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- Jeg vet at du har levert mange store tepper som kunstverk til bl.a. til 
Nasjonalmuseet, Modum Bad, Krødsherad kommune, Lysebu for å 
nevne noen. Men hvordan startet interessen for kirkens tekstilkunst? 
- Det var faktisk helt tilfeldig. En venninne hadde fått en forespørsel om 
en slik oppgave og ville ikke ta den på seg. Spør Kristin, sa hun, og der 
startet det! 
- Fortell om prosessen omkring et slikt oppdrag. 
- Først kommer forespørselen, jeg tar det på meg, kontrakt blir skrevet. 

Så legger jeg fram for oppdragsgiver 
(menighetsråd) min skisse og stoffprøver. 
Hvis menighetsrådet godkjenner, blir alt 
sendt tjenestevei og ender hos biskopen.  
Biskopen har i slike saker et Fagråd for 
kirkekunst i Tunsberg bispedømme som 
anbefaler (eller ikke anbefaler), og biskopen 
underskriver og utførelsen har fått 
klarsignal. 
- Og der er du nå? 
- Ja, det er jeg. Her skal du få se en liten 
prøve, der du kan se silke- og 
bomullstråden, sølvtråden og perlene jeg 
bruker, de skal gi et fargespill gjennom ulik 
glans på ulldamask. 
     Kristin henter fram broderte stoffer. Så 
vakkert! Jeg iler til med fotoapparat, men 
hva hjelper det når menighetsbladet bare er      

       i sort/hvitt? 
        - Ja, ja, sier Kristin. Så blir det en større     
       overraskelse når alt er ferdig! Men    
       monteringsarbeidet, det gjør ikke jeg. Det     
       er Anni som tar seg av det. Jeg har i 

mange år hatt et utmerket samarbeid med dyktige Anni Hagen her på 
Noresund.  
- Jeg må forresten fortelle om den spesielle forhistorien til selve 
fasongen på messehaklene jeg lager. Mannen min, Mads og jeg var på 
tur i Marrakech i Marokko. Vi gikk på markedet og kom inn i en mørk 
butikk med mye rart. Oppunder taket ser jeg noe svart som henger ned,  
 

 

 

Den gamle 
messehakelen 

i Olberg. Messehakel 
(før skrevet hagel)  
kommer av norrønt 

hakul og betyr kappe. 


