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Märg von Schwerin 
omgiven av manne
känger i aftonklän
ningar, från franska 
avdelningen, ur kol
lektionen våren 
1961.

*
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VIOLA GERMAIN

Märthaskolan
Viola Germain, fil. 
kand. och doktorand 
vid Etnologiska insti
tutionen, Uppsala 
universitet.

I juni månad 1927 kunde man i 
Idun läsa om prinsessan som gär
na syr, och om Märthaskolan, 
den nya sömnadsskola som ska 
öppna i Stockholm. Den syintres- 
serade var prinsessan Märtha, 
dotter till prinsparet Carl och 
Ingeborg och syster till prinses
sorna Margaretha och Astrid. 
Ämnet sömnad hade prinsessan 
grundligt studerat, bl.a. på sko
lan Femina.

En av lärarinnorna på Femina, 
under prinsessans tid som elev 
där, var grevinnan Marg von 
Schwerin, som vid sidan av lära- 
rinneyrket även fungerade som 
tidningen Iduns mode- och möns
terexpert.

Marg von Schwerin hade under 
en längre tid diskuterat med sin 
väninna Margareta Burén-Thiel, 
även hon lärarinna på Femina, 
om möjligheten att starta en sko
la i sömnad. Planerna yppades 
för prinsessan Märtha, och två 
andra skickliga elever, Greta och 
Nick Hamilton.

Damerna planerade öppnandet 
av skolan till den 1 september 
1927 och målsättningen var att i 
den moderna tiden av nivellering/ 
amerikanisering

få arbeta för ett lyckligare hem, ty 
den kvinna som själv billigt och 
smakfullt löser sitt och sina barns 
klädproblem, gör inte bara en stor 
besparing hon har också en anled
ning att vara hemma och arbeta.

Att utbildningen skulle hålla 
högsta möjliga kvalité var själv
klart. För att kunna hålla den fö
resatsen planerade man att paral
lellt med skolan ha en fransk 
ateljé med anställda yrkesutöva
re, både sömmerskor och skräd
dare.

Ytterligare en av lärarinnorna 
på Femina, madame Alex, vidta
lades att leda denna ateljé. Hon 
var fransyska och hade arbetat 
som premiär, den som hade 
största ansvaret i ateljén, hos 
Callot Soeurs, ett av modehusen 
i Paris. Prinsessan Märtha gav 
skolan sitt namn och intresse en
dast med förbehållet att få full in
syn i verksamheten, och att inte 
undanhållas några svårigheter, 
om sådana uppstod. Prinsessan 
preciserade sin grundinställning 
på följande sätt:
Jag har själv erfarit nyttan av en 
grundlig huslig utbildning och jag 
skulle önska att vi svenska flickor in
te bara gick på ”sykurser” utan lärde 
oss sy så grundligt att vi får praktisk
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Greta Hamilton och 
prinsessan Märtha 
provar på docka, 
interiör från Mär- 
thaskolans salong 
på Birger Jarlsgatan 
16.

V

nytta av det. Därför är det av största 
betydelse att undervisningen i husbe- 
hovssömnad vinner ökat allvar.

Prinsessan var själv mycket 
skicklig och bar egenhändigt syd
da klänningar både till vardags 
och vid galatillfällen.

Ett aktiebolag bildades, där 
Marg von Schwerin innehade ak
tiemajoriteten. Övriga innehava
re var Margareta Burén-Thiel, 
Nick Hamilton, Greta Hamilton 
samt madame Alex, vars efter
namn var Budisteanu. Sedan ett 
tiotal år tillbaka fanns en yrkes
utbildning i sömnad i Stockholms 
stads yrkesskolas regi. Denna ha
de egen styrelse och sorterade

under Kungliga överstyrelsen för 
yrkesutbildning. Vid upplägg
ningen av skolans kursutbud och 
fastställande av kursplanerna, tog 
man därför yrkesinspektrisen och 
föreståndarinnan vid stadens yr
kesskolor Sigrid Qvarnström till 
hjälp. Bestämmelserna var såda
na att undervisningen, även då 
den både motsvarade hemmets 
behov och tjänade som grund för 
en fortsatt yrkesutbildning, skulle 
kallas kurser i husbehovssömnad.

Märthaskolans kortare kurser 
omfattade 1 månad, 6 veckor el
ler 3 månader, vilka man deltog i 
allt efter behov och tillgång på 
tid, och där man under sakkun-
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nig ledning arbetade med egna 
kläder, linnesömnad och barnklä
der. Kunskapsnivån var skiftan
de, men ofta deltog även damer 
som inte var helt ovana att hante
ra nål och tråd, utan mera behöv
de lära sig de nyaste skärningar
na och hämta impulser. De långa 
kurserna omfattade en lägre och 
en högre klass, på vardera två 
terminer, med 6 timmars daglig 
arbetstid. De var avsedda att från 
grunden ge eleverna en praktisk 
och teoretisk utbildning i alla ty
per av sömnad. Övningarna om
fattade modellteckning, måttag- 
ning, mönsterkonstruktion i liten 
skala, tygberäkning, konstruk
tion i naturlig storlek, tillskär
ning, uppsättning på docka, 
provning och naturligtvis söm
nad. Dessa elever sydde inte till 
sig själva, utan till kunder, ”som 
med fullt förtroende kunde vän
da sig till den s.k. beställnings- 
atelién”, där elever och söm
merskor arbetade sida vid sida.

