1999.
 
Ekholm skriver i GHT (1958) ”Silkedamasten Katedral vävd i 

Venedig gjorde sig utmärkt som ett helt stycke”.
 
Sköllersta kyrka har en tryckt mässhake och Skånela kyrka har en 

tryckt mässhake 1953 (dia hos Alice Lund Textilier AB).
 

Tuschskiss, mönstret Katedral. 

Patronteckning. 
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KATEDRAL. Vit mässhake från 1954 i Uppsala domkyrka. 
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Sofia Widén Textilier nr: 3604 
Svenskt namn: Franskt namn: 

Änglar Anges 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1952–57. Annan datering: Senast 1954. 

Ytterligare ett stort mönster med stiliserade änglar som svänger lyror mot en bakgrund av arkitekturformer med 
yttäckande mönster av kors och stjärnor. Dräkterna mönstrade med kvadrater och korsformer. Tyget har färgats in 
i två gröna nyanser och den mest blågröna har troligen använts till en mässhake av det återstående tygprovets form 
att döma. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

800 Vincenzi.
 
Vådbredd: troligen 110 cm.
 
Rapport: bredd 27 cm, höjd 34,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Avesta: två röda mässhakar, 1954. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (franska).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, 

på baksidan står ”Anges 3604 Damasco Widén”.
 
Andra källor: Alice Lund Textilier AB.
 
Andra uppgifter: rött tygprov samt tre gröna hos 

Alice Lund Textilier AB.
 

Patronteckning. 
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 ÄNGLAR. 
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Sofia Widén Textilier nr: 3664 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Evangelister 4 evangelisti 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1952–57. Annan datering: saknas. 

Ett stramt och varierat ytmönster som bygger på rektanglar. I en av dessa kan man se fyra starkt stiliserade figurer 
med runda huvuden föreställande de fyra evangelisterna. Detta mönster vävdes i en kvalitet av merceriserad bom
ullstråd i varpen med inslag av tunt ylle. En korkåpa i S:t Ansgars studentkyrka skänktes 1963 av grevinnan Metta 
von Rosen på Örbyhus och Eva Jakobsson. 

Fakta Uppsala, Trefaldighetskyrkan: vit mässhake. 

Tygkvalitet: Damast bomull/ull. Damasco lana, 
Källorletto in 400 Jacquard. 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok.Varp/inslag: cirka 40 tr/cm, cirka 14 tr/cm. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).

Vådbredd: 130 cm. Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.
Rapport: bredd 75 cm (vänder 50 cm), höjd 38 cm. Andra källor: Alice Lund Textilier AB. 

Andra uppgifter: Grönt tygprov med etikett och vitt, litet större 
tygprov hos Alice Lund Textilier AB, 1999. Flera meter violett på 

Exempel på kända föremål i kyrkor rulle hos Alice Lund Textilier AB, 1999.
 
Almtuna: grön mässhake, 1959.
 
Stockholm, Adolf Fredrik: blå mässhake, 1959.
 
Uppsala, S:t Ansgar: vit korkåpa, 1963.
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EVANGELISTER. Två detaljer av blå mässhake i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm. 
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Sofia Widén Textilier nr: 3665 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Labyrint Labirinto 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 15 maj 1957. Annan datering: saknas. 

Ett abstrakt mönster med smala vinklade ränder som bildar en labyrint. Även detta mönster vävdes i en kvalitet av 
merceriserad bomullstråd och tunt ylle. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Damast bomull/silke eller ylle.	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).Damasco lana, letto in 400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i orange-Vådbredd: 130 cm. 
rött, på baksidan står ”Merc e lano o lino 130 m. Damasco Widen 
Labirinto 15/5 1957. NB con merc 40/2 e lano no 50 cartoni inExempel på kända föremål i kyrkor 
piu”.

Borlänge, Hagakyrkan: grön kalkduk. 
Andra källor: Alice Lund Textilier AB.
 
Andra uppgifter: Tygprov med etikett och skiss hos Alice Lund AB. 

1999, kallas där även Labyrinten/Labyrinter.
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LABYRINT. Kalkduk i Hagakyrkan i Borlänge. 



 
 

 

 

Sofia Widén Textilier nr: 3670 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Finrandigt/Ränder Righe sottili 

Konstnär: Sofia Widén. 
Datering Bevilacqua: 1956–58. Annan datering: saknas. 
Ett ytmönster med omväxlande bredare och smalare ränder, rutade i partier. Ränderna växlar så att partierna får 
omvänd effekt. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Damast ylle/bomull. Damasco, 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.letto in 400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, på 
framsidan står ”* ripitere i 9 cartoni per 6 volte”. På baksidan: ”Dis Exempel på kända föremål i kyrkor 
n. 3670. Damasco Righ[...], letto in 400 Jacqu…”. Saknas. 
I anteckningsboken står detta mönster före Angeli trombattieri och 

Fastan, båda daterade 1956.
 
Andra källor: Alice Lund Textilier AB.
 
Andra uppgifter: Tygprov i vitt med etikett hos Alice Lund Textilier 

AB, 1999 (ylle/merceriserad bomull).
 

Patronteckning. 
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FINRANDIGT/RÄNDER. Blyertsskiss. 
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 Nästa sida: STRÖMMAR. 
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KRISTLIG KONST
 

1953–1963 (troligen) 
Firman Kristlig Konst drevs av Märtha Gahn efter 
hennes pensionering från Libraria 1954. Det finns 
mycket knapphändiga uppgifter om denna firma. Av 
odaterade brevpapper och påskrivna skisser framgår 
att Kristlig Konst först haft adress Tjärhovsgatan 4 i 
Stockholm och därefter Sippvägen 38 i Viggbyholm. 
I en annons 1953 påpekas att firman fått en ny adress 
Badhusgatan 9 i Vaxholm. Det hade tidigare funnits 
en förening med samma namn i det lilla samhället 
Lane-Ryr norr om Uddevalla, men det är osäkert 
om denna hade något samband med Märtha Gahns 
firma. En uppgift i ett brev från Ersta till Ljusne för
samling i maj 1963 antyder att firman upphört innan 
dess: ”Då firma Kristlig Konst i Vaxholm upphört 
med sin verksamhet har Fru Nykvist sänt Eder för
frågan …”56 

Endast tre damastmönster för Kristlig Konst väv
des i siden hos Bevilacqua, Strömmar, Crocette di 
dama och (förmodligen) Vågen. Dessutom tillverka
des ett i linne, Kyrkporten, i Venedig. Märtha Gahn 
lät också på senare år väva linnedamast på Klockar
gården i Gössäter i Västergötland. 

56 Kapsel i Erstas arkiv. 
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Kristlig Konst nr: 3676 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Kyrkporten (Kirkporten) okänt 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: 28 januari 1958. Annan datering: saknas. 

Man ser gaveln på en gammal kyrka med en väg som för fram till en öppen port. Gaveln kröns med en fyrabladros 
och omges av strålar. 

Fakta 
Tygkvalitet: Linnedamast. Damasco lino, letto in 

400 Jacquard.
 
Varp/inslag: 30 tr/cm, cirka 10 dubbla tr/cm.
 
Vådbredd: okänd.
 
Rapport: bredd 32 cm, höjd 18,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Uppgift saknas. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok 

(”Kirkporten”).
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Patronteckning (rött rutmönster), på 

baksidan står: ”Dis. no 3676 Kyrkporten (Kristlig Konst) Damasco 

Lino in 400. 28/1 1958”.
 
Andra källor: ATA samt Nationalmuseum.
 
Andra uppgifter: ATA: Skiss Kyrkporten, signerad och daterad 

både september 1954 och 1957. Även: ”Nationalmuseum: 28. 

Linnedamast ’Porten’, komp. Märtha Gahn o. 1958. Tillverkare 

Bevilacqua, Venedig”.
 
Nationalmuseum: prov 87/1960, vit med oblekt inslag.
 

Akvarellerat rutmönster. 
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Kristlig Konst	 nr: 3677 
Svenskt namn:	 Italienskt/franskt namn: 

Vågen	 okänt 

Konstnär: Märtha Gahn.
 
Datering Bevilacqua: 19 oktober 1957. Annan datering: saknas.
 

Ett stort mönster med vertikala ränder med olika variationer på viggmönster.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco seta.	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.Vådbredd: 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, påRapport: bredd 27,3 cm, höjd 24 cm. 
baksidan står ”Dis. No 3677. DAMASCO ‘VÅGEN’ (seta 110 c/m) 
Letto Vincenzi, 19/10/1957”. Exempel på kända föremål i kyrkor 
Andra källor: ATA samt Nationalmuseum. 

Skee: grönt antependium, 1958. 
Andra uppgifter: skiss i ATA (rutmönster) från 1957.
 
Även: ”Nationalmuseum: 18. Sidendamast ’Vågen’ Märtha Gahn, 

1958”.
 
Prov 50/1960, elfenbensvitt, 48x110 centimeter.
 

Patronteckning. 
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Kristlig Konst nr: 3702 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Crocette Dama 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1958. 

Schackrutor med ett litet kors i mitten på den ena rutan och ett smalt kors som går ut till kanterna i den andra. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

400 Jacquard.
 
Vådbredd: okänd.
 
Rapport: bredd 5,5 cm, höjd 4,5–5,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Ljusnarsberg: vitt kalkkläde, 1960. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står: 

”Damasco ’Crocette dama’ (Märtha Gahn) Letto in 400.”
 
Andra källor: ATA.
 
Andra uppgifter: Signerat rutmönster i ATA samt ett 

ytterst litet prov i Märtha Gahns efterlämnade lappar.
 

Akvarellerad blyertsskiss. 
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CROCETTE DI DAMA. Kalkkläde i Ljusnarsbergs kyrka 1960. 



 
 

 

 

 

Kristlig Konst nr: 3731 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Strömmar okänt 

Konstnär: Märtha Gahn. 
Datering Bevilacqua: troligen 1960. Annan datering: saknas. 

Längsgående, cirka två centimeter breda våglinjer med skuggning på ena sidan och små kvadrater med jämna mellan
rum. Mellanrummet är cirka 11,5 centimeter. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.800 Vincenzi. 
Uppgifter hos Bevilacqua: två akvarellerade rutmönster, ett ljust Vådbredd: troligen 110 cm. 
grått signerat Märtha Gahn ”Strömmar 195[?]”. Även en patron-

Rapport: bredd 13,6 cm, höjd 17,5 cm. teckning i blågrönt, på baksidan står ”Kristlig konst”. I anteck
ningsboken står ”Strömmor, Kristlig Konst, 800 Vincenzi”. Mönst-

Exempel på kända föremål i kyrkor ret står mellan SSKT:s Martyrer och Skeppet, båda daterade 1960.
Aneby: vit mässhake, 1960. Andra källor: saknas. 
Karlstad, Herrhagen: vit mässhake, 1965. Andra uppgifter: saknas. 

Patronteckning. 
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STRÖMMAR. 



     

  Nästa sida: Stadkanter i de italienska färgerna 
på Bevilacquas tyger. 
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BEVILACQUAS MÖNSTER FÖR SVENSKA ATELJÉER
 

Några av de mönster som beställdes av svenska atel
jéer för Svenska kyrkan var sidenväveriet Bevilac
quas egna kompositioner. Det var Luigi Bevilacquas 
sonson Vittorio som ritade de flesta tygmönster som 
användes av de svenska firmorna. Flera mönster, 
som Papa Giulio och Melagrane/Tulipan, kan här
leda sitt ursprung från originaltyger från medeltiden 
och renässansen. 

De två populäraste mönstren från Bevilacqua var 
renässansmönstret Kronor och mönstret Barock 
(Rambaldi). Kronor, ett tyg inspirerat av sena 1400
talstyger, beställdes av både Licium, Libraria och 
Ersta. Barock är ett av de allra vanligaste tygerna 
hos Ersta, Libraria och SSKT. Det användes också en 
gång av Elsa Gullberg till en mässhake. Ett liknande 
engelskt tyg användes av den danska Paramentför
eningen. 

Till många av Erstas textilier användes Bevilac
quas mönster Piccole vasi con fiori, på svenska Palm
kvistar, samt ett mönster med en tulpanliknande 

blomkalk. En del andra småmönstrade barockin
spirerade tyger från Bevilacqua användes till kalk
dukar och predikstolskläden. Licium gjorde flera 
föremål av Bevilacquas damast Molnsiden, av den 
granatäpplemönstrade sammeten Papa Giulio och 
av den flerfärgade sammetsbrokaden Melagrane/ 
Tulipan. Ett annat tyg finns i flera föremål från Li
cium bland annat i en mässhake i Svenska kyrkan 
i Oslo och i Sörby kyrka i Västergötland. Ibland iden
tifierar man mönstret med denna kyrka och kallar det 
Sörby i sina beställningar. 

