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Inledning 

Det kyrkliga textilkonsten präglas av en funktion som egentligen inte praktisk utan har ett 

rituellt och estetiskt syfte i en viss situation och ett visst rum. De olika plaggens och 

föremålens, den textila skrudens, givna form och huvudfärg är bärare av ett speciellt innehåll. 

Dessutom kan dekoren ofta innehålla ett budskap uttryckt i mer eller mindre realistiska 

figurscener eller stiliserade symbolbilder. De mest kända svenska broderiverkstäderna under 

senmedeltiden är Vadstena kloster och Albert pärlstickares verkstad i Stockholm. Ateljéerna 

som tillverkade de liturgiska plagg kallades paramentverkstäder. Paramenta är en äldre 

benämning på kyrklig textil. 

Till varje kyrka hör textilier och många kyrkor har en rik textil utsmyckning. I nybyggda 

kyrkor och församlingshem blir dekorativa vävnader med kristen symbolik eller bibliska 

motiv allt vanligare. Kormattorna är ett typiskt nutidsinslag i kyrkointeriören, tidigare 

förekom en golvbetäckning som skydd mot kylan från kalla golv innanför altarringen. 

Viktigast är de liturgiska textilerna som fyller en betydelsefull funktion i gudstjänstrummet. 

De ingår som en del i liturgins handlingar. De bildar kyrkans textila skrud som består av 

liturgins klädsel, altarets och kalkens textilier, dopets, brudvigselns och jordfästningens 

liturgiska skrud. 

Liturgisk färg är ett sätt att i kyrkan markera olika stämningslägen för olika firningsdagar och 

tar sig uttryck i de färger som kyrkotextilierna och altardekorationer har under de olika 

perioderna av kyrkoåret. Färgvalet är en väsentlig del av kyrkans liturgi. 

När jag studerade textilslöjd på Umeå universitet kom jag i kontakt med textilkonstnärer. Jag 

tyckte att deras konst var helt fantastisk. När jag nu har möjligheten att få skriva C-uppsats i 

Religionsdidaktik så ville jag undersöka något om textilkonst. Detta har väckt min nyfikenhet 

på kyrkotextilier. Dessutom är jag väldigt intresserad av svenska kyrkor och vad de har för 

textilier. 

 

Syfte  och frågeställning 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att göra en jämförande litteraturstudie av böcker som tar 

upp kyrkans textilier och närmare se på vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika 

böckernas sätt att beskriva de historiska textilerna.  

Jag ska försöka besvara följande frågor: 

- Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver textiliernas ursprung? 

- Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver hur man förvarar och vårdar       

   textilierna? 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Firningsdag
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkotextilier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Altare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrko%C3%A5ret
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liturgi
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- Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver färgernas symbolik och liturgiska  

   färger? 

- Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver Liturgisk textil från svenska ateljéer? 

 

Material och Metod 

För att svara på de frågor jag ställer om kyrkans textilier har jag gjort ett litteraturstudium av 

följande författares böcker: 

Gunnel Berggrén, (2002) ”Prästens kläder och kyrkans textilier”. I den här boken beskrivs 

hur prästens kläder, både ämbetsdräkten och de plagg som används i gudstjänsten ser ut och 

vad de har för funktion och historia. Kyrkorummets textilier och deras symbolik beskrivs 

också i boken liksom vården av textilierna. 

Agnes Branting (1920) ”Textil skrud i svenska kyrkor”. I den boken kan man läsa följande: 

Föreliggande verk, som afser att gifva en bild af den textila kyrkoskrudens historia i Sverige 

alltifrån kristendomens första skede i vårt land intill vår egen tid, gör endast anspråk på att 

tjäna som en handbok. Framställningen är i främsta rummet grundad på studiet af det 

värdefulla bestånf af kyrkliga textilier, som ännu finnes bevaradt i Sverige, men därjämte 

äfven på det material, som bildkonsten i skulpyur och målning erbjuder, samt på upppgifter 

från inventarieförteckningar, gåfvobref och andra urkunder. 

Frithiof Dahlby, (1999) ”De heliga tecknens hemlighet - Om symboler och attribut”. Är nu 

omarbetad i ny upplaga av Carl Henrik Martling, som ger en kortfattad, lättillgänglig 

handledning som man behöver för att kunna förstå den mängd av symboler från bibelns och 

konstens värld som omger oss i vardagen och som vi möter i de mest skiftande sammanhang. 

Inger Estham, (1976) ”Kyrkliga textilier arv, utveckling och vård”. Huvudförfattaren Inger 

Estham har skrivit om det textila arvet och om dagens liturgiska textiler. Hon svarar också för 

det avslutande kapitlet om vård och förvaring. Gerd Reimers skriver om nya liturgiska 

textilier från svenska ateljéer. Det är en sammanfattning av de många textilateljéernas och de 

enskilda konstnärernas betydelsefulla insatser i vår tid. Gertrud Ingers skriver bl a om 

hemslöjdernas arbete med att få fram nya textilier som har anknytning till den loka bygden. 

Hon har fått värdefull information från olika hemslöjdsföreningar. 

Margareta Ridderstedt, (1994) ”Svenska textilier 1890-1990”. I den här boken beskriver 

Margareta, antikvarie vid Riksantikvarieämbetet Kyrklig textilkonst i Sverige 1890-1990. 

Sven-Åke Rosenberg, (1979) ”Släpet på hans mantel en bok om kyrklig textilkonst”. Boken 

beskriver att under de senaste årtiondena har våra kyrkors textila skrud förnyats på ett 
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enastående sätt. Inte på århundraden har den kyrkliga textilkonsten i vårt land stått så högt 

som i våra dagar. 

Bengt Stolt, (1964) ”Kyrklig skrud enligt svensk tradition”. Boken ger en sammanställning av 

det liturgiska dräktskickets historia i vårt land, speciellt efter 1500-talet. Huvudvikten ligger 

härvid på plaggens användning, medan de bevarade äldre föremålens utseende berörts mindre 

ingående. I boken kan man också läsa om de liturgiska färgerna. 

Anledningen till att jag har valt just dessa författares verk är att de representerar olika 

historiska epoker. 

 

Disposition 

Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar om syfte och metod att innehålla fyra delar 

varav de tre första delarna är bakgrund. I del ett behandlar jag textiliernas ursprung samt hur 

de förvaras och vårdas. I del två tar jag upp beskrivningarna av färgernas symbolik och 

liturgiska färger. Därefter följer en del som behandlar liturgisk textil från svenska ateljéer. I 

den sista delen kommer jag att analysera och diskutera vad jag kommit fram till i min uppsats. 

Framförallt kommer jag att analysera skillnaderna hos de olika författarna i deras skildring av 

kyrkans textilier. Slutligen följer sedan en sammanfattning av uppsatsens innehåll och 

resultat. 

