
Hemslöjden i fokus jubileumsåret 2012 

I LILLI ZICKERMANS SPÅR
Hemslöjden firas runt om i landet. Framför allt står Hemslöjdens  
100-årsjubileum i fokus.
I Stockholm pågår tre utställningar som  skildrar slöjden, det  traditionella 
kultur arvet och dess vidareutveckling till idag. Föreningen Svenska  Spetsar 
firar halvsekel med två utställningar i Vadstena, på Slottet och en mindre 
i Spetsmuseet. På flera håll möter vi västsvenska insatser. Kreativiteten 
och de fantasi fulla idéerna blomstrar. Tidigare rådde viss skepsis mot det 
digitala. Nu har det blivit ett globalt hjälpmedel. Själva arbetsprocessen 
uppmärksammas alltmer.

D
e flesta känner Prins Eugen som målarprin
sen. Men hur många vet att han var ord
förande i Svensk Hemslöjd under drygt 40 
år och nästan lika länge hedersordförande i 
Röhsska museets Vänförening.  Men vem vet 
vem Lilli Zickerman var? 

Lilli Zickerman (1858–1949) var apotekardottern 
från Skövde, som lyckades få de kungligas gehör 
och därigenom kunde grunda Svensk Hemslöjd 
1899 och Riksförbundet för Svensk Hemslöjd 
1912. Det var en bragd av en ogift kvinna från 
landsorten! Hon hade lärt sig väva och brodera 
vid Handarbetets Vänner, öppnade en hand
arbets affär i Skövde och ritade själv flera  mönster. 
Hennes bestående insats blev landsomfattande 
 inventeringar av slöjd och hantverk. Drygt 24.000 
glasnegativ och foton förvaras i Nordiska museet 
och ett stort antal dubbletter på Konstfack. De 
svartvita bilderna handkolorerades av Lilli och 
brodern Sven. 

Industrialismen var på frammarsch och det 
gällde att försöka bevara det gamla hantverket. 
 Intresset för folkkonst gick som en våg över  Europa, 
influerad av Arts and Crafts rörelsen och William 
Morris i England. Lilli Zickerman hade en oslag
bar energi och blick för kvalitet. Genom slöjden 
erbjöds landsortsbefolkningen hjälp till självhjälp 
i svåra ekonomiska tider. 
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1913 etablerade Lilli Zickerman en vävskola i 
Vittsjö i Skåne. Hon tog kontakt med Märta Måås
Fjetterström, Elsa Gullberg och Märtha Gahn, den 
tidens ledande textilkonstnärer, som komponerade 
moderna mattor i rölakan och flossa. Själv arbe
tade Lilli Zickerman oförtrutet vidare och vid 79 
års ålder publicerade hon boken Svenska folkliga 
textilier I: Rölakan, som hon hade tänkt skulle föl
jas av andra delar.  Korrespondensen mellan prin
sen och Lilli Zickerman tyder på ömsesidig respekt 
och en demokratisk inställning till bevarandet och 
spridandet av det folkliga kulturarvet.

Även Röhsska museet hade samarbete med 
Lilli Zickerman och över 200 inventarienummer 
rörande folkliga textilier från framför allt Blekinge 
och Skåne förvärvades. Röhsska gör ingen egen 
utställning, men har lånat ut några av de vack
raste flamgarnsfärgade bomullstygerna till Walde
marsudde. Den typen av mönstring har idag kom
mit in i modet under beteckningen ikat.

Waldemarsudde visar upp det rikhaltiga och 
färglysande allmogearvet av täcken och dynor, 
som varit förebild för flera generationer. Verk av 
1900talets mest kända textilkonstnärer finns väl 
representerade: Märta MååsFjetterström, Elsa 
Gullberg, Barbro Nilsson, Edna Martin, Kaisa 
Melanton och Helena Hernmarck. I prinsens ateljé 
hänger nutidens mest uppmärksammade bildväv
nader av Sten Kauppi, Ulla Schumacher Percy, 
Eva Ek Schaeffer, Hans Krondahl och Annika 
 Ekdahl – de två senare har båda varit professorer 
vid HDK. Även om inte alla utställarna varit knutna 
till Hemslöjden, har de på sitt sätt fört en rik textil
tradition vidare.