En brokad, Regina Margherita, har använts till 
en biskopskåpa i Skara stift från Libraria och i en 
mässhake från Licium beställd av prinsessan Sibylla 
till Lundsbergs skola. 

Sidenväveriet Luigi Bevilacqua producerar i dag 
endast ett fåtal handvävda damast- och sammets
tyger. För övrigt har man en stor kollektion av ma
skinvävda tyger till försäljning, främst exklusiva in
redningstyger i olika blandmaterial. 
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Bevilacqua nr: 1108 (1021?) 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Kronor/Renässansmönster Kronor okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1922. 

Mönstret har förskjutna spetsovaler bildade av två schackrutade band på var sida om en bladbård. Ovalens mittfält 
är fyllt med akantusliknande bladformer och symmetriskt ordnade ornament. Vid skärningspunkterna finns öppna 
kronor med fem synliga spetsar. Tyget är inspirerat av florentinska sidentyger från 1500-talets början. Tyget finns i 
två olika kvaliteter, en litet större och en med mindre rapport och en vänsterdiagonal i inslagseffekten. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast (två olika kvaliteter). 

Damasco.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport (större): bredd 9,2 cm (18,4), 

höjd 23,5–24, 2 cm.
 
Rapport (mindre): bredd 8,6 cm (17,6), höjd 21 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Många föremål från Licium, Libraria och Ersta.
 
Från Licium: 

Stockholm, Oscarskyrkan: röd mässhake, 1922.
 
Linköping, S:t Lars: två gröna mässhakar, 1928.
 
Åhl: grönt antependium, 1929.
 
Vreta kloster: grön mässhake, 1930.
 
Spånga: violett mässhake, 1930.
 
Växjö domkyrka: violett mässhake, 1930.
 
Oslo, Svenska Margaretakyrkan: rött antependium, 1930.
 
Västerledskyrkan: violett mässhake, 1933.
 
Södertälje, S:t Ragnhild: två violetta mässhakar, 1935.
 
Revsund: violett mässhake, 1936.
 
Stockholm, Maria Magdalena: blågrå baldakin och draperi 

vid dopfunt, 1927.
 
Från Libraria: 

Möja: violett predikstolskläde, 1927.
 
Torshälla: vit mässhake, 1927.
 

Katrineholm: vit mässhake, 1928.
 
Enköping: två vita mässhakar, 1929.
 
Nyed: två vita mässhakar, 1929.
 
Sandviken: två gröna mässhakar, 1931.
 
Stora Tuna: två vita mässhakar, 1930.
 
Söderbärke: två vita mässhakar, 1930.
 
Venjan: vit mässhake, 1932.
 
Marbäck: vit mässhake, 1933.
 
Fellingsbro: vit mässhake, 1937.
 
Från Ersta: 

Lyrestad: röd mässhake, 1929.
 
Enskede: röd mässhake, 1931.
 
Fårö: grön mässhake, 1942.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/Mess in carta. Stor liggare 

med prover.
 
Uppgift om namnet: Liciumarkivet.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött, på 

baksidan står ”OSR 1108”. Även en stor liggare med prover.
 
Andra källor: Liciumarkivet.
 
Andra uppgifter: D III: 1 Orderbok 1931–42/43, den 30 mars 1931: 

”19.80 m viol. Dam. Kron.”
 
Provet från Märtha Gahn har etikett med firmanamnet: ”BEVI
LACQUA, VENEZIA, Art. DAMASCO, Alt. 110, Col. bianco, 

Diss 780/1021, Metri …, MADE IN ITALY.” Detta tyg har den 

mindre rapporten och en vänsterdiagonal i inslagseffekten.
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Bevilacqua nr: 3154/3396 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Papa Giulio 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1915. 

Mönstret avbildar ett senmedeltida granatäpplemönster med utsparade partier runt mönsterformerna. Här en vene
tiansk sammet, Inferriata. Många sådana sammetstyger från 1400-talets slut finns bevarade i kyrkor i Sverige. Det 
finns mässhakar i röd, blå, grön, svart eller brungul italiensk sammet med variationer på granatäpplemönstret. Av det 
nyvävda bevilacquatyget känner vi inte så många föremål. På det röda antependiet från år 1945, i Botkyrka kyrka i 
Södermanland, är alla konturerna ifyllda med guldtrådsbroderi. Se även nr 3396. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sammet mönstrad. Velluto ciselé 	 Källa hos Bevilacqua: Broschyr. Davanzo Poli (2004), s. 68. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok samt(vävt i två olika kvaliteter). 
broschyr. Varp: botten 32 tr/cm, tvåtrådigt S-spunnet silke, 
Uppgifter hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok.

polvarp 16 tr/cm. Andra källor: saknas. 
Inslag: 28 tr/cm, tvåtrådig S-spunnen bomull. Andra uppgifter: saknas. 
Vådbredd: 62 cm.
 
Rapport: bredd 30,7 cm, höjd cirka 61,2 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Högbo: rött antependium, 1915. 
Börstil: antependium, 1926. 
Revinge: rött antependium, 1928. 
Malung: antependium, 1931. 
Botkyrka: rött antependium, 1945. 
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PAPA GIULIO. Rött antependium i Högbo kyrka, Licium 1915. 



 
 

 

 

Bevilacqua nr: 3258 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Barock Rambaldi 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 1937. Annan datering: före 1934. 

Denna typ av barockmönster, som ofta går under benämningen ”Sprigs”, har korta grenar med blommor och frukter. 
I korrespondensen med Libraria skriver Bevilacqua 25 oktober 1934 att det tydligen var bråttom med 8 meter elfen
bensvit damast nr D 3258, men att de snart ska skicka resterande 6,10 meter. Så sent som 1972 beställde Libraria 
10 meter i vitt. Bland de ytterst få mässhakar som utfördes vid Elsa Gullbergs ateljé finns en vit av detta tyg, ritad 
av Märta Afzelius 1935 till Byarums kyrka i Småland. Det är ett av de allra vanligaste tygerna hos Ersta, SSKT och 
Libraria. Ett liknande engelskt tyg användes av den danska Paramentföreningen. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damaschetto.
 
Varp/inslag: 110–125 tr/cm, cirka 26–30 dubbla tr/cm.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 13,7 cm, höjd 26,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Från Licium: 

Sörby: rött antependium, predikstolskläde, bokdyna och 

kollekthåv 1925.
 
Uppsala domkyrka: vitt antependium och två mässhakar, 

1925.
 
Stora Kil: rött antependium, 1926.
 
Kattarp: röd mässhake, 1929.
 
Töreboda: grön mässhake, 1947.
 
Från Ersta: 

Norrköping, Olai: röd mässhake, 1926.
 
Linköpings domkyrka: vit mässhake, 1928.
 
Barva: violett antependium, 1942.
 
Munkfors: violett antependium, 1947.
 
Härlunda: violett mässhake, 1947.
 
Börstil: vitt antependium, 1949.
 
Börstil: röd mässhake, 1950.
 
Mjällby: mässhake, 1951.
 
Stockholm, Finska kyrkan: grön mässhake, 1953.
 
Brännkyrka: violett mässhake, 1955.
 
Österhaninge: violett mässhake, 1958.
 
Brännkyrka: violett mässhake, 1959.
 
Sånga: grön mässhake, 1959.
 
Himeta: violett mässhake med stola, 1961–62.
 
Barva: violett mässhake.
 
Från Libraria: 

Skepptuna: röd mässhake, 1932.
 

Lunda, Uppland: rött antependium, 1932.
 
Örtomta: grön mässhake, 1935.
 
Fellingsbro: vit mässhake, 1937.
 
Sjögesta: vit mässhake, 1937.
 
Fellingsbro: vitt antependium, 1937.
 
Njutånger: vit mässhake, 1938.
 
Sörby: predikstolskläde.
 
Från SSKT: 

Höör: röd mässhake.
 
Från E Gullbergs ateljé (M Afzelius):
 
Byarum: vit mässhake, 1935.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Stor liggare med prover.
 
Uppgift om namnet: Libraria, G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: I copialettere 1934 (25/10), R110, s. 141 

skriver man något om att det tydligen var bråttom med 8 meter vit/
 
elfenben damast nr T 803 D 3258. Fritt översatt från franska: ”Det 

fanns två små bläckfläckar på tyget men det kanske inte gör något 

till mässhakar. Vi skickar snart resterande 6,10 meter. I mitten på 

månaden kommer Cesare Bevilacqua och besöker Er.”
 
På samma sida finns ett brev till O.S.R. på 53 via Imbriani i Napoli, 

där man uttrycker starkt missnöje med de två bitarna och bläck
fläckarna. I en mapp hos Alberto Bevilacqua: Ersta 24 november 

1939 finns exporthandlingar för nr 3258. 10/7 1947 beställer Ersta 

nr 3258 i vita nyanser och violett nr 3258.
 
Andra källor: Libraria.
 
Andra uppgifter: 

Librarias beställningsliggare: 1958 beställdes 5 meter ”Barock”. År 

1972 beställdes 10 meter vit 284/3256.
 
ATA Märtha Gahn: Ett vitt prov med ”nr 7870/3258” finns på skiss 

till Skara biskopskåpa signerad Märtha Gahn, men den utfördes 

inte i detta tyg.
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Bevilacqua nr: 3354 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Melagrane 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: saknas. 

Mot en violett sammetsbotten avtecknar sig barockinspirerade kvistar med flikiga bladformer och tulpanliknande 
knoppar omväxlande med avlånga frukter. Det är en sammet med utsparade partier, vävd med inslag i vinrött, 
gulgrönt och något guld, med en varp i blekt gulrosa silke i botten och violett sammetslugg. Prover hos Bevilacqua 
visar att den vävdes både i violett och i röd färgställning (se nr 3362). Tyget förekommer flera gånger som infällda 
sidobårder på Sofia Widéns antependier från Liciumtiden. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sammetsbrokad. Velluto operato	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. Stor liggare 

med prover. sobruscito. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.Vådbredd: 63 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Stor liggare med prover: lila mönster nr

Rapport: bredd 15,5 cm. 690. I anteckningsboken står ”Velluto operato sobruscito Mela
grane”.

Exempel på kända föremål i kyrkor Annan källa: Licium beställningsbok 1931 samt Davanzo
Saknas. Poli (2004), s. 115.
 

Andra uppgifter: I beställningsboken står 8 januari 1931: ”6 meter 

Velours lamé violett 3354 63 cm br à 100:-,. 600:-”.
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MELAGRANE/TULIPAN. Patronteckning. 



 
 

 

 

  

Bevilacqua nr: 3362 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänd Tulipan 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1926. 

Samma som föregående (nr 3354) men med röd sammetslugg. Detta tyg användes av Sofia Widén 1926 till ”Pastor
primarius”-kåpan i Stockholms storkyrka. Storkyrkoförsamlingens kyrkoherde hade en särställning innan Stock
holm blev eget stift. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sammet mönstrad. Velluto lamé lancé.
 
Varp: botten (satin) 56 tr/cm, tvåtrådigt S-spunnet silke, 

polvarp: 14 tr/cm, tvåtrådigt S-spunnet silke.
 
Inslag: silke 5 tr. tillsammans + guldtråd, binder i höger
kypert varannan gång, 22 tr/cm, gulgrönt, S-tvinnat silke,
 
3 tr. tillsammans, alt. vinrött Z-tvinnat.
 
Vådbredd: 63 cm.
 
Rapport: bredd 15,5 cm, höjd 27 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Från Licium: 

Stockholms storkyrka: röd korkåpa, 1926.
 
Rödön: röd mässhake, 1927.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta. Stor liggare 

med prover.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står ”Velluto lamé 

lancé, ’Tulipan’”. På patronteckningen står ”N 690 […]” I stor lig
gare med prover: mönster nr 690 ”Fillipo P” [ev. Tulipo].
 
Andra källor: saknas.
 
Andra uppgifter: saknas.
 

302     veneziansk  sidendamast 



 bevilacqua       303
 

TULIPAN. Pastor primarius’ kåpa i Stockholms storkyrka, tillverkad av Licium 1926. 



 
 

 

 

 

Bevilacqua nr: 3380/3472 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänd Regina Margherita 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1931. 