 

Kyrklig textilkonst från begynnelsen till nutid 

KLÄDER talas det ofta om i Bibeln. Långt borta i gryningstiderna börjar det, när 

skapelsedramat gått över i djup tragedi och människorna efter syndafallet drivits ut ur 

paradiset. Den nya tillvaron i arbete och slit krävde ändrade livsvanor: Och Herren Gud 

gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem (I Mos3:21)
1
  

 

Mässhaken är vårt vanligaste kyrkliga klädesplagg och tillika det förnämsta. Det förekommer 

i alla svenska kyrkor och går tillbaka till den äldsta kristna tiden. Mässhakens latinska namn 

är casula, som betyder liten hydda, eller planeta. Den har utvecklats ur ett profant antikt plagg, 

kallat paenula. Paenula användes av både män och kvinnor ända in på 600-talet. Från 500-

talet finns en bild av sedermera påven Gregorius den store tillsammans med sina föräldrar, där 

alla tre är klädda i mässhakar. Från 600-talet försvann dock plagget ur den världsliga 

klädedräkten men kom att bevaras som kyrkligt plagg.
2
 

                                                           
1
  Rosenberg, 1979, s 39. 

2
  Stolt, 1964, s. 37. 
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Första gången kyrkoskrud förekommer i ett svenskt sammanhang är under mitten av 800-talet. 

Abboten i Fulda, teologen och författaren Hrabanus Maurus (780-856) skriver till biskop 

Gautbert med det apostoliska namnet Simon under dennes vistelse som missionär i Birka att 

han sänder honom kyrkliga böcker och kultföremål. Han nämner t ex tre altarklädslar, två 

uppsättningar mässkläder samt corporale och pallium. Mässkläderna var två mässhakar med 

tillhörande mässkjortor, stolar, handlin och mässkärp.
3
 

 

Den i Sverige äldsta bevarade bilden av en prästskrud finns på ärkebiskop Stefans sigill 

(riksarkivet). Stefan var Uppsalas förste ärkebiskop. Sigillet är troligen ett franskat arbete från 

1164. Bilden visar en ärkebiskop iförd mässdräkt med biskopstecknen, mitra och kräkla, samt 

ärkebiskopens ämbetstecken, ett pallium. Palliet, ett vitt ylleband, som vävdes av nunnorna i 

den heliga Agnes kloster i Rom och som under en natt vilade på altaret vid den helige Petrus 

grav, hämtades hos påven.
4
 

 

De i Sverige äldsta bevarade liturgiska broderierna, de tjugofyra s k Biskopskulla-rundlarna 

(Statens historiska museum) är också från 1100-talets senare hälft. Broderierna i guld och 

silver illustrerar evangeliet.
5
 

 

Man har tagit tillvara på notiserna om en rik kyrklig skrudskatt i samband med Lunds 

domkyrkas invigning 1145. De återkommande adjektiven ”preciosus” och  

”electissimus” om den liturgiska skrudprakten vid detta tillfälle vittnar om beundran och 

glädje hos deltagarna. Ärkebiskop Eskil var själv donator av de fem mässhakarna, av 

korkåpor, dalmatikor, stolor, altardukar osv. De vid invigningen närvarnade klerkerna – bland 

dem biskoparna i Skara och Linköping – torde också ha varit bärare av förnämliga 

paramenta.
6
 

 

Skriftliga källor berättar om de medeltida kyrkornas allt större textila rikedomar. Magnus 

Ladulås testamenterade en mängd dyrbara textilier till franciskanernas kyrka i Stockholm. I 

                                                           
3
  Estham, 1976, s.10. 

4
  Estham, 1976, s 10. 

5
  Estham, 1976, s.11 

6
  Rosenberg, 1979 s.75. 



 6 

gåvan ingick altartextilier, mässhakar med tillhörande plagg samt dalmatikor och tunikor 

(kläder för diakon och subdiakon) till kyrkans olika altaren.
7
 

 

Under 1300-talet fick Uppsala domkyrka stora donationer b la från ärkebiskop Nils 

Kettillsson 1314, och från hertiginnan Ingeborg Håkansdotter omkring 1320, dels många 

klädesplagg, dels altarets och kalkens textilier. Två kåpor från den sist nämnda donationen 

finns bevarade. Konung Magnus Eriksson och drottning Blanka gjorde en omfattande 

donation till Vadstena klosterkyrka 1346.
8
 

 

På 1300-talet kom stora textila donationer till Uppsala-domen genom testamenten. 

Ärkebiskop Nils Kettilsson överlämnar år 1319 hela skruduppsättningar med kåpa, mässhake, 

dalmatika och andra ornater jämte en  biskopsmitra och en dyrbar biskopsstav. Hertiginnan 

Ingeborg Håkansdotters testamente är daterat 1320 och innehåller en rik skrudskatt. 

Åtminstone två av de i donationen ingående skrudarna, två korkåpor, anses ha blivit bevarade 

och tillhör fortfarande Uppsala domkyrkas skrudkammare.
9
 

 

Den senmedeltida kyrkan lämnade inte endast en livskraftig tradition, dokumenterad i skrift, 

efter sig utan också en rikedom av textilier av hög kvalitet och stort konstnärligt värde. 

Mycket har bevarats till vår tid i domkyrkorna i Uppsala, Strängnäs, Västerås och Skara. 

Uppsala domkyrka äger t ex märkliga textilier från 1200- och 1300-talen.
10

 

 

Under 1300-och 1400-talet växte också i Sverige intresset för den textila utsmyckningen i 

kyrkorna. Material och teknik följer givetvis utländska mönster. Över Holland utskeppades 

ofta de guldbroscherade sidentyger som kom från Lucca och Vendig och som alltså finns kvar 

i bevarade parament. Opus anglicanum har lämnat bidrag till den svenska textila 

kyrkoskruden - denna teknik som av sakkunniga beskrives såsom ”huvudsakligen kluven 

kedjesöm och neddragen läggsöm, utförd på lärft”. Ett exempel finns bl a på en korkåpa som 

tillhört Skå kyrka i Uppland.
11

 

                                                           
7
  Estman, 1976, s.11. 

8
  Estman, 1976, s.11. 

9
  Rosenberg, 1979, s.78. 

10
  Estman, 1976, s.11-12. 

11
  Rosenberg 1979, s. 77. 
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Under 1400-talet fortsatte tillväxten av paramentverksamheten, åtminstone kvantitativt. 

