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Textilier och hemslöjdsalster 

i Hofors. 
En utställning till förmån för Röda korset. 
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Vid Hofors bruk öppnas påskafton och 

kommer att under helgen pågå en 

utställning, som är värd ett stort och 

berättigat uppseende. Den textilsamling, 

som under ett par årtionden av 

brukspatron Pehr Eriksson och fröken 

Hedvig Ulfsparre hunnit hopbringas på 

Hofors herrgård skall för första gången och 

i ovan angivna filantropiska syfte utställas; 

och så stort och betydande är i själva 

verket vad som där förvärvats av svensk 

textilkonst, att utställningen får betecknas 

som en sevärdhet av rang. Knappast i 

någon privatpersons ägo torde befinna sig 

ett jämförligt antal föremål; smak och 

kunnighet har därtill varit bestämmande 

vid vart och ett inköp. Att hela denna 

sällsynta skatt ställes till förfogande för 

det behjärtansvärda ändamål, som vår 

Röda korsverksamhet är, betyder ett 

mycket lyckligt grepp och bör med varm 

tacksamhet uppskattas av alla dem, som 

hysa intresse för verksamheten i fråga.  

Har man haft tillfälle att noggrant följa de 

sista årtiondenas stora textiluppvisningar, 

såväl sådana i Stockholm som en del 

hemslöjdsuppvisningar i landsorten, så är 

man på förhand förtrogen med vad som 

här bjuds. Icke få av dessa konstverk 

gläder man sig att återse som gamla och 

kära bekanta. Här finns ännu flera Hilda 

Lilienberg-verk än man hade tänkt sig, här 

möter man verk av Lilli Zickerman, av 

Annie Frykholm, av Märtha Måås 

Fjetterström, av Ellen Ståhlbrand, som 

man minns sig med glädje ha sett för 

åratal sedan, men om vars senare öden 

man varit ovetande.  

Man gläder sig åt vart och ett ting, som 

hamnat i denna samling, som där befinner 

sig välbevarat och lika friskt och vackert 

som då det förelåg nyss fullbordat. Ty är ej 

i allmänhet textilers öde ett helt annat, 

det att begagnas och nötas och förfaras 

och så småningom gå sin undergång till 

mötes. Alltför ofta hamnar ej ett sådant 

verk på en plats, där det tages i akt så, 

som här; ty museerna ha så starkt riktat in 

sig på – och tvingats till detta – en gången 

tids alstring, att plats knappast ännu givits 

åt vare sig det textila konsthandtverk eller 

den återupptagna folkkonst, som i våra 

sena dagar så flitigt, kunnigt och 

smaksäkert alstrats fram.  

Sitt intresse äger alltså den utställning, 

vilken påskafton skall slå upp sina portar, 

som en uppvisning, vilken aldrig 

någonstädes på annan plats skulle kunna 

förekomna; sitt djupa intresse äger den 

som en resumé av vad som under två 



årtionden av mycket högt utvecklad textil 

alstring kan påvisas som typiskt svenskt. 

Av två stora grupper består egentligen 

denna utställning: den högreståndskonst, 

vilken, starkt påverkad utifrån, bör gå  

under benämningen konsthandtverk och å 

andra sidan vad som ligga oss så 

ojämförligt mycket närmare, nationellt- 

svenskt präglad som den är: vår 

hemslöjd=folkkonst. Så djupt som för intet 

annat känna vi för denna senare, bunden 

som den är med tusen fasta band vid vad 

som är vårt, vår natur, vårt folk och dess 

strävan för söcken och helg, dess 

möjligheter, dess stämningsvärld, dess 

föreställningar. 

Minne från och budskap om alla de 

tillfällen i vårt vida land, då denna 

hemslöjd-folkkonst visats fram, var och en 

i sin art och i sin egen landsända, betyder 

för den, som alltid haft glädjen att där få 

vara med, alla dessa ting: Skånes starkt 

färgmättade textila folkkonst, Blekinges 

ljusa och färgfagra, med vilken f.ö. 

Gestriklands icke äger får 

beröringspunkter, Jämtlands 

medeltidsartat prakttunga, Hälsinglands 

högstämt dystra, Dalarnas muntert 

tindrande, Smålands i all sin torftighet 

storstilade, Västmanlands och Upplands 

halvt borgerligt präglade o.s.v. Och bakom 

allt detta, vilket äger klang och färg av vårt 

eget land, som trygg och bred och säker 

grund långa släktens kvinnors tåliga och 

ihärdiga möda, kloka omdöme och 

outrotliga kärlek till helgens, festens, 

söndagens prakt, ett från avlägsnaste tider 

nedärvt lynnesdrag. I en och var 

hemslöjdsutställning är vi främst av allt 

minne av alla dessa, och till deras gärning, 

så stark och god att dess frukter njutas av 

oss sena dagars svenskar, böra våra tankar 

icke minst denna gång sträcka sig.  