Ett avancerat mönster med vit damastbotten med böljande bladmönster och broscherade slingrande flikiga bladfor
mer i guld. De omramar fyra olika sorters broscherade små motiv i guld och brunrött, orangerött eller ljust rosa och 
två slags blåsvarta blomkvistar strödda över ytan. Detta tyg användes till Skara domkyrkas biskopskåpa 1939, utförd 
vid Libraria efter komposition av Bror Geijer Göthe. En mässhake från Licium skänktes till kyrkan vid Lundsbergs 
skola 1930. Ledsjö kyrka i Västergötland hade ett vackert broderat altarbrun i detta tyg, som tyvärr brann upp 2004. 
Detroit Institute of Art äger en korkåpa i gulbottnad silverbrokad, daterad till år 1700, med samma mönster fast 
spegelvänt. 

Fakta Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok.Tygkvalitet: Sidenbrokad/lampas med damast i 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok och A. Rossi.5-skaftad satin och broscherade partier. ”Broccato” 
Uppgifter hos Bevilacqua: Mönstret är fortfarande i produktion imed kyperteffekt. 
olika färgställningar. 

Varp/inslag: cirka 70 tr/cm, cirka 26–28 tr/cm glest Andra källor: A. Rossi (1998), samt Riksantikvarieämbetet Pietas 
omspunna. nr 6693/91 Skara biskopskåpa. 
Vådbredd: 110 cm. Andra uppgifter: A. Rossi (1998), bild s. 306. 
Rapport: bredd 19,5 cm, höjd 25–26 cm. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Från Libraria: 

Skara domkyrka: biskopskåpa, 1939.
 
Ledsjö: altarbrun, 1947 (uppbrunnet 2004).
 
Mörbylånga: kors på violett mässhake, 1931.
 
Sandviken: klädsel kring altare i sakristian.
 
Från Licium: 

Lundsbergs skola: mässhake, 1930–31.
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REGINA MARGHERITA. Detalj av Skara stifts biskopskåpa från 1939. 



 
 

 

 

 
 

Bevilacqua nr: 3544 (ex 1174 O.S.R.) 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

Palmkvistar Piccole vasi con fiori 

Konstnär: okänd.
 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: senast 1939.
 

Ett av flera snarlika tyger inspirerade av renässanstyger. Detta har ett symmetriskt mönster med fem tulpanliknande 

blommor i en liten urna på fot. Urnorna har förskjuten placering i för hållande till varandra och ytorna mellan dem 

avgränsas med diagonalt placerade palmkvistar sammanhållna med en ring. Mönstret ger en effekt av snedställda 

rutor. Det påminner om mönstret 1174, men granatäpplet har bytts mot urnan. Det användes huvudsakligen av Ersta 

och i deras beställningslistor har den guldgula färgen flera gånger beteckningen ”halmfärgad”.
 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco. 
Rapport: bredd 6,8 cm, höjd cirka 9,9 cm. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Från Ersta: 

Rytterne: vit mässhake, 1939.
 
Mjölby: grönt antependium, 1944.
 
Överjärna: grönt antependium, 1944.
 
Mjölby: violett mässhake, 1945.
 
Stockholm, Ersta kapell: grön mässhake, 1946.
 
Härlunda: grön mässhake, 1947.
 
Barva: grönt antependium, 1948.
 
Börreberg: mässhake, 1948.
 
Bladåker: grönt antependium, 1949.
 
Bonderup: vit mässhake, 1949.
 
Brämhult: vit mässhake, 1950.
 
Torbjörntorp: grön mässhake, 1950.
 
Botsmark: vit mässhake, 1951.
 
Grängesberg: vitt antependium med predikstolskläde 

och kalkduk, 1952.
 
Limhamn: mässhake, 1952.
 
Millesvik: grön mässhake, 1952.
 
Frykerud: vit mässhake, 1953.
 
Lottefors: mässhake, 1953.
 
Rönöfors: vit mässhake, 1954.
 
Sävare: vit mässhake, 1954.
 
Eskilsäter: grönt antependium, 1955.
 
Hallstahammar: ”halmfärgat” predikstolskläde, 1955.
 
Ockelbo: ”tvåfärgat” antependium, 1955.
 
Skogstibble: ”halmfärgat” predikstolskläde, 1955.
 
Stångby: ”halmfärgad” mässhake, 1955.
 
Brännkyrka: vitt antependium, 1956.
 
Marielund: ”halmfärgat” antependium, 1956.
 

Slätthög: ”halmfärgat” antependium, 1956.
 
Äspered: vit mässhake, 1956.
 
Västervåla: grön mässhake, 1956.
 
Gamleby: vitt antependium, 1957.
 
Östervåla: röd mässhake, 1956/57.
 
Svanskog: grön mässhake, 1958.
 
Borgsjö: grön mässhake, 1959.
 
Göteborg, Kungsladugårds kyrka: gulvit mässhake, 1960.
 
Mestocka: röd mässhake, 1963.
 
Hardemo: vit mässhake, 1964.
 
Hassela: vit mässhake, 1964.
 
Rinkeby: vitt antependium.
 
Från SSKT: 

Algutsboda: grön mässhake, 1947.
 
Hyby: antependium, 1947.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Mapp hos Alberto Bevilacqua. 
Uppgift om namnet: Ersta samt G. Bevilacquas anteckningsbok. 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står ”ex 1174 O.S.R.”. 
I en mapp hos Alberto Bevilacqua finns en beställning från Ersta 
21/7 1947 av nr 1174. Copialettere 1937 (9/3), R114, s. 214, visar 
en beställning från Libraria av nr 1174. 
Andra källor: Ersta beställningsböcker och prover, Kulturen/SSKT 
samt Växjö museum. 
Andra uppgifter: Hos Ersta nämns namnet ett flertal gånger tillsam
mans med foton och tygprover. Det beställdes av Ersta i grönt och 
gulgrönt samt vitt för infärgning. Mängder av mässhakar, antepen
dier, predikstolskläden och kalkdukar utfördes i detta tyg under 
1940- och 1950-talen vilket framför allt framgår av korrespondens 
med beställarna. I SSKT:s arkiv finns ett par fotografier daterade 
1947 och 1948, tillsammans med tygprover och bland Maja An
dersson Wirdes skisser i Växjö museum finns också några prover 
på detta tyg. 
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Bevilacqua nr: 3619 
Svenskt namn: Italienskt namn: 

okänt Priscilla 

Konstnär: okänd.
 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: saknas.
 

En symmetrisk liljeform inskriven i cirkel, förskjuten rapport.
 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 400.
 
Varp/inslag: cirka 128 tr/cm (8-skaftad satin + 

4-skaftad kypert), 33 tr/cm (3 tillsammans).
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 8,9 cm, höjd 15,7 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Ystad: två vita mässhakar, 1920-talet. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Muntlig uppgift från Giulio Bevilacqua.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: I anteckningsboken står 

”Damasco 780/110 cm […] Priscilla in 400”.
 
Andra källor: HV-Licium.
 
Andra uppgifter: Uppgift om nummer och namn på etikett 

på tygprov hos HV-Licium.
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Bevilacqua nr: 32054 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

okänt okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1937. 

Ett litet dekorativt symmetriskt mönster med en palmett i mitten omgiven av diagonalt ställda ornament. Det förekom
mer i flera olika kvaliteter. Mönstret fanns fortfarande i produktion i slutet av 1990-talet men i annat material. Ofta 
använt till kalkkläden och predikstolskläden, särskilt hos Ersta. Mönstret vävs fortfarande i en halvsidenkvalitet. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.
 
Rapport (mindre): bredd 5,5 cm, höjd 5–5,5 cm.
 
Rapport (större): bredd 7 cm, höjd 7,6 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Från Licium: 

Frustuna: vit mässhake, 1931 (sekundärt).
 
Från Libraria: 

Västerled: vit mässhake, 1932.
 
Ljung, Östergötland: vit mässhake, 1937.
 
Näsby: vit mässhake, 1948.
 
Från SSKT: 

Hyby: grönt antependium, 1945.
 
Kattarp: Kattarp violett mässhake, 1950.
 
Hagshult: vit mässhake, 1949.
 

Från Kyrklig Textilkonst, Härnösand: 

Rönnö: vit mässhake och kalkduk, 1954.
 
Rönnöfors: vit mässhake, kalkduk och bursa, 1954.
 
Oviken: gråvit mässhake, 1962.
 
Övriga: 

Främmestad: vit mässhake, 1948.
 
Gällstad: vitt antependium, 1962.
 
Torbjörntorp: vit mässhake, 1950.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta.
 
Uppgift om namnet: saknas.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.
 
Andra källor: Numret finns på ett prov med etikett.
 
Andra uppgifter: saknas.
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Bevilacqua nr: okänt 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Molnsiden okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: före 1928. 

Ett symmetriskt mönster med dekorativa former som inspirerats av kinesiska 1600–1700-talstyger. Två olika möns
tergrupperingar förskjuts i horisontella rader. Enligt Ulla Cyrus-Zetterström är Molnsiden i egentlig mening tillverkat 
i Nanjing-området för det kejserliga hovet under den senaste Qing-dynastin och beteckningen betyder endast att det 
är ett skimrande vackert siden (uppgift 2005). 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: Stor liggare med prover. 

Varp/inslag: 130 tr/cm, 40 tr/cm.	 Uppgift om namnet: Liciumarkivet. 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.Stadkant: röd/vit. 
Andra källor: saknas.Vådbredd: 110 cm. 
Andra uppgifter: saknas.Rapport: bredd 13,5 cm, höjd 15,7 cm. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Från Licium: 

Solna: mässhake och antependim vitt, 1928.
 
Stockholm, Oscarskyrkan: två violetta mässhakar, 1930.
 
Stockholm, Slottskyrkan: vitt antependium, 1928–33.
 
Övriga: 

Trosa: violett mässhake, 1928.
 
Hjortsberga: vitt antependium, 1929.
 
Älmhult: violett antependium, 1931.
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Bevilacqua nr: okänt 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

”Sörby” okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1925. 

Symmetriskt mönster av två motställda blad sammanhållna med en ring. I svicklarna ett granatäpple som avtecknar 
sig mot ett blad. Det svenska namnet ”Sörby” syftar på en av de första mässhakarna som gjordes av detta tyg på 
Licium. 

Fakta	 Vendel: antependium, 1930, Licium. 
Västra Gerum: antependium, 1930, Licium.Tygkvalitet: sidendamast. 
Västra Skedvi: antependium, 1930, Licium.Vådbredd: 57 cm. 
Gävle, Staffan: rött predikstolskläde, 1931, Licium.

Rapport: bredd 9,2 cm, höjd cirka 11 cm. 
Väderstad: vit mässhake, 1937, Libraria. 
Ornö: röd kalkduk.

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Oslo, Svenska Margaretakyrkan: röd mässhake, 1925, Källor
Licium. 

Källa hos Bevilacqua: saknas.
Sörby, Västergötland: röd mässhake, 1925, Licium. 

Uppgift om namnet: Ersta samt Licium.
Linköping, S:t Lars: två röda mässhakar 1926, Licium. 

Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.
Össebygarn: rött antependium, 1927, Licium. 

Andra källor: Tygprover i Märtha Gahns lapplåda. (ägs av förf.). 
Lackalänga: rött antependium, 1927, Licium. 

Andra uppgifter: Det ena provet har en etikett med uppgifterna:
Lungsund: rött antependium, 1928, Licium. 

”Lampasso och Dis. 199.”
Frösö: rött antependium, 1930, Licium. 

Tygdetalj. 
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 ”SÖRBY”. Mässhake i Svenska Margaretakyrkan i Oslo av Licium 1925. 



 
 

 

 

Okänd nr: okänt 
Svenskt namn: Italienskt/franskt namn: 

okänt okänt 

Konstnär: okänd.
 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: saknas.
 

Ett mönster med små tulpaner. Bild finns men inget namn och nummer.
 

Fakta Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco. Källa hos Bevilacqua: saknas. 

Uppgift om namnet: saknas. 
Exempel på kända föremål i kyrkor Uppgifter hos Bevilacqua: saknas. 
Munktorp: vit mässhake, 1946, Ersta. Annan källa: Tygprov i brev från Libraria, 1947. 
Gällinge: grön mässhake. Andra uppgifter: saknas. 
Skepptuna: vit kalkduk. 
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Okänd	 nr: okänt 
Svenskt namn:	 Italienskt/franskt namn: 

okänt	 okänt 

Konstnär: okänd.
 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: saknas.
 