Somliga sakkunniga menar, att bevarande arbeten från detta århundrade visar en kvalitativ 

tillbakagång.
12

 

 

Under medeltiden, då den kyrkliga textilkonsten blomstrade, köptes eller skänktes mängder av 

dyrbara textilier till svenska kyrkan. Det mesta importerades från Orienten, Norditalien, 

Flandern, Tyskland och England, där välkända väverier och broderiateljéer fanns. I Sverige 

tillverkades textilier i hemmen, i kloster och i verkstäder, såväl på landsbygden som i 

städerna. Under stormaktstiden sänkte de förnäma adelssläkterna föremål till kyrkan, och 

många 1600-tals- stormaktstiden antependier och mässhakar är prydda ned praktfulla 

familjevapen och givarnas initialer.
13

 

 

Många av de medeltida textilierna blev naturligtvis slitna och ersattes under 1600- och 1700-

talen. Även dessa textilier hade vanligen hög kvalitet och praktfull dekor. Dekoren växlade 

samtidigt som den religiösa inställningen och den konstnärliga smaken förändrades.
14

 

 

Under 16- och 1700-talen följer de liturgiska textilierna i stort sett den stilhistoriska 

utvecklingen. Under 1800-talet slumrade intresset för kyrkotextil, men väcktes i slutet av 

seklet.
15

 

 

Redan vid mitten av 1800-talet fanns ett intresse för medeltidens kyrkliga konst och arkitektur 

nere i Europa. Hand i hand med detta gick ett intresse för kyrkans liturgi och därmed de 

textilier som används i gudstjänsten, ”paramenta”. Till Sverige kom denna rörelse tidigt 

genom Ersta diakonianstalt i Stockholm, som 1879 startade en paramentavdelning för 

nytillverkning av kyrkliga textiler.
16

 

 

Av bevarat material att döma minskade nyanskaffningarna under 1800-talets första hälft för 

att nästan helt upphöra fram till slutet av århundradet. En ny liturgisk rörelse, som började 

                                                           
12

  Rosenberg, 1979, s.79. 
13

  Berggren  2002, s.58. 
14

  Estman, 1976, s.13. 
15

  Berggren 2002, s. 58. 
16

  Ridderstedt 1994, s. 409. 
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under 1800-talets sista fjärdedel, gav kyrkorna en rikedom av textiler, många konstnärligt 

mycket värdefulla.
17

 

 

Från omkring 1870 och framåt präglades Europa och Sverige av industrialismens framtidstro, 

men även av intresset för kulturarvet och konsthantverk. Flera nya ateljéer för kyrkotextil 

bildades.
18

   

 

År 1880 startade Ersta Diakonissanstalt sin paramentverkstad i Stockholm och 1883 startades 

i Göteborg en ”Paramentförening”. Handarbetes Vänner, HV, bildades 1874 i Stockholm och 

fick sitt första kyrkliga uppdrag 1882. Licium skapades år 1904, och blev på 1950-talet en del 

av Handarbetes Vänner. Libraria utvecklades ur en ”Permanent utställning av kyrklig konst” 

och fick sitt namn 1917. Libraria har genom tiderna varit nära förbunden med Svenska 

kyrkan, och är nu en del av Verbum AB.
19

  

 

Att vårda kyrkans textiler 

I våra kyrkor finns en stor textil skatt värd att vårda och bevara. Sverige har flera äldre, även 

medeltida, textilier än något annat land. Olika faktorer har bidragit till att så mycket finns 

kvar. Efter reformationen fortsatte vi att använda den textila skruden i de svenska kyrkorna, 

medan man i en del andra protestantiska länder gjorde sig av med den. Vårt land var ganska 

fattigt, så mycket sparades, och sist men inte minst: vi har haft en kulturminneslag som 

skyddat inventarierna. Dagens kulturminneslag härstammar från 1500-talet, och har hela tiden 

varit tydlig i synen på kyrkliga inventarier. Redan i Kyrkoordningen 1571 förordas att 

kyrkans inventarier ska förtecknas och kontrolleras varje år, och att ingenting får förstöras 

eller säljas. Inventarierna får inte heller flyttas från den kyrka där de hör hemma. De ska 

skyddas mot dropp och unkenhet, och hållas rena från vax och vin.
20

 

 

Vården av kyrkans egendom är ingenting nytt för vår tid. De kyrkliga textilierna var en 

värdefull del av egendomen, de var dyrbara att skaffa, de hade en hög konstnärlig kvalitet, de 

invigdes för heligt bruk och betraktades med respekt och vördnad. Det var därför naturligt att 

de vårdades med stor omsorg. Det är fråga om en historisk tradition av vilken vi kan lära oss 

                                                           
17

  Estman, 1976, s. 13. 
18

  Berggren 2002, s. 59. 
19

  Berggren 2002, s. 59. 
20

 Berggren, 2002, s. 61. 
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mycket. De heliga kläderna förvarades i sakristian. I Vadstena kloster t ex hade under 

medeltiden några systrar som särskild uppgift att vårda kyrkans textilier, s k sacristas. 

I den svenska kyrkoordningen från år 1571 föreskrivs att de ansvariga i alla kyrkor skall 

inventera kyrkans ägodelar en gång om året så att allt som tillhör kyrkan hålls aktuellt och så 

att ingenting förstörs eller förekommer. Inventeringar skall även göras i samband med 

biskopens visitation. Om det då visar sig att något kommit bort skall den som har hand om 

vården av textilerna ställas till ansvar.  

 

Sysslomännen vid domkyrkorna och de som i alla andra kyrkor har hand om vårdnaden av 

textilierna (kyrkoherdar och kyrkvärdar) skall se till att dessa inte fördärvas av dropp, unkenhet 

eller annat så framt vederbörande inte vill komma i skuld. De skall också hålla dem rena och inte 

låta dem droppas fulla med vax och talg eller ”med annan orenhet bliva besmittade”. Även 

kyrkolagen av år 1686, den som nu gäller, innehåller viktiga bestämmelser om textilierna. Bl a 

skall domkyrkans syssloman och klockare årligen eller så ofta det behövs vårda textilierna så att 

ingenting må av mal, mögel och vanskötsel fördärvas. Där står också att lösa inventarier eller 

något annat som till urgamla tiders ihågkommande tjärnar ej får avlåtas till någon privat. 
21

 

 

Kyrkans textila konst är en dyrbar och viktig del av kyrkorummet och liturgin. Textilierna är 

formgivna och signerade av konstnärer och tillägnade sin speciella miljö, och de är tillverkade 

av de bästa material av människor som lagt ner tid och omsorg på sitt arbete. De är invigda för 

heligt bruk och skall behandlas med vördnad. Den vördnaden kräver också att textilierna ska 

vara rena och hela. Textilier hör till de mest ömtåliga föremålen i kyrkan. Att vårda dem väl 

spar pengar, eftersom det är tidskrävande och dyrt att renovera eller konservera textilier.
22

 

 

Textilierna hör till det som är svårt att sköta i en kyrka. I kyrkoordningen av år 1571 och 

kyrkolagen av år 1686 räknas sådant upp som kan skada textilerna som dropp, unkenhet, vax, 

talg, orenhet, mal, mögel och vanskötsel. Till detta kan fogas stearin, vin, solljus och vanligt 

dagsljus, elektrisk belysning och luftföroreningar, skadedjur av farligare slag än mal (råttor 

och olika arter änger), otvättade händer, olämplig förvaring, t ex när mässhakarna hänger 

sönder på felkonstruerade hängare och kalkdukar brister därför att de förvaras vikta.
23

 

 

                                                           
21

 Estham, 1976, s 89. 
22

 Berggren, 2002, s. 61. 
23

 Estham, 1976, s. 94. 



