Agda Österberg sällskapet – Augustiresa 2013
Här några rader om vår resa i ”Agdas fotspår” de första dagarna i augusti 2013. Resan inleddes med
ett besök den 2 augusti i Husaby kyrka, den plats där Olof Skötkonung döptes år 1008.
Kyrkovaktmästare Sofia visade två mattor komponerad av AÖ 1954, vilka fanns i fint förvar
upprullade på specialgjorda rullar i sakristian. Mattorna har måtten 200x370 respektive 210x345.

Den lilla lila rektangulära mattan låg som fotmatta under skrivbordet i sakristian.
Husaby äger även denna mycket vackra kollekthåv från 1959, även den från Tre Bäckar.

Därefter gick turen till Lidköping där vice VD Sture Kjell i Lidköpings Sparbank hade vänligheten att
låta oss fotografer de två mattor banken förvärvade 1954. Här ett foto av den stora mattan med
måtten 230x300. Notera likheten med den stora mattan i Husaby!
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Lördagen den 3 augusti fortsatte vi med ett besök i Sunnersbergs församling där vi fick hjälp av
kyrkovaktmästare Robert att fotografera i Skalunda, Sunnersbergs och därefter Rackeby kyrka. I
Skalunda ligger denna rölakansmatta från 1956 och vid altaret syns antependiet från samma år.

Även i Sunnersbergs kyrka finns en rölakansmatta från 1956. Av särskilt intresse är det mycket vackra
antependiet komponerat av AÖ 1936. Här en detalj.

Sedan besökte vi Vänermuseet där Kerstin Hallin ordnat så att vi fick se AÖs magnifika bildväv
”Kunskapens träd på gott och ont” som hängdes upp i Lidköpings stadsbibliotek 1963 men som nu
efter bibliotekets flytt förvaras i muséets källare. Vävnaden mäter hela 514x397 cm. Vi hoppas
förstås att den en vacker dag åter kan pryda någon av stadens offentliga lokaler.
En serie fotografier av bonaden (och två andra vävnader) kan man söka sig fram till i bildbasen på
Vänermuseets hemsida eller aktuell länk, http://83.223.9.232:8080/carlotta-vm/web/object/153253

Söndagen den 4 augusti hade vi turen att passera Söne kyrka som var öppen. Där kunde vi njuta av
ytterligare ett fantastiskt handarbete av Agda Österberg, ett antependium ”Maria bebådelse” från
1944. Här nedan en detalj.
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Därefter styrde vi kosan mot Göteborg och passade på att besöka Börje Österberg. Börje och Maj har
ett vackert hem med ett flertal vackra konstverk från Tre Bäckar.
Väl framme i Göteborg hade vi tänkt besöka Röhsska muséet som 1926 inköpte Agdas komposition
”Djurgården”, en med olikfärgade bårder inramad, heraldiskt uppbyggd rya med hjortdjur och en
skytt till häst. Tyvärr hann vi inte fram före stängningsdags så får hoppas på bättre tur vid vårt nästa
Göteborgsbesök.
Måndagen den 5 augusti besöktes Hagakyrka i Göteborg där denna stora kormatta ligger som en
spegling av korets valv. Matta är från 1971 då Agda var 80 år!!

Tisdagen den 6 augusti besökte vi slutligen Varberg där Mildred Bornäs och Lena Andersson visade
oss församlingshemmets bonad ”Inridandet”. Se och njut av den underbara kompositionen! Väven
fyller hela fondväggen i det vackra församlingshemmet och mäter hela 250x600 cm!
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Vi fick även förmånen att få ta en del bilder av de fina textilierna i Varbergs kyrka, bl.a. en vit
mässhake från 1944.
På vår hemväg den 7 augusti passerade vi slutligen Borås och Gustav Adolfkyrkan där det utsökta
broderiet ”Johannes Uppenbarelse” eller ”Apokalypsen” hänger. Här en detalj.

Så avslutade vi vår resa med en trevlig pratstund med Jan och Nina på Tre Bäckar. Nästa år
återkommer vi till Västgötabygden när körsbärsträden blommar!!
Robert och Ann Vikström
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