Detta är ett litet barockmönster som också har använts, men tyvärr har vi varken nummer eller namn på det.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: saknas. 

Uppgift om namnet: saknas.Vådbredd: 55 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.Rapport: bredd 6,5 cm, höjd 9 cm. 
Andra källor: saknas.

Varp/inslag: cirka 120 tr/cm, inslag cirka 34 tr/cm. Andra uppgifter: saknas. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Oslo, Svenska Margaretakyrkan: svart mässhake, 1925, Ersta. 
Munktorp: röd mässhake, 1924, Licium. 
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Röd mässhake i Munktorps kyrka. 



Nästa sida: Bjørgvins biskop i ”gullkåpe” av damasten Piramide. 
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NORSK PARAMENTVERKSAMHET
 

De norska sidendamasttygerna, tillkomna på 1950
talet, kan alla knytas till Statens kvinnelige industri
skole som vid sin ”experimentvirksomhet” hade en 
tillverkning av liturgiska textilier, ledd av textillä
rinnan och förste amanuensen Ågot Egge.57 Många 
av uppgifterna om de norska tygerna kom fram vid 
ett besök i Oslo 2001 då författaren träffade två av 
konstnärinnorna, Elsa Lilledal Andersen och Ingri 
Juul, samt Ågot Egge, som en lång tid varit ledare 
för Kirketextilavdelningen på skolan. 

Då den Norske Kirke efter andra världskriget 
skulle iståndsätta de kyrkor som blivit förstörda fick 
Statens kvinnelige industriskole ett bidrag på 5 000 
kronor av de norska biskoparna för att ta fram nya 
textilier. En del av dessa pengar satsades på att ta 
fram sidendamast. Man kan förmoda att inspiratio
nen kom från Sverige. Redan 1929 hade konstnären 
och läraren Ruth Arnestad Lødrup tillbringat en tid 
i Stockholm för studier. Det är mycket möjligt att 
hon redan då träffade Sofia Widén. Det finns också 
en uppgift om att kontakten med Bevilacqua togs ge
nom Licium.58 Licium ställde ut i Oslo 1950 och det 
finns korrespondens från 1951 mellan Licium och 
Helen Engelstad, Norges ledande textilhistoriker 
och rektor för Statens kvinnelige industriskole. Kon
takten med Bevilacqua kan ha tagits genom konstnä
rinnan Frøydis Haavardsholm eller genom Engelstad 
som då var rektor för skolan och hade besökt de 
svenska ateljéerna. 

För att få fram lämpliga mönster anordnades två 
tävlingar vid skolan, den första 1954, då bara för 
lärare, och den andra 1956, då även elever fick delta. 

57 Engelstad (1975) samt Bugge, Engelstad & Kvaal (1950). 
58 Muntligen meddelat av Turid Lundby, 10 december 2001. 
59 Artikel av högskolelektor Jon Sandsmark, opublicerad. 

Båda gångerna utdelades ett förstapris på 100 kro
nor och två andrapris på 50 kronor. Man lät väva 
upp damast två gånger, båda gångerna i vitt som se
dan kunde färgas in i lämplig kulör. Den första om
gången 1954 omfattade två tävlingsbidrag av Ruth 
Linnerud Eines och Elsa Lilledal Andersen samt ett 
mönster utom tävlan av Frøydis Haavardsholm. Den 
andra omgången 1956 vävdes tre mönster, ett av lä
raren Ruth Arnestad Lødrup och var sitt av eleverna 
Aud Holmer Hoven och Ingri Juul. Ytterligare en 
elev, Ruth Bjørklund, fick 50 kronor i pris, men hen
nes förslag vävdes aldrig upp. Man hade inte råd 
att låta väva mer än 30 meter av varje mönster och 
detta löste man genom att stansa in tre mönster efter 
varandra i samma kortkedja! De tyger som bevarats 
på skolan har exakt samma stadkanter, något som 
alltså tyder på att de vävts i samma väv. De cirka 150 
meter damasttyg som tillverkades användes till sam
manlagt sju biskopskåpor, förutom ett antal mässha
kar i vitt och olika infärgningar. 

Sorgligt nog kom ett av mönstren inte till använd
ning. Vid en utvärdering/ämnesdiskussion på skolan 
hävdade en ung religiös puritan att korset inte fick 
användas endast som ett dekorativt ytmönster och 
att en grupp av 4–5 kors var helt uteslutet som mo
tiv.59 Den unga konstnärinnan Ingri Juul hade den 
gången inte pondus nog att sätta emot kritiken, skri
ver högskolelektor Jon Sandsmark. Detta resulterade 
i att man då inte vågade sy något av detta stillsamt 
eleganta tyg. Det kom senare till användning som 
foder i en biskopskåpa i Bergen. 
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Det fanns en tidigare produktion av damasttyger 
för kyrkligt bruk i Norge. Norsk Husflid i Oslo hade 
vävt upp damast för kyrkligt bruk helt för hand och 
i Kunstindustrimuseets arkiv finns dessutom prover 
på senare damasttyger i ullkvaliteter med kyrkliga 
motiv, förmodligen handvävda på skolan. 

Damasten från Bevilacqua gick i första hand till 
nya biskopskåpor. Bølge og fisk finns i vitt med rött 

foder av samma tyg i en biskopskåpa i Bodø i Sør-
Hålogaland. Store blomer användes till en kåpa i 
Kristiansand för Agder stift, 1958, Corone e croci 
till en kåpa i Trondheim för Nidarosstiftet 1960, 
Årer/Piramide till en kåpa i Molde, Möre stift, och 
två till Bergen, Bjørgvin stift. Den ena kåpan, utförd 
1975–85, har ett stort broderi över hela kåpan med 
evangelistsymbolerna, den andra saknar broderi. 

Patronteckning med tre mönster tillsammans. 
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Frøydis Haavardsholm
 

Frøydis Haavardsholm (1896–1984) var målarinna 
och framför allt har hennes bokillustrationer och 
expressiva och storlinjiga glasmålningar uppmärk
sammats. 

Redan som trettonåring började hon på Kunst-
och Handverksskolen och började redan i unga år 
intressera sig för den kyrkliga konsten. Hon teck
nade tre mässhakar 1916 och fick stipendium för att 
resa till Danmark och Göteborg, och 1918 till Stock
holm.60 Hon tecknade vinjetter till Textbog for den 
norske kyrkja och Altarbog for den norske kyrkja 
innan hon fick stipendium för att studera i Paris vin
tern 1919–20. De följande två åren vistades hon i 
Italien och reste sedan flera gånger till Sverige för att 
studera svenskt konsthantverk. 

Frøydis Haavardsholm var hela tiden verksam 
som bokillustratör och gjorde bland annat vinjet
ter till de norska liturgiska handböckerna 1925 och 
koralboken 1926. År 1927 tecknade hon två mäss
hakar och två antependier till Garnisonskyrkja, och 
året därpå ett stort målat fönster till Korskyrkan i 
Bergen. 

Vid den stora utställningen av modern kyrklig 
textilkonst vid det stora Olovsjubileet i Trondheim 
1930 var hon den dominerande textilkonstnären. 
Genom att insamlingen bland Norges kvinnor till det 
stora rosfönstret i Nidarosdomen gav ett överskott, 
fick norska textilkonstnärer möjlighet att utföra nya 
skrudar till domen. Frøydis Haavardsholm gjorde en 
biskopskåpa i röd sammet med broderade helgon på 
bräm och ryggsköld samt två vita mässhakar med 
figurbroderier. Vid detta tillfälle ställde hon också 

Frøydis Haavardsholm. 

ut en broderad altarbonad och en ny gul biskops
kåpa till domkyrkan i Stavanger. Senare ritade hon 
förlagor till biskopskåpor i domkyrkorna i Hamar 
1936 och i Bodø 1956. Under denna tid gjorde hon 
också mängder av glasmålningar till kyrkor. 

Frøydis Haavardsholm hade ett personligt och 
mycket kraftfullt sätt att teckna med fasta svepande 
linjer. Vinjetten till kyrkohandbokens avsnitt om 
prästvigning med fiskar i ett nät påminner om ut
formningen av hennes damastmönster Fiskarna. Hen
nes damastmönster deltog inte i någon av tävling
arna vid Statens kvinnelige industriskole. 

60 Biografiska uppgifter hämtade ur Hovet (2006), s. 325–31. Avhandlingen behandlar Haavardsholm som bokillustratör. 
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Statens Kvinnelige Industriskole, Oslo	 nr: 3611 
Norskt namn:	 Italienskt namn: 

Bølger och fisk	 Pesci 

Konstnär: Frøydis Haavardsholm.
 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1954.
 

Ett mjukt böljande mönster med fiskar och vågor diagonalt placerade över ytan. Detta var inte något tävlingsbidrag 

men vävdes upp vid den första beställningen. Damasten har använts till Bodø biskopskåpa, i vitt med rött foder 

av samma tyg, och till en vit mässhake, till Jarlsberg-Tønsbergs kyrka. Fiskens utformning påminner om Frøydis 

Haavardsholms illustrationer i den norska kyrkohandboken.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.800 Vincenzi. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.Vådbredd: 110 cm. 
Andra källor: Intervjuer och korrespondens 2001.

Rapport: bredd 27,3 cm, höjd 39,8 cm. Andra uppgifter: Intervjuer och korrespondens 2001. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Bodø: vit biskopskåpa, 1956. 
Jarlsberg-Tønsberg: vit mässhake, 1958. 

Anfang till ritual vid prästvigning i BØLGER OG FISK/PESCI. 
Norska kyrkohandboken. 



Rut Linnerud Eines
 

Rut Linnerud Eines var lärare i broderi vid Statens 
kvinnelige industriskole 1947–58, och deltog i den 
första tävlingen 1954. Hon dog på 1960-talet. 
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Statens Kvinnelige Industriskole, Oslo	 nr: 3612 
Norskt namn:	 Italienskt namn: 

okänt	 Motivi liturgica 

Konstnär: Ruth Linnerud Eines.
 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: 1954.
 

Rundlar med olika symboliska motiv. En har XP-monogram, en har ett livsträd, den tredje rundeln har Andens duva 

vänd nedåt och den sista den självuppoffrande pelikanen, också den en Kristussymbol. Mellan rundlarna finns små 

cirklar och korslagda veteax som bildar ett gallerverk.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok. 800 Vincenzi. 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.Vådbredd: 110 cm. 
Andra källor: intervjuer och korrespondens, 2001.

Rapport: bredd 26,7 cm, höjd 23,5 cm. Andra uppgifter: saknas. 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Asker: vit mässhake, 1953.
 
Larvik: grön mässhake, 1955 (eller 1958).
 
Rakkestad: röd mässhake, 1958.
 
Aker: flera föremål.
 
Bodö: mässhake.
 

MOTIVI LITURGICA. 



 

Elsa Lilledal Andersen
 

Elsa Lilledal Andersen (född Bjerkeseth, 1926) fick en 
praktisk och pedagogisk utbildning med vävning som 
specialitet vid Statens kvinnelige industriskole 1947– 
56. Från 1952 var hon anställd som arbetsterapeut i 
Hedmark fylke, från 1953 var hon vävlärare och se
dan överlärare, lektor och slutligen förste amanuens 
vid Statens kvinnelige industriskole, sedermera Sta
tens lærerskole i forming, i Oslo. Hon ledde försöks
verksamheten vid skolan från 1962, och mellan 1988 
och 1992 särskilt i fråga om vävning. Hon är en av 
dem som arbetat med studieplaner för vävutbildning 
i Norge. Elsa Lilledal Andersen var en av de lärare 
som deltog i den första mönstertävlingen för kyrklig 
damast 1954. 

År 1967 var Elsa Lilledal Andersen ”hospitant” vid 
Konstfack i Stockholm under ett halvår och förutom i 
de nordiska länderna har hon varit på studieresor på 
Shetlandsöarna, i England, Holland, Frankrike, Ita
lien, Polen och USA. Vid sidan av detta har Elsa Lil
ledal Andersen formgivit både profana och kyrkliga 
textilier. 

Elsa Lilledal Andersen. 
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Statens Kvinnelige Industriskole, Oslo	 nr: 3613 
Norskt namn:	 Italienskt namn: 

Store blomer	 Fiore grande 

Konstnär: Elsa Lilledal Andersen.
 
Datering Bevilacqua: 1954. Annan datering: 1954.
 