Liljevalchs utställning Hemslöjden 100 år fram
står som en myllrande folklig marknad. Besökaren 
möts av en skog av 88 kurbitsliknande träd med 
2000 löv i alla upptänkliga dekorer, gjorda efter 
en bestämd mall. Här finns verk av glada ama
törer, kluriga och skickliga slöjdare, konstnärer  
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Dyna med yllebroderi, handkolorerat foto av Lilli Zickerman, Waldemarsudde

Porträtt Lilli Zickerman, Waldemarsudde
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som länge varit anknutna till Hemslöj
den. Varje löv kommer att auktioneras 
ut på Tradera med ett utropspris på 100 
kronor. Intäkterna går till  Viskogen i 
Afrika.

En av lövmakarna är Kerstin Åsling
Sundberg från Göteborg, som i flera år 
samarbetat med Hemslöjden i Skara
borg, så egentligen kunde hon ha del
tagit med ett större eget verk. 

Hon har på senare år gjort sig känd 
för sina skira knappvävar.

– Jag klippte sönder en av mina 
transparenta knappvävar och fäste ett 
stycke grön tyll på ena sidan och lövet 
”Frostnupet” var fött!

Arkitekt Tomas Lundberg, Göteborg, 
är en av pristagarna i slöjdtävlingen 
SLUG, utlyst av Slöjd och Byggnadsvård 
på Nääs. Hans Pinnstolssoffa med trikå
dyna, som han virkat med händerna, är 
en snillrik återbruksmöbel. Han säger 
själv att ”Slugheten” här är att använda 
storvirkat för att göra hårda saker mjuka 
och vackra. Lilli Zickerman tog avstånd 
från virkning. Hade hon kunnat ana 
vilka proportioner den skulle få?  

I mer än hundra år var Adam och 
Eva ett omtyckt motiv i inredningar, bl.a. 
på skånska 

åkdynor. Motiven inspirerar än idag, 
men tidsandan skapar också helt nya 
motiv som

”Första sexetdynan” eller ”Miss
fallsdynan” av Marie Wetterstrand.  I 
rummet ”Grovhugget och finlir” står 
bildhuggaren och västerbottningen 
BengtErik Nilssons tomtar, delvis motor
sågade och målade. Det verkliga finliret 
i samma rum är svarvade tändstickor 
och risgryn av Torbjörn Sundström.  

Rummet ”Gå på i ullstrumporna eller 
balansera på slak lina” är fullt av får
skinn, ull, rep, lin och hampa. Upptäck 
Märta Mattssons utsökta precisionsar
beten: halsband av bearbetat getskinn 
och den lilla rosetten ”Remember me” i 
hålmönstrat kalvskinn! 
Jeanette Schäring ställer ut ”Himlen är inte blå” 
en installation av ull och lin, färgad i blått med 
vejde (Isatis tinctoria). Hon har länge arbetat med 
ekologisk färgning, växtfärgning utan gifter. Att 

framställa verket har tagit mycket lång tid. De blå linblå
norna hänger som glansiga droppar ner mot cirkeln av 
minutiöst utlagd krusig ull – en illu sion av skummande 
vatten. Jeanette samarbetar nu med flera forskare, bl.a. 

Tomas Lundberg ”Pinnstolssoffa”. 

Marie Wetterstrand  ”Missfallsdynan”. Foto: Marianne Erikson

Jeanette Schäring ”Himlen är inte blå” Foto: konstnären 
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med Lena Berglin vid Högskolan i Borås och de 
visar tillsammans prover på en materialvägg. Le
nas inriktning är att framställa förnyelsebara och 
miljövänliga biokompositer, fibrer som kan hjälpa 
till att bygga upp skelettet. Jeanette kommer in i 
projektet med sina vejdeundersökningar, eftersom 
växten även har läkande egenskaper. Det ger oss 
en insikt om att hemslöjd inte enbart handlar om 
ortstypiska produkter, utan också i hög grad om 
själva arbetsprocessen – lång och undersökande 
kunskap, idag med global inriktning. Jämför Knut
timring!

