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EN TÄMLIGEN UNIK VÄVNAD AV MÄRTA MÅÅS-FJETTERSTRÖM

I Fågelsjö kapell, beläget i mötet mellan 
Hälsingland, Dalarna och Härjedalen, finns 
en vävnad i gobelängteknik som bär samma 
namn som kapellet, Fågelsjö. Den har sin 
placering ovanför altaret mellan två pilastrar. 
Platsen fick den 1933 då kyrkan var nyreno-
verad. Vävnadens motiv har tre rader av liljor, 
så hårt stiliserade att de bildar korsformer. 
Marken bakom dem är indelad i horisontella 
partier som med sin färgväxling skapar rytm 
och omväxling i bilden. Ovanför liljorna ses 
stjärnor mot en ljus natthimmel i blå toner 
som bildar randiga fält. Längst ner i ena 
hörnet finns signaturen MMF. Det är Märta 
Måås-Fjetterströms, en av 1900-talet mest 
betydelsefulla textilkonstnärer. 

Märta Måås-Fjetterström levde mellan 1873 
och 1941. År 1919 startade hon sin textilverk-
stad i Båstad. Den bar hennes namn och lever 
vidare än i dag. Märta Måås-Fjetterström 
är nog starkast förknippad med mattor. De 
finns i privata hem, på ambassader, offentliga 
institutioner och på korgolv i många svenska 
kyrkor. Märta Måås-Fjetterströms far var 
kyrkoherde i Vadstena klosterkyrka och i den 
kyrkliga miljön växte hon upp. Senare i livet 
skänkte Märta Måås-Fjetterström en matta 
som hon formgivit till klosterkyrkan, den bär 
texten ”Herrens ord är mina fötters lykta”. Till 
kyrkor formgav hon inte enbart mattor utan 
även andra kyrkotextilier. Till altaren vävdes 
antependier som täckte altarets framsida, 

mindre vävnader som predikstolskläden och 
större som bårtäcken framställdes också.

Att vävnaden i Fågelsjö kapell är av Märta 
Måås-Fjetterström är det ingen tvekan om. 
Men hur gick det till att vävnaden kom till 
kapellet? Tankar och funderingar kring 
frågan har varit aktuella många gånger i för-
samlingen då kännedomen om dess tillkomst 
gått förlorad. Vid ett besök i Fågelsjö kapell 
samtalade jag med Margareta Halvarsson, en 
av kapellets kyrkvärdar, om vävnaden. Om 
hur det kom sig att den fanns där. Då kom 
idén om Hedvig Ulfsparre upp. En möjlig 
person som kunde ha varit inkopplad vid 
tillblivelsen av vävnaden. Ett spår att söka 
vidare utifrån. 

Hedvig Ulfsparre föddes 1877 i Skåne men 
kom att leva sitt vuxna liv i Gästrikland, på 
Hofors herrgård och Kungsgården. Hon var 
en samlare av textil och har lämnat efter sig 
dåtidens största svenska privata textilsamling 
som i dag visas på Länsmuseet Gävleborg. 
I den samlingen ingår ett femtiotal verk av 
just Märta Måås-Fjetterström.¹ Mest känd i 
hennes samling av Märta Måås-Fjetterströms 
textilier är vävnad Enhörningen i skogen, men 
samlingen spänner brett mellan dukar och 
mattor. På länsmuseet finns också Hedvig 
Ulfsparres arkiv. Och där fanns mycket riktigt 
svaret på frågan om Fågelsjö. I ett brev från 
1941 till intendent Erik Wettergren inför en 

utställning på Nationalmuseum i Stockholm 
skriver Hedvig Ulfsparre om Fågelsjövävnaden: 
”Märtha Måås-Fjetterström gjorde här be-
kantskap med en ung prästman, kyrkoherde 
Norlander /…/ från Los & Hamra. Kyrkoh. 
N. var så pass intresserad av hennes konst, 
att han genom syföreningen etc. insamlade 
medel, som han bad henne få beställa en 
”altartavla” för till (sic) något av ödemarks- 
kapellen i norra Helsinglands finnmark. Jag 
vill minnas att det var till Fogelsjö.”² Los 
församling har haft två kyrkoherdar vid namn 
Olof Norlander, far och son Norlander. Det är 
den sistnämnda som beställer Fågelsjö- 
vävnaden.

Kyrkoherde Norlander träffar alltså Märta 
Måås-Fjetterström personligen och ser san-
nolikt också hennes textilkonst hos Hedvig 
Ulfsparre. Exakt när de träffades framgår inte 
av Hedvig Ulfsparres korrespondens men det 
är inte helt omöjligt att de gör det i samband 
med en beställning till landshövdingsfrun 
Maja Lübeck. Hennes vänner förärar henne 
en specialkomponerad matta av Märta  
Måås-Fjetterström i 50-årspresent 1930. 
Dess motiv har hämtats från landskapet.3 
Hur kände kyrkoherden och Hedvig Ulfsparre 
då varandra? Sannolikt från tiden när Olof 
Norlander var komminister i Hofors. Han 
gifte sig 1922 med Märta Elisabeth Wiklund 
som var född i Hofors men gick bort redan 
vid 30 års ålder 1926. Det är därför inte  

FÅGELSJÖ

¹ Bergman, Ingrid, Hedvig Ulfsparre. Skaparen av Sveriges största privata textilsamling. 
Hedvig Ulfsparre och Gästriklands textila slöjd. Stockholm 1984, s. 14.
²Länsmuseet Gävleborg. Hedvig Ulfsparres arkiv, F5:1. Brev till Intendent Erik Wettergren, 
Nationalmuseum, daterat 20.6 1941. Gäller samtliga citat i texten då inget annat anges.
3  Artikel ” Gåva till landshövdingskan Maja Lübeck”, Svenska Dagbladet 16 september 1930.