Mönster av liggande romber inneslutande en krysantemumliknande blomform. I mellanrummen finns XP-mono
grammet och små kors. ”Ett slags sakralt solmönster” kallar Sigrid Tang det i tidskriften Urd nr 15, 1955.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.800 Vincenzi. 
Uppgifter hos Bevilacqua: rött rutmönster, på baksidan står Vådbredd: 110 cm. 
”DAMASCO ’OSLO’ Dis. 3613 (store blomar) Letto in

Rapport: bredd ca 18 cm, höjd ca 18 cm. 800 Vincenzi 22/1 1954”.
 
Andra källor: Intervju och korrespondens med Elsa Lilledal


Exempel på kända föremål i kyrkor Andersen, 2001.
Askers: grön/vit vändbar mässhake, 1954. Andra uppgifter: saknas.
Kristiansand i Agders stift: biskopskåpa, 1958. 
Balke: grön mässhake. 

STORE BLOMER/FIORE GRANDE. Patronteckning. 



 

 

 

 
 

 

Ruth Arnestad Lødrup
 

Ruth Arnestad (1902–1981) föddes i Oslo/Kristiania 
där fadern var direktör vid segelduksfabriken i Oslo 
och tillhörde en gammal släkt från Aker.61 År 1925 
studerade hon i Köpenhamn. Hon gifte sig 1933 med 
Per Lødrup och fick två söner. 

Ruth Arnestad Lødrup var både utbildad vid Sta
tens kvinnelige industriskole och verksam som lärare 
där i textil fackteckning från 1932–42 samt 1945– 
65, och som överlärare 1963–1965. Hon hade för
utom textilutbildning också studerat måleri och gått 
guldsmedslinjen vid Statens Håndverks- og Kunst
industriskole. 

Från slutet av 1920-talet samarbetade hon med 
den skickliga brodösen Ester Tybring Struve och 
de drev tillsammans Aktiesellskabet Paramentikk. 
De fick stipendium från Kunstindustrimuseet för 
att studera kyrklig textil i Sverige och 1929 vista
des Ruth en längre tid i Stockholm.62 Inför det stora 
Olovsjubileet 1930 fick hon 1929 tillfälle att delta 
i tävlingen om nya textilier till Nidarosdomen i 
Trondheim. Två av hennes mässhakar blev utförda, 
en svart, med ett applicerat ciselerat silverkors, och 
en grön. Detta blev en viktig startpunkt för en rik 
produktion av kyrkotextilier genom åren. 

Ruth Arnestad Lødrup designade såväl textilier 
som glas, fajans och bokband. Under 1930-talet 
gjorde hon porslin i funktionalistisk stil. Så sent som 
1979 hade hon, 77 år gammal, en separatutställning 
med akvareller och kyrkotextilier på Galleri Galtung 
i Oslo. 

Ruth Arnestad Lødrup. 

61 Biografiska uppgifter är hämtade från Turid Lundbys uppsats Moss kirkes Hvite Messehagel (1998). Muntliga uppgifter av Ågot Egge och 
Jon Sandsmark, december 2001 samt ur Røvig Håberg (2002), s. 186. 

62 Uppgifter i Kunstindustrimuseets arkiv, Oslo. Ruth Arnestad Lødrups arkiv (osorterat 2001). 
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Statens Kvinnelige Industriskole, Oslo	 nr: 3650 
Norskt namn:	 Italienskt namn: 

okänt	 Corone e croci 

Konstnär: Ruth Arnestad Lødrup.
 
Datering Bevilacqua: 1956. Annan datering: saknas.
 

Rader av öppna kronor i rektanglar. Man ser fyra spetsar krönta med en pärla. Kronringen har en rad av fem cirklar. 

Mellan rektanglarna finns smala likarmade ringkors. Bland annat användes tyget i en vit mässhake till Kong Hakons 

Kirke i Köpenhamn 1958 och till en biskopskåpa till Nidarosdomen 1960, biskop Fjellbus resekåpa.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Rött rutmönster, på baksidan står Vådbredd: 110 cm. 
”Ottobre 56 Dis. No 3650 Damasco ’Corona e croci’ (Ruth

Rapport: bredd 11 cm, höjd 9 cm. Lødrup) Kvinnelige Industriskole OSLO. Letto in 800 Vincenzi”. 
(Oläslig blyertstext.)

Exempel på kända föremål i kyrkor Andra källor: Kunstindustrimuseet Oslo. 
Trondheim, Nidaros stift: biskopskåpa, 1960. Andra uppgifter: Intervjuer och korrespondens, 2001.
Köpenhamn, Norska kyrkan: mässhake, 1958.
 
Østfold dom (= Eidsberg): vit mässhake, 1960.
 
Houg: grön mässhake, 1963.
 
Rönnskov, Østfold: vit mässhake, 1957.
 

CORONE E CROCI. Patronteckning. 



Ingri Juul 

Ingri Juul (född 1931) är utbildad i vävning, broderi, 
textilteckning och bildvävning vid Statens kvinnelige 
industriskole, där hon utexaminerades som vävlärare 
1959. Hon har varit verksam både som lärare i textil 
formgivning vid Högskolen i Oslo, 1961–1998, och 
arbetat praktiskt som designer/textilkonstnär. Bland 
annat har hon gjort design och utfört broderier till 
ett flertal fanor och komponerat vävda väggtextilier. 
Hon har på 1990-talet också medverkat i böcker om 
”mönsterbygging” och ”stricking”. Hennes tävlings
bidrag Crocettine vann pris och vävdes upp 1956 men 
kom sedan inte till användning annat än som foder i 
en av biskopskåporna. 

Ingri Juul. 

Patronteckning med baksida. 
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Statens Kvinnelige Industriskole, Oslo	 nr: 3651 
Norskt namn:	 Italienskt namn: 

okänt	 Crocettine 

Konstnär: Ingri Juul.
 
Datering Bevilacqua: 1956. Annan datering: saknas.
 

Ett litet stillsamt mönster med grupper av fyra kors vid en genomgående mittlinje. Sorgligt nog kom detta mönster 

aldrig till användning. Vid en diskussion på skolan hävdade ”en ung religiös puritan” att korset inte fick användas 

endast som ett dekorativt ytmönster och den unga konstnärinnan vågade inte opponera sig.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok (italienskt).400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Rött rutmönster, på baksidan står ”Dis. Vådbredd: 110 cm. 
no 3651. Damasco ’Crocettine’ (Ingri Jull) Kvinnelige Industriskole 

Rapport: bredd 3,9 cm, höjd 7,8 cm. OSLO.” (Sitter ihop med 3650 och 3652). 
Andra källor: Intervju och korrespondens med

Exempel på kända föremål i kyrkor konstnärinnan, 2001.
Bergen: Foder till biskopskåpa. Andra uppgifter: saknas. 

CROCETTINE. 



Aud Holmer Hoven
 

Aud Holmer Hoven (1931–1967) föddes i 
Brooklyn, New York. År 1956 tog hon väv
lärarexamen vid Statens kvinnelige industri
skole i Oslo och arbetade sedan där som tim
lärare i vävning fram till 1960. Åren 1961–63 
var hon vävlärare på Skals Håndarbeidsskole 
i Danmark. Från 1963 drev hon en egen väv
stuga i Mandal i Norge där hon utförde bild
vävar, bland annat altartavla till Joslands ka
pell, Åseral, efter teckning av grafikern Ottar 
Helge Johannessen. 

Aud Holmer Hoven. 

Patronteckning, baksida. 
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Statens Kvinnelige Industriskole, Oslo nr: 3652 
Norskt namn: Italienskt namn: 

Årer Piramide 

Konstnär: Aud Holmer Hoven.
 
Datering Bevilacqua: 1956. Annan datering: saknas.
 

Ett abstrakt ytmönster med avlånga ovaler som ger ett vågigt intryck. Det har använts till fyra biskopskåpor i Bjørg
vin, Möre och Agders stift. I Bergen finns två biskopskåpor, en utan broderi med rött sidenbräm med gulddekor och 

en helbroderad efter en skiss av Sigurd Winge, utförd under tio år på Statens kvinnelige industriskole, färdig 1985. 

Kartongen till denna finns inramad vid entrén på skolan. Den är fodrad med tyget Små kors. Lärarinnan Ågot Egge, 

som själv var med, kallade damastmönstret Årer.
 

Fakta Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in Källa hos Bevilacqua: patronteckning/messa in carta samt 

G. Bevilacquas anteckningsbok. 400 Jacquard. 
Uppgift om namnet: på skiss samt muntligt av Ågot Egge.Vådbredd: 110 cm. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Akvarellerad patronteckning i rött,

Rapport: bredd 13,55–13,65 cm, som sitter ihop med 3650 och 3651. På baksidan står ”Letto in
höjd 11,65–12,25 cm. 800 Vincenzi Kvinnelige Industriskole OSLO”. 

Andra källor: saknas. 
Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: intervjuer och korrespondens 2001.
 
Kirkenes: vit mässhake, 1959.
 
Bergen i Bjørgvin: två biskopskåpor.
 
Kristiansand i Agder: biskopskåpa.
 
Molde i Möre: biskopskåpa.
 

ÅRER/PIRAMIDE. Patronteckning. 



Ruth Bjørklund 

Ruth Bjørklund (född 1938) är utbildad vid Statens 
kvinnelige industriskole i Olso och var sedan verksam 
både som textilkonstnär och lärare vid skolan från 
1969–98. Hon deltog också i tävlingen vid Statens 
kvinnelige industriskole 1956 och vann tredje pris, 50 
kronor, men hennes mönster blev inte uppvävt. 

Nästa sida: SMAA FISKER. 
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DANSK PARAMENTHANDEL
 

Enligt den danska textilforskaren Hanne Frøsig Dal
gaard pågick sedan 1930-talet en ”sprudlende forny
else” av de liturgiska textilierna i Danmark, inspirerad 
dels av den anglikanska kyrkan från 1820-talet och 
framåt, dels av den liturgiska förnyelse som utgick 
från Maria Laach och Beuron i Tyskland på 1920
talet.63 

Enligt den danska Biskoppernes vejledning från 
1955 återupptar danska kyrkan de liturgiska färgerna 
från och med det året. I förslag till Ritualbog 1963 
omtalas de för första gången mer officiellt. 

Redan 1895 startade två handarbetsintresserade 
damer, Johanne Blom, en dansk rösträttskämpe, och 
Magdalene Buch en privat firma för tillverkning av 
”kirkeligt utstyr og liturgiske dragter”. Då den ena 
av dem dog 1933 omvandlades firman till en institu
tion med bestyrelse och drevs i denna form till 1993. 
Förutom textilier tillhandahöll man också kyrksilver 
och annat som kunde behövas i gudstjänsten, liksom 
även den svarta prästdräkten med sin pipkrage. I den 
danska kyrkan bärs korkåpa endast av biskopar och 
de flesta kåporna har tillverkats hos Dansk Parament
handel. Den handarbetskunniga målarinnan Ernestine 
Nyrop blev firmans konstnärliga konsulent 1937–59. 

En Fru Hillebert gjorde en betydande konstnärlig in
sats där från omkring 1959–60 till 1982. Adressen 
var enligt en anteckning i Bevilacquas papper ”den 
Danske Paramenthandel, Nörregade” i Köpenhamn. 

Selskabet för kirkelig Kunst, stiftades 1927 och 
gjorde både liturgiska textilier och prästdräkter. År 
2002 firade man sitt 75-årsjubileum under den då
varande ledaren Lilian Damgaard Christiansen och 
verkar fortfarande under ledning av hennes dotter 
Lizzi Damgaard. De hade på 1930-talet möjlighet att 
använda handvävd dansk ”silkedamask”. Makarna 
John och Kirsten Becker stod för design och tillverk
ning av flera kyrkotextilier på 1950–60-talen. 

Mönstren till några av damasterna som vävdes hos 
Bevilacqua ritades enligt Hanne Frøsig Dalgaard av 
skulptören Edvard Jensen, vars bror också var engage
rad inom den kyrkliga textilkonsten. Hans mönster bör 
enligt Bevilacquas kronologiska numrering ha kommit 
till i början av 1960-talet. Mönstret med fiskar, Smaa 
fisker, användes till Köpenhamnsbiskopens kåpa 1964 
och till Färöarnas biskopskåpa 1973. Ragnar Haralds
son i Malmö köpte en del damast från Danmark och 
använde just Fiskarna till två kåpor. Ett stycke på fem 
meter finns fortfarande kvar på svenska HV-Licium. 