På Nordiska museet levnadegörs framställings
processerna sida vid sida med museisamlingarna, 
de utställda vävnadsklassikerna, Lilli Zickermans 
handkolorerade foton från inventeringarna och de 
skickligt akvarellerade katalogkorten av Emilie von 
Walterstorff, amanuens vid museet 1903–1913.

Stora hallen är fylld med vävstolar, där väver
skor från hela landet och även Polen och Lettland, 
arbetar. Var och en som vill väva, kan boka in sig. 
Från Västsverige kommer flera skickliga finnväver
skor att närvara i vecka 32. Den bohuslänska finn
väven står i särklass. Lilli Zickerman ville inte räk
na den som svensk hemslöjd. Den är ett exempel 
på långvarig kulturpåverkan utifrån. Utvecklingen 
har följts upp med nya vävnader av studenter från 
 Sätergläntan, Konstfack och HV Skola.

I Vadstena har det knypplats i minst 400 år. Un
der 1800talet fick Vadstenaspetsarna internatio
nell uppmärksamhet och medaljerades i Paris. De 
skira linnespetsarna tillverkades i hemmen av kvin
nor i Östergötland. 1870 fanns över 800 knypp
lare i Vadstenatrakten, enligt Lilli Zickerman. För 
att bevara och utveckla kunnandet bildades 1962 
Föreningen Svenska Spetsar, som är ansluten till 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. 

I Spetsmuseet, som öppnade 2005, finns en fin 
studiesamling av olika knypplingar och i sommar 
ställde Ingrid Eggimann Jonsson ut där igen. Hon 
är svenska bosatt i Schweiz sedan 50 år. 

Med en bild på Sten Kauppis spets ”Viggen” 
aviserades utställningen på slottet redan på gatan. 
I de höga ljusa salarna kom den nutida spetskon
sten väl till sin rätt. Anna Karin Bylunds  baldakin 
”Stjärnhimmel” hade stjärnor uppspända i rym
den, knypplade efter mallar av nio olika knypp
lerskor.
Sten Kauppi samarbetade på 1960–70talen med 
spetskonsulenten Sally Johanson och en  bestående 

förnyelse åstadkoms. ”Knyppelträdet” framstår bl.a. 
som ett lyckat exempel på bildknyppling i stort for
mat. Barbro Grytnäs har infört en folklig prägel i 
sina stjärnor och svängda hjärtan, som kan applice
ras antingen på en brudsäng eller ett bårtäcke. Skirt 
och vackert hängde  Göteborgaren Birgitta Hulter
ströms ”Nätverk I–IV”, knypplade i olika garner.

Hade vi inte haft långvarig fred och Lilli 
 Zickerman, kanske vi inte haft kvar det rika 
 kulturarvet? När skuttade röda lejon och enhörning

ar över våra blomsterängar och varifrån kom de? 
Mycket har nått oss genom århundraden av kom
munikation med andra länder – mönster, stickning 
och virkning. Ortstypiska särarter utvecklades kon
tinuerligt med stolthet.  

Nu sprids uttrycken snabbt genom den virtuella 
världen. Handens arbete är värt att vårda, bevara 
och utveckla både lokalt och globalt med öppna 
sinnen! Slöjden förknippas både med identitet och 
livskvalitet.

Anna Karin Bylunds"Stjärnhimmel". Foto: Kerstin Engman

Ingrid Eggimann Jonssons knypplade fågel. Foto: Marianne Erikson

Kristina Malmberg t.v., en av initiativtagarna till Spetsmuseet och Kerstin Engman t.h., ordf. i Föreningen Svenska Spetsar 
intill Birgitta Hulterströms "Nätverk I–IV" Foto: Marianne Erikson

- MARIANNE ERIKSON