Vävnaden i Fågelsjö kapell.
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troligt att hon var med vid Olof Norlanders 
möte med Märta Måås-Fjetterström, men 
hon kan ha varit den som gjort honom bekant 
med Hedvig Ulfsparre.¹

Läser vi vidare i brevet till intendent Wetter-
gren får vi veta mer hur beställningen gick till:
”Kyrkoherden hade enligt Märtha många ori-
ginella uppslag i saken och Märtha gick med 
varmt intresse in för altartavlan.” Det visar 
oss att Olof Norlander var starkt engagerad i 
tillkomsten av vävnaden. Exakt vad hans  
”originella uppslag” bestod i framgår inte men 
vi kan tänka oss att det bland annat röra sig 
om vävnadens speciella placering mellan pila-
strarna på väggen bakom altaret. Kanske hade 
han också tankar och önskemål om bildinne-
hållet även om vävnaden till sin karaktär är 
signifikativ för Märta Måås-Fjetterström. Fler 
motiv tycks ha varit aktuella och tänkbara för 
vävnaden. Hedvig Ulfsparre skriver ”liljor, 
törnen, stjärnor, duva etc. skulle det bli” men 
allt detta kom inte med i den slutliga vävnaden. 

Av Märta Måås-Fjetterströms akvarellskisser 
framgår att även ett stort centralt kors i väv-
naden fanns med i skisstadiet.² Det frångicks 
och istället fick liljorna ta plats och breda ut 
sig i den vävda ytan.

Liljor och stjärnor känns igen i flera andra av 
Märta Måås-Fjetterströms textilier. Något år 
innan vävnaden i Fågelsjö tillkom hade hon 
formgivit ett antependium för Båstad kyrka 
med liljor och Guds lamm. Liljor upptar ock-
så hela ytan på en vävnad som hon formgav 
1933 och som ägs av H. M. Konungen. Den 
för tankarna till ett fotografi när hon själv står 
i ett hav av liljor, lika rakt upprätta som på 
hennes tre textilier. Hennes allra sista matta 
bär även den liljor som närmast liknar den 
franska liljan. 

Stjärnor tindrar i olika former i Märta 
Måås-Fjetterströms skisser och vävnader, och 
om dem skriver hon: ”Stjärnorna, särskilt 
åttabladsstjärnan /… / gå igen i alla perioder 

och alla länders textilkonst”.3 För Märta 
Måås-Fjetterström var naturen en viktig inspi-
rationskälla och hon ser i den, liksom hon ser 
i stjärnorna, ett tidsperspektiv som sträcker 
sig utöver hennes eget skapande: ”naturen, 
den aldrig sinande källan för all form som alla 
tider öst ur”.4 

Om Hedvig Ulfsparre någonsin fick se vävna-
den Fågelsjö själv är osäkert. Året 1941 hade 
hon ännu inte sett den och skriver ”fastän jag 
förmedlade skissens sändande fram och tillba-
ka, har jag ej sett tavlan färdig”. 1945 skriver 
hon återigen att hon inte har lyckats få se 
vävnaden och i samband med det framkom-
mer det också att Märta Måås-Fjetterström 
gjorde den allra första skissen hos henne på 
Kungsgården.5 
    Av Hedvig Ulfsparres brevväxling framgår 
också att hon har efterfrågat Fågelsjövävnaden 
för inlån till utställningar några gånger. Varje 
gång en förfrågan kom har församlingen sagt 
nej. Sannolikt visste hon inte hur vävnaden 
var exponerad i kyrkan, att den utgör en del 
av altaruppsatsen mot väggen och är infälld 
mellan dess två pilastrar varför den inte lätt 
kan lånas ut. 

Hedvig Ulfsparre berättar vidare i brevet från 
1941 att församlingen blev ”lycklig över sin 
skatt”. Hon uttrycker också det som många 
känner inför vävnaden Fågelsjö – ”den är 
tämligen unik”. I dag kan vi konstatera att 
den som altarvävnad är mer än tämligen unik, 
den är unik i sitt slag. Den tycks vara den 
enda altarvävnad som Märta Måås-Fjetterström 
formgivit.6 De flesta av hennes kyrkotextilier 
finns i de södra och mellansvenska stiften.7 
De blir färre längre norröver, men finns där 
som de pärlor de är. 

Mari-Louise Franzén
Textilhistoriker

Skiss till vävnaden Fågelsjö.
Foto: Bilden tillhör MMF AB. Fotograf Anette Nilsson, MMF AB.

¹ Tack till Anna Forsberg, tidigare arkivarie på Länsmuseet Gävleborg, för hjälp med personforskningen och vägledning i Hedvig Ulfsparres arkiv.
² Skisserna finns på Märta Måås-Fjetterström AB, Båstad.
3 Bergman, Ingrid, Märta Måås-Fjetterström. En mästare och nyskapare inom textilkonsten. Stockholm 1990, s. 27.
4 Ibid s. 27.
5 Länsmuseet Gävleborg. Hedvig Ulfsparres arkiv, F5:1. Lista över Vävnader av Märtha Måås-Fjetterström i Hedvig Ulfsparres samling, Kungsgården. Daterad 4 februari 1945.
6 Enligt uppgift från Angelica Persson, Märta Måås-Fjetterström AB.
7 Markus Dahlberg, ”Märta Måås och kyrkans textila skatter”, i RIG kulturhistorisk tidskrift, 1/2020, s. 33.

Märta Måås-Fjetterström bland liljor.
Foto: Bilden tillhör MMF AB.
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