63 De flesta uppgifterna om de danska kyrkotextilierna är hämtade ur Frøsig Dalgaard (2003). Muntliga uppgifter av Hanne Frøsig Dalgaard, 2001. 
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Mässhake i Lundtofte Kirke, Brede, med Englemønstret. 



 

 

Kirsten Becker (född Petersen, 1915–2003) föddes i 
Köpenhamn och visade tidigt lust och anlag för att 
teckna.64 Efter realskoleexamen 1932 reste hon till 
Hamburg för att utbilda sig vid en konsthantverk
skola, och sedan till akademin i Düsseldorf 1937–38. 
Hon avslutade sin utbildning med vävlärarexamen 
vid Kunsthåndverkerskolen i Köpenhamn 1942. Där 
hade hon bland andra Gerda Henning som lärare, 
som förmedlade en tradition från Danmarks gamla 
sidenvävning. Kunsthåndverkerskolen var sprungen 
ur den vävskola som 1927 knöts till Kunstindustri
museet. Året därpå bildades det danska Handarbej
dets Fremme. 

Hon gifte sig 1948 med John Becker (1915–86), 
en legendarisk vävare och tekniker på handvävning
ens område. Tillsammans drev de en verkstad med 
tillverkning, experimentverksamhet och utbildning i 
Sölleröd, Holte. 

Tillverkningen vid vävateljén var av hög klass och 
man levererade både bordslinne och handvävda tyger 
till kyrkotextilier. De danska ambassaderna inreddes 
med tyger från Beckers ateljé och man samarbetade 
med den berömde arkitekten Arne Jacobsen. 

Kirsten Becker svarade själv på en förfrågan om de 
danska mönstren i juni 2001, att mönstret Rundlar 
hade komponerats av henne. RUNDLAR. 

64 Uppgifter hämtade från Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2006). 
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Dansk parament nr: 3710 
Danskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Rundlar okänt 

Konstnär: Kirsten Becker. 
Datering Bevilacqua: 19 juni 1954. Annan datering: saknas. 

Mönstret förställer frökapslar från vallmo. De ses omväxlande uppifrån och från sidan. Uppifrån ser man en liten 
rosett eller blomma och i genomskärning syns de små fröna. Man skulle också kunnat tolka det som ett grantäpple, 
men Kirsten Becker skrev själv den 19 juni 2001: ”Men det är en Valmue (Papaver) Kapsel. Set fra oven dannes en 
lille Rosette eller Blomst. Og kapseln overskaret, saa man ligesom ser de smaa frö. Jeg ved det fordi jeg selv har tegnet 
det. Vi brugte mönstret till Duge, nogle Messehagler …” Mönstret finns avbildat i John Beckers Pattern and loom, 
samt på omslaget till Gertrud Ingers och John Beckers bok Damast. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: Patronteckning/messa in carta och G. Bevi

lacquas anteckningsbok.Rapport: bredd 5,7 cm, höjd 5,8 cm. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: Rutmönster, med text på baksidan: ”Dis.
 Exempel på kända föremål i kyrkor 
3710 Dansk Paramenthandlers Rundlar 110 c/m. Letto in 400 jac-Saknas. 
quard.” Med blyerts står ”D:o 800 con Repetiz[—]ne 19/6 1954”.
 
Andra källor: Kirsten Becker.
 
Andra uppgifter: Brev från Kirsten Becker, 19 juni 2001.
 
Becker Pattern and loom (1987), bild 210 samt Ingers & Becker
 
Damast (1955). Det användes under många år till linnedamast
dukar.
 

Patronteckning, baksida. RUNDLAR. Patronteckning. 





Edvard Jensen
 

Edvard Jensen (1920–2005) var bildhuggare och 
arbetade i flera sammanhang tillsammans med sin 
bror som var en av Danmarks mer kända kyrko
arkitekter på 1950–60-talen. Deras far var präst 
och verksam i ”kirkefondskirker”, den danska 
motsvarigheten till de svenska ”småkyrkorna”, 
i Köpenhamn från 1929. Av Edvards bröder var 
tre präster och en arkitekt. Bröderna Jensen var 
engagerade i den liturgiska rörelsen i Danmark. 
Edvard utförde en del träreliefer i broderns, arki
tekten Holger Jensens, kyrkor och har även gjort 
glasmålningar, väggutsmyckningar och kyrksil
ver. Han tecknade också flera julmotiv för Bing 
& Gröndahls jultallrikar. Åtminstone tre av de 
danska mönstren är tecknade av Edvard Jensen. 
Hans änglamönster har en stram uppbyggnad och 
Jakobs stege symboliseras av tre små kvadrater 
mellan figurerna. 

Edvard Jensen. 
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 SMAA FISKER. Silke/bomull. 



 
 

 

 

 

Dansk parament nr: 3773 
Danskt namn: Italienskt namn: 

Smaa fisker Piccoli Pesci 

Konstnär: Edvard Jensen. 
Datering Bevilacqua: 1960-talet. Annan datering; saknas. 

Mönster med fiskar i horisontala rader, tätt sammanpackade som ett fiskstim. Fisken är en av de äldsta kristna sym
bolerna. Man kommer här också att tänka på det stora fiskafänget i Tiberias sjö. Fiskarna är här kantigt och kraftfullt 
tecknade som utdragna sexkanter med breda konturer i guld. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidenbrokad, lampas respektive bomulls- 

eller sidendamast. Damasco, letto in 400 Jacquard.
 
Brokad: 8-skaftad satin + 4-skaftad kypert.
 
Varp: 140 tr/cm, inslag ca 22 silke, 25 guldtråd.
 
Vådbredd: 110 cm.
 
Rapport: bredd 6,8 cm, höjd 7,5 cm.
 
Bomull eller siden:
 
Varp/inslag: 125 tr/cm, 28 tr/cm.
 
Vådbredd 130 cm.
 
Rapport: bredd 4 cm, höjd 3,5 cm.
 

Exempel på kända föremål i kyrkor 
Köpenhamn: biskopskåpa 1964. 
Biskopskåpa till Färöarnas vice biskop, 1973. 
Växjö domkyrka: biskopskåpa 1978. 
Malmö, S:t Petri: korkåpa, 1981. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.
 
Uppgifter hos Bevilacqua: saknas.
 
Andra källor: Intervjuer med Inga Johansson (tidigare anställd 

på Licium) och Ragnar Haraldsson samt Hanne Frøsig Dalgaard, 

Brede i Danmark 15 maj 2001. Brev från Jytte Ebbesen Jensen, 

2007. Frøsig Dalgaard (2003), s. 91.
 
Andra uppgifter: Samma mönster ”fast större” enligt Frøsig Dal
gaard, användes till Köpenhamns biskopskåpa 1964. Ragnar 

Haraldsson, som köpte tyget direkt från Bevilacqua, gjorde en bi
skopskåpa till Växjö. Licium tog hem ”men gjordes inget av det” 

enligt Inga Johansson. 5 meter fanns kvar 2006. På etiketten står 

”Lampas, laminé, 3773, 110/cm MDB”. En bunt i grönt fanns på 

Libraria 2002. Brev från Jytte Ebbesen Jensen 2007 med fotostat 

på tre tyger.
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SMAA FISKER. Brokad. 



 
 

 

 

Dansk parament nr: 3789 
Danskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Englemotivet/Jakobsstigen okänt 

Konstnär: Edvard Jensen. 
Datering Bevilacqua: 1960-talet. Annan datering: 1974. 

Små änglar i lodräta rader med förskjutning. Mellan varje ängel finns tre små kvadrater som man kan se som trapp
steg. Namnet Jakobsstegen syftar på patriarken Jakobs dröm i Betel då han såg himlen öppna sig och Guds änglar 
gå upp och ned på en stege. 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco seta, letto in 	 Källa hos Bevilacqua: anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.400 Jacquard. 
Uppgifter hos Bevilacqua: Damasco seta 130/cm. Vitt tygprov med Vådbredd: 130 cm. 
småänglar med etikett ”Englemotivet”.

Rapport: bredd 11 cm, höjd 10 cm. Andra källor: brev från Jytte Ebbesen Jensen, 2007.
 
Uppgift om konstnären av Hanne Frøsig Dalgaard 15/5 2001.


Exempel på kända föremål i kyrkor Andra uppgifter: Enligt Hanne Frøsig Dalgaard ritat 1974 för Sel-
Lundtofte kirke, Brede: vit mässhake, 1974. skabet for Kirkelig Kunst. Brev från Jytte Ebbesen Jensen 2007, 

med fotostat på tre tyger. 
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Dansk parament	 nr: 3849 
Danskt namn:	 Italienskt namn: 

Tornekrone	 Corone spine 

Konstnär: Edvard Jensen.
 
Datering Bevilacqua: saknas. Annan datering: saknas.
 

Ett ytmönster bildat av asymmetriska små törnekronor som flätas in i varandra.
 

Fakta	 Källor 
Tygkvalitet: Damast. Damasco.	 Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok.Vådbredd: okänd. 
Uppgifter hos Bevilacqua: i anteckningsboken står ”Dam. T870,Rapport: bredd 10,4 cm, höjd 5 cm. 
’Corone spine’, Dansk P.”
 
Andra källor: Jytte Ebbesen Jensen (2007) samt Frøsig Dalgaard 
Exempel på kända föremål i kyrkor 
(2003).

Saknas. 
Andra uppgifter: Brev från Jytte Ebbesen Jensen 2007, med fotostat 
på tre tyger. Tygprov från Jytte Ebbesen Jensen. Frøsig Dalgaard, 
s. 92. 
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Dansk parament nr 3764 
Danskt namn: Italienskt/franskt namn: 

Små korsor okänt 

Konstnär: okänd. 
Datering Bevilacqua: 1960-talet. Annan datering: saknas. 

Rader av avlånga kors i två olika utformningar med småornament emellan. Detta kan också vara ett av Edvard 
Jensens mönster. 

Fakta 
Tygkvalitet: Damast. Damasco, letto in 400 Jacquard. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 
Uppgift om namnet: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

SMÅ KORSOR.  Något av dessa tyger kan vara nr 3764. 
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Dansk parament  nr: 3631 
Datering: 1950-talet. 

Fakta 
Tygkvalitet: Damast. Damasco, letto in 800 Vincenzi. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Dansk parament  nr: 3632 
Datering: 1950-talet. 

Fakta 
Tygkvalitet: Damast. Damasco, letto in 800 Vincenzi. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Dansk parament  nr: 3708 
Datering: 28 april 1959. 

Ringkors omgivet av två cirklar. 

Fakta 
Tygkvalitet: Damast Damasco, letto in 800 Vincenzi. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. Patronteck
ning/Messa in carta. I anteckningsboken står ”Dansk Parament” 
28/4 1959. 

Dansk parament  nr: 3711 
Datering: 1950-talets mitt. 

Fakta 
Tygkvalitet: Damast Damasco, letto in 800 Vincenzi. 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. 

Dansk parament  nr: 3816 
Datering: 1960-talet. 

Fakta 
Tygkvalitet: Sidendamast. Damasco, letto in 

400 Jacquard.
 
Vådbredd: 130 cm.
 

Källor 
Källa hos Bevilacqua: G. Bevilacquas anteckningsbok. I anteck
ningsboken står ”Dam. tutta schappe spec. 130/cm DANSK 400 
Jacq. Alois.” 



 

SUMMARY
 

Sweden’s churches have thousands of vestments and 
suchlike made of silk woven by the Venetian firm of 
Luigi Bevilacqua. Agnes Branting, the great renewer 
of Swedish textile art at the beginning of the 20th 
century, insisted that the material used for chasubles, 
altar cloths, chalice veils, and copes must be “ge
nuine and dignified”. Perhaps it was this approach 
that laid the foundations of close and long-lasting 
co-operation between Swedish textile workshops 
and the Bevilacqua silk weavery. 

During her work on ecclesiastical textiles at the 
Swedish National Heritage Board, and through her 
research into liturgical textiles of the 20th century, 
conservator Margareta Ridderstedt discovered that 
many items were made of silk damask designed by 
Swedish textile artists and woven in Venice. Visiting 
the Luigi Bevilacqua silk weavery in Venice in 1998, 
she found great numbers of sketches and point paper 
plans messa in carta and was able to identify about 
80 Swedish patterns, as well as a number of Nor
wegian and Danish ones. Order books, correspon
dence and other records existing both in Italy and 
in Sweden gave an insight into connections between 
Swedish workshops and the Italian weavery. 