 10 

Det finns idag ett stort intresse för att vårda kyrkornas inventarier på bästa sätt men det blir 

allt svårare att veta vad som är rätt och fel. Många av tradition självklara begrepp glöms bort, 

andra sätt som prövats av generationer fungerar inte längre, nya material och moderna 

behandlingsmetoder visar sig vara en fara för kyrkotextilierna som nästan enbart är tillverkade 

av naturfibrer. Platser, syntetiska tvättmedel, olika slag av tillsatser och prepareringar kan ge 

obotliga skador. Vanligt silkespapper, omslagspapper och kartong kan ha en kemisk 

sammansättning som skadar textilierna.
24

 

 

Förvaring 

Bäst är att förvara textilierna liggande i skåp med särskilt avpassade lådor, vilket numera finns 

i många kyrkor. Ett tyg under och ett över textilierna skyddar mot det trädamm som alltid 

bildas när lådorna dras ut och in. Man kan använda urtvättat bomullsväv, gamla lakan är 

utmärkt. De mässhakar som inte används kan få en ”korv” av silkespapper eller tyg innanför 

axlarna för att göra vecket mjukare. Hårda veck ska alltid undvikas. Nyare mässhakar som 

används ofta kan gott hänga på galgar så att de är lätta att komma åt. Det är bra om de har 

individuellt formade galgar som är några cm bredare än mässhaken, detta för att skydda 

kanterna som annars lätt stöter i väggen eller skåpet.
25

 

Textilier förvaras i dagsljus eller i skåp eller montrar som är belysta av solljus och förstörs 

därför förr eller senare. Solen får bränna på dyrbara antependier eller altarbrun som hänger på 

altaret under lång tid, kanske år efter år. Kalkdräkten från 1600- eller 1700 talen monteras i 

glas och ram och hängs på väggen utan skydd mot dagsljus, fukt och den kanske syrarika 

kartongen i inramningens baksida. Den gamla ömtåliga mässhaken som nykonserverats för 

stora belopp används utan eftertanke.
26

 

 

Man kan inte undvika en viss nötning eller nedsmutsning av textilier som används men man 

kan se till slitaget blir minsta möjliga och försöka hindra onödiga skador. Man får försöka gör 

det bästa som går i gamla kulturminnesskyddade sakristior och textilskåp, i trånga och fuktiga 

kyrkor, kanske utan möjlighet till handtvätt, och i fel formgivna moderna sakristior eller starkt 

belysta kyrkorum.
27

 

 

                                                           
24

 Estham, 1976, s. 94. 
25

 Estham, 1976, s. 94. 
26

 Estham, 1976, s. 94. 
27

 Estham, 1976, s.95-96. 



 11 

Mässhakar bör hänga en och en, försedda med enkla tygskydd som man syr av bomullsväv. 

Nederkanten och ena sidan görs öppen, så att det är lätt att ta av och på skyddet. Undvik 

blixtlås och kardborreband, de river i tygerna.
28

 

 

Mässhakarna skall få plats på höjd och bredd och inte nöta mot varandra. Varje mässhake 

måste hänga på sin egen hängare gjord efter just den mässhakens skärning. Hängaren kan 

skäras till i plywood efter en pappersmall gjord efter mässhakens form. Den läggs med 

ryggsidan med på ett bord och så att framstycket faller absolut riktigt efter skärningen. Sedan 

gör man en pappersmall efter axellinje, halsringning och ryggstyckets skärning.  

Hängaren kläs med tyg t ex linnelärft och fram och bak markeras på tyget. Hur man vill hänga 

mässhakarna i skåpet, på tvären eller bredden med svängbara eller utdragbara armar, beror på 

utrymmet. Svängbara armar har visat sig vara minst lämpligt. Om det finns utrymme bör man 

förvara mässhakar och antependier liggande plant. Man måste då ha en låda eller en utdragbar 

hylla för varje föremål. Ytan beräknas efter den största mässhaken eller det största 

antependiets höjd och breddmått.
29

  

 

Stolor, kan hängas över en rundad stång, som man lindar med bomullsband för att stolorna 

inte ska glida. Stolor smutsas ofta hårt. Se till att de kommer i tvätt i tid! 

Kalkdukar förvaras lämpligen ovikta i lådor eller hängande med rätsidan utåt över en rundad 

stång. 

Antependier kan vara otympliga att hantera, och det krävs ofta en viss fantasi för att förvara 

dem på ett praktiskt sätt i de olika kyrkorna, beroende på utrymme. Upphängning med ringar 

sliter på tyget och bör i de flesta fall göras om till en tygkanal som träs på en skena av trä eller 

metall. Antependierna rullas med rätsidan utåt, så de veck som uppstår blir på fodret. 

Plastrullar är inte lämpliga eftersom de är hala och drar åt sig damm. Om antependierna måste 

vikas, vik med rätsidan utåt. 

Kollekthåvar förvaras med skaftet horisontellt, så att påsen hänger nedåt. Plats kan finnas 

ovanpå ett skåp eller på någon vägg. Ha gärna en enkel rymlig tygpåse över som dammskydd. 

Albor och röcklin hänger bra på galgar i en vanlig garderob. Se till att de tvättas ofta.
30
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Antependiernas förvaring är ofta det största problemet, särskilt då de mycket långs som täcker 

även altarbordets kortsidor. Bästa sättet är att montera en tygränna längs fodrets överkant och 

att trä in en rostfri skena genom rännan. Skenan dras aldrig ur. Den vilar i två eller tre krokar 

längs altarbordets överkant och i ett specialbyggt skåp. Antependiet hänger jämnt med mindre 

risk för bristningar och det skyddas också från onödig beröring. Det gör inte kardborrband 

som dock medför att antependiet hänger jämnt.  

Kollekthåvar bör förvaras horisontalt och så att pungen inte skadas. Det kan vara bra att 

använda skyddsfodral.
31

 

 

Allmänt 

Alla textilier skall förvaras mörkt för att skyddas mot blekning och andra skador som ljuset 

kan ge. Det är inte endast solljus som medför skador utan också vanligt dagsljus och elektriskt 

ljus. Textilierna måste b la skyddas från det starka sommarnattsljuset här i Norden. Lysrör har 

bleknade effekt, glödlampor bleker mindre men utvecklar värme som torkar ut textilfibrerna 

och gör dem spröda. I en del kyrkor förvaras textilierna i montrar för att kunna visas för 

besökare. Men textilierna tål inte att ständigt vara belysta. Montrar måste kunna mörkläggas 

helt och belysas endast vid visning eller gudstjänst. I kyrkor med en ström av besökare måste 

det bestämmas - att alla får se allting eller att ömtåliga och värdefulla föremål förvaras med 

hänsyn till församlingens och kommande generationers intressen.
32

 

 

Skydda textilierna mot ljus och damm. Ljuset bleker och förändrar färger och bryter med 

textilfibrerna. Förvara dem så mörkt som möjligt, och täck eventuella glasdörrar med tyg, 

särskilt om solen lyser in. Låt de gamla vackra kalkdukarna ligga fint i en tillgänglig låda 

istället för att sätta dem inom glas och ram på väggen. Endast textilier ska förvaras i de skåp 

och lådor som är avsedda för ändamålet. Städredskap, ljus (stearin lockar till sig möss) och 

programblad förvaras på annan plats. Om man håller rent och välstädat i förvarings-

utrymmena, så minskar risken för angrepp av skadedjur. Dammsug inne i skåpen, och torka ut 

lådorna ibland. Klimatet påverkar förvaringen, så att oventilerade lokaler ger risk för mögel, 

särskilt när luftfuktigheten är hög. Man bör se till att skåp och lådor luftas regelbundet. Ställ 

skåp en bit ifrån ytterväggen och häng inga textilier direkt mot en sådan vägg. 