Men känna vi alltså varmt och djupt för 

dessa tunga och färgstarka yllevävnader, 

denna blanka linnelärft, dessa skira 

spetsar, sömnader, flätningar, bårder, 

m.m. – det senare så starkt typiskt för den 

provins, inom vars råmärken Hofors har 

betydt en av de uråldriga medelpunkterna 

– så ha vi alla ock djup anledning att fröjda 

oss över det konsthandtverk, som denna 

högintressanta och säregna utställning 

bjuder. 

Ty i denna stund är det vårt land, som med 

ett högstående konsthandtverk går i 

spetsen för hela världen. Och denna 

utställning kunna vi avläsa en konstarts, 

den textilas, d.v.s. vävnadernas och 

konstsömnadernas och spetsarnas, snabba 

utvecklingsgång under två nyss förflutna 

årtionden.  

Thyra Grafströms ateljé och Hilda 

Lilienbergs en gång verksamma spetsskola 

ha huvudsakligen lämnat denna alstring; 

och anledning till de inköp, som man på 

Hofors herrgård där gjort, var 

iordningställandet av det hem, som nu får 

anses som ett av de klaraste och bästa 

vittnesbörden om smak och stil under 

perioden 1905-25. Att dess ägares 

personliga önskningar och smak här ha 

burit upp det hela borgar för, att endast 

det bästa av vad som fanns att tillgå inom 

svenska gränser införlivades med de 

samlingar, vilka under årens lopp växt sig 

så oanat stora.  

Spetssmyckade gardiner, dukar, 

lampskärmar m.m. från Hilda Lilienbergs  

spetsskola äro endast så mycket 

värdefullare, därför att anstalten numera 

är nedlagd. Den förnämligaste av alla 



dessa ting är f.ö. det stora, i genombruten 

sömnad och spetsarbete utförda 

antependiet, över huvud taget ett av vår 

moderna textilkonsts främsta skapelser. 

På mattor är samlingen rik; i rödlakan, i 

flossa, i sniljeflossa och ryevävnad 

föreligga dessa, och mästarnamn äro 

knutna till samtliga: Lilli Zickerman, 

Märtha Måås-Fjetterström, Annie 

Frykholm, Lisa Hedberg, Elisabeth 

Glantzberg. Hela möbelklädslar, tecknade 

av Tyra Grafströms främsta kraft, Ellen 

Ståhlbrand och vävda i hautelisse tillhöra 

samlingens dyrbarheter. Några föremål i 

rikt silke ha till upphovsmän Agnes 

Sutthoff, Annie Frykholm och Märtha 

Christerson. Maja Sjöströms 

gobelinkuddar få ej förglömmas i 

förteckningen över dessa betydande verk. 

En mycket stor avdelning bilda de utsökta 

linnevaror, där tillika med glänsande lärft 

av handspunnet garn våra allmogespetsar 

och genombrutna sömnader spela en roll, 

och där konstfull damast är rikt företrädd. 

Ett par äldre, kostbara verk äro 

Smålandshautelissen av år 1736, högst 

karakteristisk för sin ort och sin tid samt 

som utländsk gäst i denna rika svenska 

samling en fransk gobelin, en s.k. verdure, 

föreställande en sommarstämd 

parkinteriör. En ävenledes utländsk gäst är 

den i all sin anspråkslöshet överdådiga lilla 

italienska vävnad av oförfalskad 

folkkaraktär.  

Fru Mattis Grundell, känd som 

framstående miniatyrmålarinna och 

konsthandtverkare av rang, har älskvärdt 

ställt sin förmåga till förfogande och målat 

en del av de träsaker, som arbetats fram 

dels av Gefle hemslöjd, dels av en händig 

ung gosse vid Hofors. En grupp för sig 

utgör den intressanta samling skulpturer i 

Döderhultsstil, som utställs av hr Sven 

Brundin, Hofors. 

En kort uppräkning ha ovanstående 

anspråkslösa rader kunnat ge från 

utställningen, som blir en heder för sin 

provins och till vilken ingen annan svensk 

trakt eller privatperson skulle kunna 

framställa en motsvarighet. Men vi från 

andra svenska orter, där inga samlare 

specialiserat sig på svensk textilkonst, äga 

fröjden och tillfredsställelsen att den är 

svensk. Och varmt vilja vi uppmana alla, 

som så kunna, att, icke minst för det 

behjärtansvärda ändamålets skull, under 

någon av påskhelgens dagar styra kosan 

till Hofors bruk för att taga del av och 

studera densamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