Over a period of some 50 years, all the Swedish 
workshops producing liturgical textiles ordered Be
vilacqua fabrics/silk damask, to be made up into 
chasubles, altar cloths, chalice veils, copes and other 
items. The workshops, most of them in Stockholm, 
were Licium, Libraria, Ersta, Södra Sveriges Kyrk
liga Textil (SSKT), Kristlig Konst, Pro Ecclesia and 
Sofia Widén Textilier. In addition, a number of Nor
wegian and Danish silk damask fabrics were ordered 
after 1950. Some of Bevilacqua’s own patterns, used 
for Swedish liturgical textiles, are also presented, 
as well as a couple of the weavery’s velvet fabrics 

and brocades. Nine Swedish, six Norwegian and 
two Danish artists composed the damask patterns 
presented in the book. The main emphasis of the 
catalogue section, Mönster, ateljéer och konstnärer 
(Patterns, workshops and artists) is on the Swedish 
workshops, the artists and the fabrics commissioned 
from Bevilacqua. 

The Venetian silk weavery 
The section dealing with the Bevilacqua family bu
siness is based on a PhD thesis about Bevilacqua 
by an Italian economic historian, Antonella Rossi, 
and on a close interchange of data between her and 
Margareta Ridderstedt. The history of the weavery 
is presented and a description given of how the fa
brics themselves were made. Luigi Bevilacqua (b. 
1844) founded the silk weavery in Venice in 1875 
and remained in charge of it until his death in 1898. 
All five of his sons worked for a time in the weavery 
and, one after another, succeeded him as manager, 
Cesare, the youngest of them, who had been invol
ved in the business since 1900, took charge in 1935. 
Well before this, in 1908, he had married a Swedish 
lady, and they and their son Giulio visited Sweden 
almost every summer. Giulio took over in 1961, and 
the firm is now owned by his sons Rodolfo and Al
berto, together with their second cousin Mario. 

All the patterns woven in Venice during Giulio 
Bevilacqua’s time were recorded by him, chronolo
gically, in a small notebook. The serial numbers run 
from 3067 to 3940. Lower numbers, between 1108 
and 1347, refer to fabrics initially woven in Naples. 
The numeric designations are given on point paper 
plans in the Venetian weavery and on watercoloured 
squared patterns and chains of cards. Often the date 
when the cards were punched is recorded, plus the 
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word Letto, meaning that the pattern has been “read 
in”. The same numbers were used by Swedish custo
mers when placing orders. 

Weaving was done on hand-operated looms at
tached to a Jacquard mechanism with 400 punches/ 
card or a Vincenzi mechanism, which is an Italian 
type of jacquard developed in 1854, here with 880 
punches. The Vincenzi was usually used for the Lam
passo. 

The silk damask was normally woven to a width 
of 110 cm and could have up to 130 warp ends and 
about 30 wefts per centimetre. It was woven in 5-end 
satin. Libraria and Pro Ecclesia also offered a few 
130-cm-wide silk damask fabrics. Linen damask and 
taffeta were usually 130 cm wide. Several Pro Eccle
sia fabrics were woven in 8-end satin combined with 
4-end twill. Bevilacqua brocade fabrics, i.e. those 
with gold or silver weft, are termed lampasso and 
were woven to half the loom width, i.e. 55 cm. 

Most of the weaving was done using Italian silk 
from Turin and the Milan region. For white fabrics, 
three different shades were used, namely bianco 
(chalk white), ivorio (ivory) and paglierino (off
white, literally “pilgrim-coloured”). White fabrics 
were also dyed in Sweden. The selvedge stripes were 
created haphazardly, but usually had the Italian co
lours red, white and green warped onto a separate 
spool. 

Swedish workshops and artists 
The main section of the book, Mönster, ateljéer och 
konstnärer, concentrates on the Swedish workshops, 
the artists and the fabrics ordered from Bevilacqua. 
In 1904 Agnes Branting, former manager of Hand
arbetets Vänner (Friends of Textile Art, HV), started 
the Licium textile workshop. That same year she vi
sited the Gaggioli silk weavery in Zoagli, Italy, to buy 
fabrics and lace for her new business. Licium’s first 
order for bespoke patterns may have been placed on 
her visit to Venice in 1920. She herself composed just 
one pattern, made up of tiny circles, Rundlar/Petits 
Circles, before 1921. 

The textile artist Sofia Widén was taken on by Li
cium in 1923 and in 1927 produced her first silk da
mask pattern, Liljemönstret (the Lily Pattern), which 
may have been inspired by a chasuble of late medie
val Lucca brocade (blue silk and “membrane gold”) 
in Västerås Cathedral. That chasuble was conserved 
by the Pietas conservation society in Stockholm in 
1925, and she may have seen it there. Musicerande 
Änglar/Angeli, Sofia Widén’s most popular pattern, 
was woven in several different qualities and widths 
and with different-sized circles. Chains of cards and 
point paper plans for it are dated 1931, 1934 and 
1938. Her Fåglarna/Oiseaux pattern was probably 
inspired by a medieval linen fabric from Sens Ca
thedral in France and a picked-up double cloth from 
Kyrkås, Jämtland, where her father was Provincial 
Governor. During her last years, between 1952 and 
1961, she ran a workshop of her own, Sofia Widén 
Textilier, in Dalarna. There she drew one of her big
gest patterns, Katedral, which has a pattern repeat 
of 55 cm, i.e. half the loom width. Altogether Sofia 
Widén created 29 patterns which were woven by Be
vilacqua. 

Barbro Girau Nordin also worked in the Licium 
workshop. Her Tornspiror (“Spires”) pattern was 
used on many chasubles and on an episcopal cope 
for the diocese of Bokoba in Tanzania. Licium’s last 
three patterns were created in 1961 by Edna Martin, 
who was then in charge of activities there. 

Ten new episcopal copes for Swedish dioceses 
were made by Licium of their own damask or bro
cade, and one by Libraria, using a Bevilacqua fabric. 
Up till then, Sweden’s bishops had gone on wearing 
episcopal copes made in Paris for the coronation of 
Adolf Fredrik in 1751. 

Ateljé Libraria’s manager Märtha Gahn designed 
at least twelve patterns for Libraria and four for her 
own firm, Kristlig Konst, between 1953 and 1963. 
Some of Libraria’s early fabrics are pure surface 
patterns, adaptations of old Swedish linen tabby 
designs. Märtha Gahn owned a number of silk bob
bins which had belonged to Princess Sofia Albertina 
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of Sweden in the 18th century, and she had her da
mask fabrics dyed the same shades of bright red, 
blue, yellow and soft green. The artists Bror Geijer 
Göthe and Märta Swartling Andersson were also 
employed at Libraria and produced a couple of pat
terns each. 

In the south of Sweden there were two firms ca
tering to ecclesiastical requirements. SSKT in Lund 
was headed by Sigrid Synnergren, who herself de
signed nine patterns between 1950 and 1964. The 
other firm, Pro Ecclesia in Malmö, was run by Rag
nar Haraldson, who also commissioned nine pat
terns drawn by him personally in collaboration with 
Bevilacqua. 

Norwegian and Danish patterns 
As part of the Church of Norway reinstatement 
programme for churches which had been destroyed 
during the Second World War, the Norwegian bi
shops made Statens kvinnelige industriskole a grant 
of NOK 5,000 for the development of new textiles. 

A damask design competition was then organised for 
staff and students at the school. Six fabrics were wo-
ven by Bevilacqua between 1954 and 1956, three at 
a time in the same chain of cards. The Bevilacqua da
mask was used primarily for new episcopal copes. 

Giulio Bevilacqua’s notebook mentions about 
ten patterns for “den Danske Paramenthandel” in 
the 1950s and 60s. Some of them were designed by 
the sculptor Edvard Jensen. His fish brocade, Smaa 
Fisker, was used to make a cope for the Bishop of 
Copenhagen in 1964 and another for the Bishop of 
the Faeroes in 1973. Another pattern was designed 
by Kirsten Becker, wife of the well-known Danish 
weaver John Becker. 

Despite the abundance of the source material, a re
ally comprehensive list of items made from Bevilacqua 
damask has been lacking. Veneziansk sidendamast av 
svenska 1900-talskonstnärer now provides, for the 
first time, a conspectus of the great artistic output of 
such liturgical textiles achieved by Scandinavian ar
tists and workshops during the 20th century. 
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MÖNSTREN I BOKSTAVORDNING
 

Nr Mönster Från Sid. Nr Mönster Från Sid. 

3485 16-SKAFTSMÖNSTER Libraria 150 3538 LIVSTRÄDET Libraria 172 

3558 16-SKAFTSMÖNSTER Ersta 206 3582 LIVSTRÄDET/ 

3547 APOSTLARNA Licium 120 LIVSBRUNNEN SSKT 224 

3258 BAROCK Bevilacqua 298 3775 LODRÄTA VÅGOR Libraria 198 

3611 BÖLGER OG FISK SKI, Oslo 325 3513 MARIA OCH JOHANNES Licium 108 

3634 BÖN SSKT 228 3730 MARTYRER SSKT 232 

3557 CIRKLAR Ersta 204 3354 MELAGRANE Bevilacqua 300 

3650 CORONE E CROCI SKI, Oslo 331 3612 MOTIVI LITURGICA SKI, Oslo 327 

3651 CROCETTINE SKI, Oslo 333 – MOLNSIDEN Bevilacqua 312 

3514 DUVAN Libraria 164 1290 MUSICERANDE ÄNGLAR Licium 68 

3496 EKLÖVET Libraria 158 3421 MUSICERANDE ÄNGLAR Licium 70 

3789 ENGLEMOTIVET/ 3507 MUSICERANDE ÄNGLAR Licium 72 

JAKOBSSTIGEN Dansk Parament 346 3507 bis MUSICERANDE ÄNGLAR Licium 74 

3664 EVANGELISTER SW AB 272 3508 NYTT SMÅMÖNSTRAT Libraria 162 

3548 EVANGELISTERNA Libraria 174 3758 OBLATER Licium 132 

3673 FASTAN Licium 128 3620 ORGELPIPOR Libraria 188 

3670 FINRANDIGT/RÄNDER SW AB 276 3544 PALMKVISTAR Bevilacqua 306 

3484 FLAMMOR Licium 96 3480 PENGAR Licium 92 

3484 bis FLAMMOR Licium 98 3602 PILASTRARNA Libraria 180 

1346 FÅGLARNA Licium 80 3532 PINGST Licium 118 

1347/ – OKÄNT (Litet barockmönster) Bevilacqua 318 

3523 HJORTAR Licium 82 – OKÄNT (Med tulpaner) Bevilacqua 316 

3759 KALKAR Licium 134 32054 OKÄNT (Med palmett) Bevilacqua 310 

3594 KATEDRAL SW AB 268 3559 OKÄNT Ersta 208 

3564 KERUBER/ÄNGLARNA Libraria 178 3609 OKÄNT Libraria 184 

3672/ 3661 OKÄNT (CROCE MALTA) Pro Ecclesia 244 

3658 KORS SSKT 230 3702 OKÄNT (CROCETTE 

3621 KORS OCH FLAMMOR Licium 124 DI DAME) Kristlig Konst 286 

3605 KORSETS TECKEN Libraria 182 3821 OKÄNT (CROCETTE 

3534 KORSROSEN Libraria 170 DI MALTA) Pro Ecclesia 00 

3491 KROKARNA Licium 100 3647 OKÄNT (CROCI) Ersta 210 

3675 KRONOR (Kors och kronor) Licium 130 3700 OKÄNT (CROCI) Ersta 214 

1108 KRONOR/RENÄSSANS 3494 OKÄNT (CROCI E FIAMME) Libraria 156 

MÖNSTER Bevilacqua 294 3648 OKÄNT (FOGLIETTE) Ersta 212 

3676 KYRKPORTEN Kristlig Konst 282 3883 OKÄNT (IMPERO) Licium 138 

3665 LABYRINT SW AB 274 3526 OKÄNT (PETITS ETOILES) Libraria 200 

1237 LILJEMÖNSTER Licium 62 3529/

3583 LILJORNA SSKT 226 3636 OKÄNT (PICCOLI ROMBI 1) Libraria 190 

3654 OKÄNT (PICCOLI ROMBI 2) Libraria 192 



   

 

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nr Mönster Från Sid. Nr Mönster Från Sid. 