En hygrometer som mäter luftfuktigheten kan man förstås köpa, eller få låna av länsmuseet 

för att kontrollera klimatet. Idealet är 50 % luftfuktighet. Når värdet över 70 % finns risk för 
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mögel. När våren kommer vill man gärna vädra ut vinterluften. Då är det bra att ha myggnät 

för fönstren, eftersom flygande skalbaggar kan vara skadeinsekter som söker mörka 

skrymslen för att lägga sina ägg. Det bästa sättet att skydda sig mot skadedjur är tillsyn. Titta 

igenom förvaringsutrymmena regelbundet och noggrant.
33

 

 

Hantering 

Se till att ha rena händer vid hanteringen av textilerna. Ett fräscht tvättställ med tvål och 

handduk i närheten av textilförvaringen är en god hjälp. Mässhakar blir solkiga vid 

halsringningen, då de dras över huvudet, särskilt av kvinnors smink och mäns skägg.  

Halslinet är till för att skydda mässhaken, så det bör läggas över huvudet vid påklädningen. Är 

halsringningen för trång, kan den kanske göras en aning större, av fackman. Lyft mässhaken 

genom att föra in händerna under axlarna, så berörs bara fodret. När gudstjänsten är slut och 

plaggen tas av, är det bra att ha en fristående galge i sakristian till mässhaken så den får lufta. 

Albor och röcklin kan också hänga ute en stund innan man hänger in dem i sitt skåp. 

Kyrkans textilier lyder under Kulturminneslagen, och det krävs tillstånd från länsstyrelsen för 

att renovera eller konservera dem. I praktiken betyder det att de måste lämnas till konservator 

för tvätt eller lagning. Enligt praxis gäller kravet på tillstånd för åtgärder endast textilier äldre 

än 30 år. 
34

 

 

Färgernas symbolik 

”Den hvita färgen såsom renhetens symbol.  

Rödt tillhörde apostlarnes och martyrernas dagar, erinrande om att dess utgjutit sitt blod för 

Kristus. 

Gröna färgen lägges ingen särskild betydelse, den är neutral. 

Violett är en bifärg till svart.  

Svart, sorg och botfärg. 

Gult användes som bifärg till grönt”.
35

 

 

Vitt betyder renhet, helighet, oskuld. Liturgiskt används den vita färgen vid glädjehögtider, 

Kristidagar och vigningar. 
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Rött är eldens, blodets och kärlekens färg. Rött kan också vara ”Guds färg”, symboliserande 

hans kärlek. Liturgiskt används den vid Pingst och på martyrdagar. 

Grönt är vårens och hoppets färg. Ibland kan grönt dock även var djävulens färg. Liturgiskt är 

den en ”neutral” färg och används då ingen annan är föreskriven. 

Violett betyder ånger, bot och bättring. Liturgiskt används den under bot- och fastetider. 

Blått är himlens och havets färg och leder tankarna till det överjordiska, gudomliga, till 

himlen och trofastheten. Den kan vara Kristi och Marias färg. Används liturgiskt ibland 

istället för violett. 

Purpur betyder konungslig makt, gudomlighet. 

Gult är vissnandets färg, det ondas, förräderiets, falskhetens och avundsjukans traditionella 

färg. Liturgiskt: Gult liknar guld och symboliserar därför i dessa sammanhang det eviga ljuset, 

Guds härlighet och makt. 

Svart är sorgens och dödens färg. 

Guld betyder överjordisk storhet, himlen. Färgen används därför ofta som bakgrund på bilder 

av heliga personer. Men det kan också vara ett tecken på yttre prål och yppighet. 

Korsfärger: Rött (Jesu blod), grönt (Livets träd), guld (symbol för konungsligheten), blått 

(himlens färg), vitt (det himmelska ljuset).
36

 

 

Liturgiska färger  

”Införandet af olikartade färger i liturgisk skrud för att därmed gifva karaktär åt en viss 

högtidsdag eller religiös förrättning vittnar om i hvilken betydande grad man i forna tider 

förstod att tyda färgernas än jublande, än klagande språk. De färger, som kommo till 

användning, voro hvitt, rödt, svart, grönt samt såsom bifärger violett, gult, blått och någon 

gång askgrått. Bruket af bestämda liturgiska färger omskakas i skilda fall redan på 800-talet. 

Det är dock först Innocentius III, som under 1100-talets sista år fastställer en fullständig 

färgkanon”.
37

 

 

Av den historiska översikten framgår, att en liturgisk färgcanon bestående av färgerna vitt, 

svart, violett och rött knappast använts i vårt land före vårt eget århundrade. Den är inlånad 

från 1800-talets romersk-katolska kyrka. Den motarbetas också på sina håll inom den 

moderna romerska kyrkan. På 1950-talet lyckade sålunda den liturgiska rörelsen genomföra, 

att den liturgiska färgen vid palmsöndagens palmvigningsgudstjänst blev rött istället för 
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violett. Och det är väl knappast troligt, att den framtida reformeringen av färgcanon stannar 

vid detta.
38

 

 

Hvit används vid Jesu födelses dag, vid Jesu namnsdag, vid Johannes döparens dag och 

änglarnes dag. 

Svart skulle användas i Advent och under tiden septuagesima till Långfredagen samt vid 

mässor för aflidna. 

Rödt: Vid pingsthögtiden är den en symbol för de tungor, vilka ”såsom eld” sänkte sig ned 

öfver apsotlarna. 

Grönt anses lämplig för de dagar, som ej äro festdagar.
39

 

 

1. sönd. i advent - julafton: blått  (1.sönd. ev. vitt) 

Juldagen: bästa skrud eller vitt 

Annandag jul: rött 

Tredjedag jul: vitt 

Fjärdedag jul: rött 

Övriga dagar t.o.m. 4 jan: vitt 

Trettondagsaftonen: blått 

Trettondagen: bästa skrud eller vitt 

7-13 januari: vitt 

14 jan. - lördagen före septuagesima: rött eller grönt 

Septuagesima – tisdagen efter fastlagssöndagen: blått 

Askonsdagen och följande vardagar: grått 

Söndagarna i fastan t.o.m. midfastosöndagen: blått 

5. söndagen i fastan – påskaftonen: rött 

Skärtorsdagen: mässan vitt. Efter mässan avklädes altaret. 

