
DDe hemvävda plädarna och kjolarna 
från Sörmland såldes i Christian Diors 
butiker i Paris och på de lyxiga ameri-
kanska varuhusen. Ebba von Eckermann 
skapade på 50-talet ett svenskt textilföre-
tag som tog världen med storm och som 
under tidigt 60-tal stod för 10 procent av 
svensk textilexport. Allt formgivet och 
producerat på gården Sandvik i sörm-
ländska byn Ripsa.

På 80-talet upphörde verksam-
heten, men i dag vävs åter de lyxiga 
plädarna. 

– Det är en fantastisk skatt att ösa ur 
och förstås ett väldigt roligt projekt för 
mig personligen, säger barnbarnet Carl 
von Eckermann som axlat rollen att lyf-
ta fram och utveckla farmors formgivna 
textil. 

På 50-talet var Ebba ”den vävande 
grevinnan”, i dag är det varumärket 
Countess von Eckermann som fått liv.

Det började med att Ebba von Eck-
ermann satte upp ett väveri i samhället 
Ripsa, inte långt från Nyköping. Kvin-
nor i bygden vävde de plädar och tyger 
i metervara som grevinnan gett form, 
och snart började man att även sy upp 
kjolar och hela klädkollektioner. 

 – Hon satte igång för att hjälpa kvin-
norna på landsbygden runt om med 

Ebba von Eckermann slog igenom på 50-talet  
med hemvävt mode och inredning för de rika.  
I dag vävs de lyxiga tygerna åter i Sörmland.

Av DAN GORDAN

DEN VÄVANDE 
GREVINNAN

Grevinnan i sin krafts dagar – i vår fyller Ebba von Eckermann 95 år – när hon charmade de välbärgade runt 
om i USA. Hennes exklusiva plädar tillverkas i dag igen, ovan Wilhelm i finaste ull och silke för 16 000 kr.
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sysselsättning. Detta efter att hon av 
den lokala växeltelefonisten hört att 
kvinnorna i stugorna var missnöjda 
med vardagen och bristen på sysselsätt-
ning då deras män jobbade på våra går-
dar, Sandvik och Edeby.

Och det var hennes känsla för design 
kombinerad med entreprenörs anda och 
social förmåga med digert kontaktnät 
som på kort tid gav firman en sådan 
enorm framgång.

På besök i Paris lyckades hon få 
modehuset Dior att beställa tyg, ett fak-
tum som blev till bästa reklam. När de 
amerikanska uppköparna dagen efter 
kom på besök kunde man med viss för-
tjusning säga: ”By the way, Dior bought 
yesterday…”

”Jag älskade glada färger”, berättar 
hon i Lotta Lewenhaupts bok Den 
 glömda kjolen: Ebba von Eckermann textilier 
1950–1980. ”Humoresque, det första 
kjoltyget jag vävde 1952 och sålde till 
Dior på våren 1953, hade nog sitt ur-
sprung i just min längtan efter färg och 
min inneboende livsglädje.” 

Det blev i USA de stora framgång-
arna skördades. Efter starten med plä-
dar och tyger i metervara började före-

taget även sy upp kjolar och hela kläd-
kollektioner. Och man koncentrera-
de sig alltmer på direktförsäljning till 
privat kunder.

Med månadslånga kampanjer intog 
den svenska grevinnan varuhusens skylt-
fönster, och på otaliga cocktailpartyn 
och modevisningar vimlade Ebba von 
Eckermann med städernas rikaste sam-
hällsskikt.

Vänskapen med tuggummifamiljen 
Wrigley blev en enastående dörröppna-
re och hon träffade konstmecenaten 
Peggy Guggenheim, arkitekten Frank 
Lloyd Wright med flera storheter.

1957 medförde man två vävstolar 
som fraktades runt mellan olika varuhus. 
Där satt sedan ”The Viking girls”, Ebba 
vid vävstolen och systern Elisabeth vid 
symaskinen. Det var ”personal appea-
rance” som gav eko i mängder av radio- 
och tv-framträdanden. Det svenska 
hemslöjdsföretaget med designambi-
tioner blev så populärt att amerikanska 
turister tog omvägen till Ripsa på orga-
niserade bussresor. Där, i den leende 
sörmlandsbygden, mötte de även den 
natur som var en inspirationskälla för 
Ebba von Eckermanns fina färg- och 
mönsterkompositioner.

kring 1980 var resan över och firman 
föll snart i glömska. Ända fram till nu när 
barnbarnet Carl von Eckermann väckt 
vävarna till liv. Den första kollektionen 
av plädar och babyfiltar, och nu även 
kuddar, säljs genom Pierre & Peter’s på 
Grevgatan i Stockholm. Därtill har man 
tagit upp den eleganta Ripsajackan som 
farmor skapade i början av 50-talet. 

Även i dag vävs de nya kollektioner-
na upp för hand av skickliga väverskor  
i Sörmland. Priserna ligger i högsta tänk-
bara division; en handvävd pläd i kash-
mir, silke och nyull, och med läderkant 
kostar från 16 000 kr, helt i nivå med 
Hermès lyxiga varianter. 

– Vi arbetar med kvalitet i alla led för 
att skapa en unik svensk exklusiv pro-
dukt, och förhoppningsvis får kunder-
na en produkt att leva och trivas med  
i många år, kommenterar Carl von Eck-
ermann. 

Och precis som då farmor satte igång 
vet han att de flesta kunder står att finna 
utanför rikets gränser. Utmaningen är 
att ta plats på de mest exklusiva varuhu-
sen runt om i världen. n

I Paris beställde 
Dior tyg, ett  
faktum som blev  
till bästa reklam

Ovan: Långkjolen 
 Hyacinth ”in happy 
colors” i en ameri
kansk annons när 
det begav sig. 

Ovan t v: Kuddar  
är det  senaste  
tillskottet i kollek
tionen.

T v: Ripsajackan, 
 skapad och paten
terad i början av 
50talet av Ebba 
von Eckermann,  
finns i dag åter  
i produktion.

DEN VÄVANDE GREVINNAN
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