3154/ 3761 STJÄRNA I CIRKEL SSKT 236 

3396 PAPA GIULIO Bevilacqua 296 3551 STJÄRNBLOMMOR/ 

3619 PRISCILLA Bevilacqua 308 KORSBLOMMOR Libraria 176 

3380/ 3493 STOCKHOLM Licium 102 

3472 REGINA MARGHERITA Bevilacqua 304 1262 STORA KORS Licium 64 

3487 ROMBER Libraria 152 3613 STORE BLOMER SKI, Oslo 329 

3527 ROMBERNA/KORSET Libraria 166 3731 STRÖMMAR Kristlig konst 288 

1194 RUNDLAR Licium 58 – ”SÖRBY” Bevilacqua 314 

3539 RUNDLAR Licium 60 3849 TORNEKRONE Dansk parament 348 

3710 RUNDLAR Dansk parament 341 3633 TORNSPIROR Licium 126 

3577 RÄNDER Licium 122 3362 TULIPAN Bevilacqua 302 

3737 RÄNDER Libraria 196 3616 TRIANGLARNA/ 

3774 SAKNAS Pro Ecclesia 248 TÖRNEKRONA Libraria 186 

3848 SAKNAS Pro Ecclesia 252 3498 TÖRNEKRANSEN Libraria 160 

3856 SAKNAS Pro Ecclesia 256 3855 TÖRNEKRONA Pro Ecclesia 254 

3528 SEGERKRONAN Libraria 168 3686 VINKLARNA Libraria 194 

3522 SKEPPEN (Duvan och skeppet) Licium 110 3593 VINRANKAN SW AB 266 

3732 SKEPPET SSKT 234 3530 VINTRÄD Licium 116 

3773 SMAA FISKER Dansk parament 344 3677 VÅGEN Kristlig Konst 284 

3524 SMÅ KORS Licium 112 3454 VÅGORNA Licium 84 

3588 SMÅ KORS SW AB 264 3461 VÅGORNA Licium 86 

3879 SMÅ KORS Pro Ecclesia 258 – VÅGSIDEN Libraria 146 

3764 SMÅ KORSOR Dansk parament 350 3652 ÅRER SKI, Oslo 335 

3790 SMÅ KRONOR/KRONOR Pro Ecclesia 250 3604 ÄNGLAR SW AB 270 

3760 SMÅKORS Licium 136 3671 ÄNGLAR Pro Ecclesia 246 

3490 SMÅMÖNSTRAT Libraria 154 3497 ÄNGLAR OCH HJÄRTAN Licium 104 

3479 SNÖFLINGA Libraria 148 3470 ÄNGLAR OCH TRÄD Licium 88 

1342/3495/ 3470 bis ÄNGLAR OCH TRÄD Licium 90 

3516 SNÖFLINGAN Licium 76 3562 ÄNGLAR/ÄNGLADAMAST SSKT 222 

3560 SNÖFLINGOR Licium 78 3794 ÖPPNA DÖRRAR SSKT 238 
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ITALIENSK ORDLISTA
 

A 
altessa bredd 
arcata harnesksnöre, drag 
armatura bindning 

– taffetas, tela	 tuskaft 

–	 diagonale, spina kypert 

– raso, satin satin 
avorio vit varp eller inslag i elfenbensfärg 

B 
bava	 silketråd, den dubbla tråden från 

en silkesmask 
bavella	 enkel silketråd, silkefilament 
bobina	 polvarpsrulle 
bourette	 se ”seta” 
brocatello	 lampas där huvudvarpen i satin har 

ett inslag av lin som ger ett upphöjt 
mönster (här: två varpar, två inslags
system, mönstret alltid i satin, höjer 
sig mot bakgrunden) 

broccato	 broscherat tyg (här mer obestämt 
mönstrat tyg, skyttlat, med inplockade 
partier i silke och metall, guld eller 
silvertråd) 

C 
cantra, ”cànetra”	 ställning för rullar med polvarp, 

polvarpsram 
cartoni	 hålkort 
casettera	 ram för rullar med polvarp 
cassa battente	 slagbom 
catena	 varp 
cimosa	 stadkant 
colpo	 inslag 

corpo dei licci 
cordonetto 
crespektiveo 

D 
damasco 

diagonale 
disegno 

E 
effetto 

–	 faccia ordito 

–	 faccia trama 

F 
fattorini 
ferri 

ferroda velluto 

–	 a sezione 
circolare 

–	 a sezione 
rettangolare 

filato 
filo 
fioretto 
fondo 
frizzi 

skaftgrupp 
se ”seta” 
se ”seta” 

damast, en varp och ett inslag, 
varp kontra inslagseffekt här 
5-skaftad satin 
diagonal S eller Z 
mönster, design, för ”tessuti operati” 

varpeffekt, varpdominerad sida av 
ett tyg 

inslagseffekt, inslagsdominerad 
sida av ett tyg 

hålkort 
spröt för sammet. Med olika breda 
(höga) spröt kan man göra sammet 
i olika nivåer och skuren och oskuren 
metallspröt för sammetsvävning 

rund för oskuren sammetslugg 

rektangulär (med skåra) för 
skuren sammetslugg 
filament, enkel tråd, en fiber (silke) 
tråd 
se ”seta” 
bottenväv, bakgrund 
öglor i sammet 



 

 
  

 
 

 

 
 

 
  
  
  

 

 
 

 
 

 

 

  

  

  
 
 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

G 
grenadini 

I 
imbancatura 

incannatrice 
incannatura 
inveratura 

L 
lamé 
lamelle 
lampasso 

liccio 

M 
maglia 
maglione 
messa in carta 
mattassa 

N 
navetta, navettino 

O 
ordito 

– di fondo 

– di legatura 

– di pelo 
orditorio 
orditrice 
orgazino 
ormesin 

P 
pedale 
pelo 
pettare 

pettine 

se ”seta”
 

ram med spolar (för varpning), 

rullställning
 
spolerska
 
spolning
 
skäl
 

med inslag av metalltråd
 
rör
 
med två varpar och två inslag, 

huvud- och bindevarp, lanserade 

inslag, även broscherade (här 

vanligen en brokad)
 
skaft
 

solv (”anello”, liten ring, öga)
 
mönstersolv med flera trådar
 
patronteckning, rutmönster
 
härva
 

skyttel
 

varp
 

bottenvarp
 

bindevarp
 

polvarp
 
varpa (ställning)
 
varperska
 
se ”seta”
 
en typ av taft
 

trampa
 
se ”seta”
 
preparera varpen med gummi 

arabicum (venetiansk specialterm)
 
sked, skäl?
 

portate lang 
piegaggio pådragning av varp 
punto di legatura bindepunkt 

R 
rapporto di 

disegno mönsterrapport 
raso satin 
rasello redkam, sked? 
rebetto skärkniv för sammetslugg 
”rocca” varpbobin 
rocche träspole, rulle 
rocchelliera spolställ 
rochetto di filo trådrulle, spole 

S 
schappe se ”seta” 
seta silke 

–	 bourette bourettesilke, spunnet med kortare 
fibrer, kardat avfallssilke 

–	 cordonetto cordonnetsilke, tjock flertrådigt (grov 
tråd dubbeltvinnad) 

–	 crespo översnott crepegarn (crepe av hård
tvinnat silke, av två eller flera trådar, 
”Z”- eller ”S”) 

– fioretto	 florettesilke, schappesilke 

–	 grenadini hårt tvinnat grègesilke, dubbelt så 
mycket eller mer än orgasin, flertrådigt 

– lavorata	 tvinnat 

–	 orgazino orgasin, hårdspunnet tvåtrådigt haspe
silke (här: varpsilke av flera trådar, 
”Z”-spunnet, tvåtrådigt ”S”-tvinnat 
350–700 vridn./m) 

–	 pelo en enkel tråd(ända) av haspelsilke med 
varierad tvinning, sammetslugg 

–	 schappe schappesilke, spunnet av kardat 
silkematerial 

–	 trama tramsilke, lösspunnet haspelsilke 
(här: inslagssilke av två eller flera 
silketrådar, ”Z”- eller ”S”-spunnet, 
80–150 vridn/m) grègesilke, råsilke 
silke av flera kokongtrådar utan 
snodd 
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– broccata	 broscherat, inplockat, mönsterinslag 

–	 liserée mönstereffekt genom flotterande 
botteninslag 

V 
velluto sammet 

– ordo di pelo polvarp 

– unito	 slät, omönstrad 

– riccio	 oskuren 

– tagliato skuren 

– operato mönstrad 

– altobasso	 skuren med lugg i olika höjd 

– cesellato	 skuren och oskuren, bildar mönster 

– ”soprarizzo”	 skuren och oskuren, bildar mönster 

– allucciolato	 med guldöglor i inslagsriktning 

–	 agiardino mångfärgad, mönstrad med olikfärgad 
polvarp 

–	 a più corpi mångfärgad, mönstrad med olika 
varpar 

–	 a inferriata skuren med utsparade linjer/mönster, 
bottenväven (här i satin) synlig 

vincenzi	 en italiensk motsvarighet till 
jacquardens kortkedjor, bredare men 
mindre och i tunnare kartong 

Franska termer som används hos Bevilacqua 
ciselé utsparade partier i sammet 
lamé med metallinslag 

slegatura 

spolinato 

spola 
spolatrice 
subbio del ordito 
subbio del tessuto 

T 
tamburo 
taffetas 
tela 
telaio 
tessuto 

– operato 

flottering, om varptråd som passerar 
över flera skäl eller inslag som 
passerar över flera trådar 
effekt med extra inslagsskyttlar, 
broschering 
inslagsspolar 
spolerska 
varpbom 
tygbom 

bobin (stor) 
taft 
tuskaft 
vävstol 
tyg, textil 

mönstrat, mer eller mindre 
komplicerad design 

– piccolo operato småmönstrad, med litet obetydligt 
mönster ”rapporti di disegno minuti” 

– rigato randigt 

– unito slätt, omönstrat 
tiraferri ”spröt-flickor” som drar ut spröten 

i sammet 
trama se ”seta” 
trama inslag 

– di fondo botteninslag 

– lanciata skyttlat, lanserat, över hela bredden; 
kompletterande mönsterinslag syns 
bara i mönstret men går över hela 
bredden 



 

KÄLLOR
 

Arkiv och otryckta källor 

I Venedig 

Firman Luigi Bevilacquas arkiv: Handlingar, skisser 
och patronteckningar, kortkedjor och prover. Giulio 
Bevilacquas anteckningsbok, med nummer på alla 
mönster i kronologisk ordning. 

I Sverige 

Alice Lund Textilier AB, Borlänge: Sofia Widén 
Textilier, skisser. 

Ersta Diakonissanstalts arkiv. 

Kulturen, Lund: SSKT:s arkiv, handlingar, skisser 
och prover. 

Nationalmuseum: Märtha Gahns sidenprover samt 
Konstbibliotekets klippsamling. 

Nordiska museet: Handarbetets Vänners arkiv inkl. 
Liciumarkivet, handlingar, fotografier och skisser. 

Svenska kyrkans arkiv, Uppsala: Librarias hand
lingar, skisser och prover. 

Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk-Topografiska 
arkivet (ATA), Stockholm: Pietaskatalogen. 

Riksantikvarieämbetet (ATA): Märtha Gahns arkiv, 
handlingar och skisser. 

Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk-tekniska av
delningen, enheten för konservering för kyrkliga 
inventarier (ATk): Uppgifter om konserverade och 
renoverade föremål. 
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Det minsta man kan begära av ett textilt konstverk 
är att åtminstone materialet är äkta och värdigt 
... ansåg textilkonstnär agnes branting 

I svenska kyrkor finns en mängd liturgiska textilier av siden som vävts hos 

firman Luigi Bevilacqua i Venedig. Omkring 1920 beställde Agnes Branting 

– förnyare av den svenska kyrkliga textilkonsten och föreståndarinna för 

textilateljén Licium i Stockholm – sitt första egna tyg av Bevilacqua. Det 

blev upptakten till ett femtioårigt samarbete mellan svenska textilkonstnä

rer och det italienska väveriet. Faktiskt kom alla större svenska ateljéer  som 

tillverkade kyrkliga textilier, samt några danska och norska konstnärer, att 

under 1900-talet beställa sidendamast från Bevilacqua. Dessa vackra och 

värdefulla textilier används än i dag i kyrkor runt om i Sverige. 

Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer innehåller ett 

viktigt stycke svensk textilhistoria. Boken innehåller en omfattande katalog 

där de vackra sidenmönstren är namngivna och beskrivs. 
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