Långfredagen: svart 

Påskaftonens vigilia: blått, mässan vitt 

Påskdagen: bästa skrud eller vitt 

Annandag Påsk –bönsöndagen: vitt 

Gångnedagarna (måndag – onsdag efter bönsöndagen): blått 

Kristi himmelfärdsdag – fredagen före pingst: vitt 
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Pingstaftonen: blått 

Pingstdagen: rött eller bästa skrud 

Annandag Pingst – trefaldighetsaftonen: rött 

Heliga trefaldighets dag: vitt, ev. rött 

1. sönd. efter heliga trefaldighets dag – domsöndagen: grönt 

Kristi förklarings dag: vitt 

Kyndelsmässodagen, Marie bebådelsedag, midsommardagen, mikaelidagen och 

allhelgonadagen: vitt 

Böndagarna: blått (ev. 2:a och 4:e vitt, 3:e rött) 

Apostlar och martyrer: rött 

Helgon som ej varit martyrer: gult eller vitt 

Mariadagar: vitt 

Dop: vitt, ev. blått och vitt 

Vigsel: enligt kyrkoåret, ev vitt 

Jordfästning: svart 
40

 

 

Första söndagen i Advent: Vit 

Andra och tredje söndagen i Advent: Violett eller blå 

Fjärde söndagen i Advent: Violett, blå eller rosa. 

Julafton: Vit eller violett 

Juldagen: Vit 

Annandag Jul: Röd 

Söndagen efter Jul: Vit eller röd 

Nyårsafton: Violett 

Nyårsvigilia: Violett eller vit 

Nyårsdagen, Söndagen efter Nyår, Trettondedag Jul: Vit 

Första söndagen efter Trettondagen: Vit 

Andra till Sjätte söndagen efter Trettondedagen: Grön 

Septuagesima till Tredje söndagen i Fastan: Violett eller blå 

Midfastosöndagen: Violett, blå eller rosa 

Femte söndagen i Fastan och Palmsöndagen: violett, blå eller röd 

Palmsöndagen: Vit eller röd 

Skärtorsdagen: Vit 
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Långfredagen: Svart 

Påskdagen till Sjätte söndagen efter Påsk: Vit 

Pingstdagen och Annandagen: Röd 

Heliga Trefaldighets dag: Vit eller röd 

Första till Fjärde söndagen efter Trefaldighet: Grön 

Apostladagen: Röd 

Sjätte söndagen efter Trefaldighet: Grön 

Kristi förklarings dag: Vit 

Åttonde till Tjugofemte söndagen efter Trefaldighet: Grön 

Söndagen före Domssöndagen: grön eller violett 

Domsöndagen: Violett, grön eller vit 

Marie Kyrkogångsdag och Bebådelsedag: Vit (ev. Maria-blå) 

Midsommardagen, Mikaelidagen, Alla Helgons dag: Vit 

Alla själars dag: Svart 

Botdagen: Violett 

Reformationsdagen, Missionsdagen: Röd  

Tacksägelsedagen: Vit
41

 

 

Liturgisk textil från svenska ateljéer 

Redan vid mitten av 1800-talet fanns ett intresse för medeltidens kyrkliga konst och arkitektur 

nere i Europa. Hand i hand med detta gick ett intresse för kyrkans liturgi och därmed de 

textilier som används i gudstjänsten, ”paramenta”. Till Sverige kom denna rörelse tidigt 

genom Ersta diakonissanstalt i Stockholm, som 1879 startade en paramentavdelning för 

nytillverkning av kyrkliga textilier. Direktrisen Agnes Branting skickades av Handarbetets 

Vänner till Tyskland 1892, för att studera den kyrkliga textilkonsten och kom hem fylld av 

entusiasm såsom framgår av ett föredrag hon höll hos Svenska Slöjdföreningen, publicerat 

1893.
42

 

 

De liturgiska färgerna, som hade kommit ur bruk under föregående århundraden, infördes 

åter. Först ett stycke in på 1900-talet blev mässhakarna dominerande i produktionen, och med 

kalkkläden och predikstolkläden kompletterades de som kallas kyrkans liturgiska skrud. När 

Agnes Branting 1904 lämnat Handarbetes Vänner grundade hon med stöd av Anna 
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Wallenberg föreningen Licium, vars huvuduppgift blev att tillverka kyrkliga textilier. En 

permanent utställning av kyrklig konst skapades 1912 på initiativ av fru Auga Sven-Nilsson i 

Stockholm. Denna övertogs av Diakonistyrelsens bokförlag och blev 1916  

AB Libraria.  

Därmed har vi fått de två stora ateljéer som under större delen av 1900-talet kom att dominera 

den svenska produktionen av kyrklig textilkonst.
43

 

 

Libaria är Sveriges största specialateljé för kyrklig konst. Den kyrkliga textilien utgör där en 

särskild avdelning. Libaria utvecklades ur den 1912 inrättade permanenta utställningen för 

kyrklig konst i Stockholm och knöts 1916 till Diakonistyrelsens bokförlag samt ombildades i 

början av 1920-talet. Dess första år leddes av Agda Österberg, 1935-54 var Märtha Gahn chef 

och sedan 1954 är Anna Lisa Odelqvist Kruse konstnärlig ledare för ateljén. Som numera 

flyttat till Gamla stan i Stockholm. Med Berta Svensson-Piehl (Karlsholms kapell) och Ebbe 

Wadsten (Fellingsbro och Enskede) infördes en figurrikare stil. Andra goda Libraria -

konstnärer var Olle Hjortzberg (antependium för Turinge kyrka), Nils Aron Berge  

(antependium för Storkyrkan i Helsingfors), Lena Ringbom-Lindén (Skepptuna, Jukkasjärvi) 

och den österikisk födda Elisabeth Weixlgärtner-Söderberg (Amiralitetskyrkan i Karlskrona, 

Kristine kyrka, Falun).
44

 

 

Verksamheten efter 1954 domineras av Anna-Lisa Odelqvist Kruse, som inte bara är 

administrativ chef utan också i hög grad utövande konstnär. Hon arbetar i åtskilliga tekniker, 

från gobeläng till broderi och applikation. Bland övriga Libraria -konstnärer kan nämnas 

Margareta Langert och Märta Swartling-Andersson. Inte allt som tillverkas i Librarias ateljéer 

är beställningsarbeten. I lager finns alltid textilier av mera allmän karaktär i olika liturgiska 

färger. En strävan hos Libraria har varit att i de liturgiska textilierna knyta an till olika 

bygders provinsiella särdrag. Libraria har också en omfattande verksamhet när det gäller 

restaurering av äldre textilier, som ofta är känsliga och sköra och fodrar både hänsynsfull och 

kunnig vård.
45

 

 

Libraria leddes till en början av Agda Österberg. Under denna tid gjordes bl.a ett intressant 

antependium för Ansgarskapellet på Björkö 1930. Agda Österberg, som först hade varit 
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anställd på Handarbetes Vänner, arbetade för Libraria från 1926 men flyttade 1933 till 

Varnhem. År 1934 övertog Märtha Gahn ledningen för Libraria. Under hennes tid levererades 

mängder av mässhakar och antependier, men man hade också en stor produktion av kormattor 

(från 30- till 60-talet finns 186 skisser bevarade, de flesta från 50-talet).   

Till en början visar skisserna avklingande 20-talsformer med gracila spretiga bårder och 

symboler, under 40-talet mildare, vid slutet av 50-talet starkare i färgerna.
46

 

 

Efter uppbrottet från Libraria slog sig Agda Österberg ner i Västergötland och startade en 

egen textil ateljé med namnet Tre bäckar. På den gamla klosterorten Varnhem har sedan en 

lång rad av vitala kyrkliga textilier blivit till. Agda Österberg har främst arbetat med 

väggklädnader och mattor
47

.  

 

Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad är inte i första hand berömd för sin sakrala 

produktion och i den egna produktionen intar hennes antependier också en kvantitativt mindre 

betydande del. Det rör sig om tio antependier, för skånska kyrkor, vävda i gobeläng eller 

röllakanteknik, till form och innehåll nära besläktade med varandra. De är komponerade i en 

ganska stram stil. Märta Måås-Fjetterström fyller gärna hela ytan med bilder, ytan delas in 

rytmiskt i olika fält med hjälp av kolonnartade liljestänglar. Liljan är en symbol, liksom 

Lammet i bildens mitt, för renhet och oskuld.
48

 

 

Märta Måås-Fjetterström hade redan före Båstadtiden tillverkat tio antependier för skånska 

kyrkor. Senare levererades endast kormattor från hennes ateljé till kyrkorna.
49

 

 

Sofia Widén, som kom till Licium på 20-talet, blev efter Agnes Brantings död ledare för 

ateljén. Under hennes tid fram till 1951, då hon flyttade sin verksamhet till Stora Tunan, 

upplevde Licium sin kanske största tid. Redan 1928 komponerade hon det första av det stora 

antal damastmönster med sakrala motiv som dels vävdes upp i siden hos firman Bevilacqua & 

Filio i Venedig, dels i linne hos Josef Widlund.  Vid sidan av den broderade dekoren och de 

mönstervävda tygerna tog hon också fram tryckta tyger lämpade för de kyrkliga plaggen. 

Hennes kompositioner präglas både av en stram figurteckning och av en finstämd känsla för 

de religiösa motiven. Till det vackraste som Sofia Widén har gjort hör en serie på tio 
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mässhakar till S:t Lars kyrka i Linköping. De två svarta visades på Stockholmsutställningen 

1930.
50

 

 

Sofia Widén (1900-1961) förestod Licium, ateljé för kyrklig konst, mellan 1930-1952 och 

gjorde utsmyckningar till mer än tusen kyrkor i Sverige. 1957 tillverkade Sofia Widén och 

Alice Lund ett trettiotal textiler till Göteborgs domkyrka i samband med restaureringen. I det 

lilla andaktsrummet, norra kapellet, hänger fortfarande applikationen Den gyllene staden med 

ett centralt krucifix kopplat till ett kors och ett skepp längs en mittaxel. Färgerna är lugna, 

blått, grått, beige och svart. Sofia Widéns stil var oftast linjär och grafisk, det gäller både 

tygtrycken och applikationerna. De applicerade tygfälten formades till en strikt stilserad bild 

som gärna kantades av distinkta konturer av påsydda snodder. Här liksom i tryckta linnetyget 

Katedral (1953) är det ytan som utsmyckas. 
51

 

 

Sofia Widéns liturgiska textilier är alltid mycket stramt och enkelt uppbyggda. Hon tar 

vederbörlig hänsyn till liturgins krav men försöker också avpassa textilierna till det rum där 

de skall användas. Hon tänker på den distans som rummet kräver. Därför blir hennes arbeten 

klara och enkla i formen och distinkta i färgen – där finns ingenting som trasslar till 

helhetsintrycket. Hon anknöt till de liturgiska färgerna men försökte samtidigt frigöra sig från 

det som hon uppfattade som liturgsikt tvång. Hon vände sig mot den violetta färgen, som hon 

ansåg osvensk, och återinförde på 1940- talet den blå fastefärgen.
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Analys/Diskussion 

Jag har sökt efter litteratur på olika Internetbokhandlare, Jämtlands läns bibliotek och 

Mittuniversitets bibliotek. Jag valde att använda mig av den litteratur som fanns tillgänglig på 

svenska med både manliga och kvinnliga författare. Att läsa om kyrkotextilier har varit 

mycket intressant och väldigt lärorikt.  

 

Jag har genom litteraturgenomgång av den valda litteraturen för den här uppsatsen kommit 

fram till följande: 

Den första frågeställningen jag hade var om det finns skillnader mellan hur författarna 

beskriver de kyrkliga textilernas ursprung. Författaren Stolt (1964) säger att mässhaken är vårt 

vanligaste kyrkliga klädesplagg som kom att bevaras som kyrkligt plagg från 600-talet.  

 

Författarna Estman (1976) och Rosenberg (1979) beskriver att på 1300-talet kom stora textila 

donationer till Uppsala Domkyrka från ärkebiskop Nils Kettillsson och från Ingeborg 

Håkanssons testamente daterat 1320. 

 

Berggren (2002) säger att under medeltiden importerades mängder av dyrbara textilier till 

svenska kyrkan från bland annat Orienten, Tyskland och Frankrike.  

Vidare säger Estman (1976) säger att de medeltida textilierna blev slitna och ersattes under 

1600-och 1700-talen. 

 

Av detta kan jag dra slutsatsen att de olika författarna beskriver textiliernas ursprung på lite 

olika sätt. Vilket kan bero på att de i litteraturen inriktade sig på olika väsentliga delar av till 

exempel textilernas ursprung men även andra delar som de tyckte var intressanta. Men några 

lika beskrivningar av textilernas ursprung har de olika författarna. 
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Den andra frågeställningen var hur textilierna förvaras och vårdas. Bästa förvaring av 

textilierna är liggande i ett skåp i särskilda lådor så skyddas de från damm enligt författarna 

Estham (1976) och Berggren (2002). Vidare menar de att textilierna ska förvaras mörkt så att 

de skyddas mot blekning och andra skador från till exempel dagsljus, lysrör och glödlampor. 

Eftersom ljuset bleker och förändrar tyget och bryter ned textilfibrerna.  

 

Författaren Estman (1976) beskriver att mässhakar som inte används kan man göra ”korvar” 

utav silkespapper eller tyg som man lägger innanför axlarna för att vecket ska bli mjukare då 

man bör undvika hårda veck. Nya mässhakar som används kan ha formade galgar och hängas 

framme. Författaren Berggren (2002) beskriver mässhakarnas förvaring med att de bör hänga 

en och en. Med ett tygskydd  över som man syr av bomullstyg men utan blixtlås och 

kardborreband eftersom de river på tygerna.  

Här kan man märka att det är nyare tider nu och att de har kommit fram till att mässhakarna 

mår bra av att skyddas med ett tygskydd. 

 

Båda författarna beskriver att kollekthåvar bör förvaras horisontalt så att påsen hänger nedåt 

och använda ett skyddsfodral för att undvika damm. Vidare säger de att antependiernas 

förvaring ofta är det största problemet eftersom de är stora och otympliga att hantera. Och att 

det kan vara svårt att hitta ett bra förvaringsutrymme i kyrkorna för dessa. 

 

I kyrkoordningen från år 1571 förordas att kyrkans inventarier ska förtecknas och kontrolleras 

varje år. Författarna Estman (1976) och Rosengren (2002) beskriver i sin litteratur att textilier 

ska vårdas med stor omsorg. Textilierna hör till det som är svårast att sköta i en kyrka. Att 

vårda textilierna väl spar pengar eftersom det är tidskrävande och väldigt dyrt att renovera 

eller konservera textilier. Vidare beskriver båda författarna att ingenting får förstöras eller 

säljas i en kyrka. Och att inventarierna inte får flyttas från den kyrka där de hör hemma. 

Vidare ska de skyddas mot dropp och unkenhet, och hållas rena från vax och vin.  

 

I denna frågeställning har författarna väldigt likartade beskrivningar om hur textilierna ska 

förvaras och vårdas. 
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Tredje frågeställningen handlade om färgernas symbolik.  

Där författaren Dahlby (1999) skriver om att: vitt betyder renhet, helighet och oskuld. Rött är 

eldens, blodets och kärlekens färg. Vidare beskriver Dahlby att grönt är en neutral färg och 

den svarta är sorgens och dödens färg.  

Författaren Branting (1920) beskriver dessa färger på samma sätt. På författarens Brantlings 

tid (1920) var violett en bifärg till svart men numera betyder violett; ånger, bot och bättring 

enligt Dahlby (1999). Gult säger Dahlby är vissnandets färg, det ondas, förräderiets, 

falskhetens och avundsjukans traditionella färg. Enligt Brantling användes gult som bifärg till 

grönt. 

 

Denna del av frågeställningen kan jag bara kommentera med följande: att det har blivit en del 

förändringar med vissa av färgernas symbolik genom åren. 

 

Vidare behandlar jag de liturgiska färgerna där författarna Brantling (1920) och Stolt (1964) 

beskriver i sin litteratur att vitt, rött, svart och grönt är de grundläggande liturgiska färgerna.  

 

Jag behandlar hur författarna beskriver de liturgiska färgerna och vilka färger som man 

använder vid olika högtidsdagar.  

Författaren Brantling säger att vitt används vid Jesu födelsedag alltså julafton. 

Första söndagen i advent och fram till Julafton: blått men eventuellt Första söndagen kan vara 

vitt enligt Stolt. 

Författaren Dahlby har följande beskrivning: Första söndagen i advent: vitt. Den andra och 

tredje söndagen i advent används violett eller blå. Fjärde söndagen i advent violett, blå eller 

rosa. Julafton används vit eller violett. 

  

I den här delen av frågeställningen skiljer sig de olika författarna en del vad det gäller 

färgerna vid till exempel högtiden advent fram till julafton. 
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Den fjärde och sista frågeställningen var: Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver 

liturgisk textil från svenska ateljéer? 

 De textilier som används i gudstjänsten kallas för Paramenta. Den startades genom Ersta 

diakonissanstalt i Stockholm 1879, en paramentavdelning för nytillverkning av kyrkliga 

textilier. Anna Branting skickades av Handarbetets vänner till Tyskland 1892 och när Anna 

Brantling 1904 lämnade Handarbetets vänner grundade hon med stöd av Anna Wallenberg 

föreningen Licium vars huvuduppgift blev att tillverka kyrkliga textiler. 

1912 skapades en permanent utställning av kyrklig konst på initiativ av Auga Sven-Nilsson. 

Denna övertogs av Diakonistyrelsens bokförlag och blev AB Libraria år 1916. Dessa två 

ateljéer, som producerade kyrklig textilkonst, var de största i Sverige under 1900-talet. 

 

Författarna Estham (1976) och Ridderstedt (1994) skriver båda om att Libaria som är Sveriges 

största specialateljé för kyrklig konst leddes av Agda Österberg från 1926 fram till 1933. 

Under den tiden gjordes ett antependium för Ansgarskapellet på Björkö. Där efter tog Märtha 

Gahn över ledningen för Libaria och under hennes tid levererades mängder av mässhakar och 

antependier. 

 

Märta Mås Fjellerströms ateljé i Båstad tillverkade tio antependier för skånska kyrkor 

beskriver båda författarna Estham och Ridderstedt. 

 

Författarna Esthem (1976) Ridderstedt (1994) och Eriksson (2005) har berättat om i sin 

litteratur att: Sofia Widén kom till Licium ateljé för kyrklig konst och gjorde utsmyckningar 

till mer än tusen kyrkor i Sverige. Hon tog fram tryckta tyger lämpade för de kyrkliga 

plaggen. Hennes stil var oftast linjär och grafisk, det gäller både mässhaken och 

applikationerna. Hennes kompositioner präglas både av en stram figurteckning och av en 

finstämd känsla för de religiösa motiven. Hon anknöt till de liturgiska färgerna men försökte 

samtidigt frigöra sig från det som hon uppfattade som liturgiskt tvång. 

 

Dessa tre författarna har beskrivit i sin litteratur på ett liknande sätt vad Sofia Widén har 

åstadkommit på Licium. 
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Sammanfattning 

 

Mitt syfte var att göra en jämförande litteraturstudie av böcker som tar upp kyrkans textilier 

och närmare se på vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika böckernas sätt att 

beskriva de historiska textilierna.  

 

Följande frågor har jag försökt besvara: 

- Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver textilernas ursprung? 

- Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver hur man förvarar och vårdar       

   textilerna? 

- Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver färgernas symbolik och liturgiska  

   färger? 

- Finns det skillnader mellan hur författarna beskriver Liturgisk textil från svenska ateljéer? 

 

De metoder som har använts för att få svar på syftet kyrkans textilier är genom ett 

litteraturstudium av författare både från 1920-talet till 2000-talet. 

 

Resultatet har varit att de i studien ingående författarna har beskrivit textiliernas ursprung på 

lite olika sätt vilket kan bero på att de i sin litteratur har andra områden som de beskrivit mer 

ingående.  
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