I mars 1928 kunde man i olika 
tidningar läsa att "beställnings- 
atelién utföra enklare klänningar 
till ett pris av 20 å 25 kr” (sylön) 
och att ett plagg av typ prome
nadklänning (med tyget inräknat) 
betingar ett pris av 50 kr. Till
klippningar jämte provning kr 
7:50. Man kunde även läsa: ”Till
träde till pågående aftonkurs kan 
ske när som helst”.

Ytterligare träning i att se for
mer, linjer och proportioner fick 
man genom att studera de nyhe
ter som franska avdelningen kun
de uppvisa. Celie Brunius näm
ner i en artikel

och kontakten med denna atelié 
[franska] bör bli av betydelse för ele
vernas utbildning i klädsömnad. Det 
är inte nog med att kunna klippa till 
och sy korrekt, det fordras också och 
framför allt ett visst svårlärt något, i 
arrangemang och inprovning för att 
resultatet skall bli fullt lyckligt — en 
rörlig fantasi, och en smula esprit i 
fingertopparna. Om man nu i alla fall 
skall lära sig sy — vilket man otvivel
aktigt bör — så är det av vikt att även 
försöka skaffa sig detta plus som hö
jer värdet av prestationen mer än 
den största flit kan göra.

Franska avdelningen
Redan vid öppnandet av Mär- 

thaskolan hade franska avdel
ningen en visning i lokalerna på 
Birger Jarlsgatan 16.

Bland de färdigsydda model
ler, efter originalmönster, som 
man visade fanns bl.a. en afton
toalett från Vionnet, i crepe ro- 
maine, en modell från Patou i 
bordeauxröd sokol (ett kraftigt 
material med blank yta), en Cha- 
nelmodell i satin fleur. På grund 
av tidsbrist hade inte alla model
lerna hunnit sys upp i originalty
ger utan skärningarna demon
strerades till publikens förtjus
ning i halva toiler, dvs. ett slags 
uppsydda mönsterskisser i enkelt 
tyg som användes i framarbetan
det av modellerna.

Signaturen Gwen (Elsie Kleen- 
Möller) skriver i Stockholmstid
ningen om visningen och om mo
dellerna.

De äro så fullkomligt raffinerade på 
det sofistikerade moderna sättet. De 
äga hela den självfallna och suveräna 
enkelhet som i vår tid är synonym 
med kultiverad smak och verklig ele
gans.
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HM. Orofiningens Hovteveranför

HHANSMA WOELNtm
STOCKHOLM

Vad detaljerna angår, måste vi be
känna att en beskrivning är lönlös, ty 
dessa påhittiga draperier, intrikata 
skärningar och sneddningar kunna 
icke beskrivas. Färdiga i plaggen bil
da de mycket varierande, ibland vi
da, ibland snävare kjolar, långa är
mar överallt utom till aftonbruk, 
midjor, som ibland omsluta höftens 
övre del, inga garneringar, men någ
ot litet pälsverk och delikata spän
nen, sådana som man endast eljest få 
se i Paris, på alla skärp. Kapporna 
voro mycket enkla, mycket korrekta 
och alls inte vanliga. En kvällscape i 
underbar guldlamé hade breda bräm 
nedtill och om ärmarna, av brun 
sommarhermelin. Bland tygerna för 
firman en ren nyhet: yllegeorgetten. 
Smidig och chic i denna tid, när man 
är så dödligt rädd för att icke verka 
nog vardaglig, även när man vill ha 
en tunn klänning.

För att man hela tiden skulle 
kunna visa dessa modeller, sydda 
från originalmönster, fordrades 
täta resor till Paris, minst två 
gånger men oftast fyra gånger 
per år. Marg von Schwerin hade 
under sin uppväxttid besökt 
Frankrike och Paris många gång
er och hade många goda vänner 
där. Redan 1925 hade hon fått 
ett journalistkort av fru Nyblom 
på Idun och då rest ner för tid
ningens räkning för att se på vis
ningar och rapportera. Vid detta 
tillfälle fick hon också en värde
full kontakt i Iréne Heiden, en

finsk-danska som var försäljerska 
på modehuset Molyneux.

Den första tiden spelade även 
madam Alex kontakter en viss 
roll. Av personliga skäl kom hon 
dock att sluta sitt arbete på Mär- 
thaskolan redan efter ett år och 
resa tillbaka till Frankrike.

Även Margareta Burén-Thiel 
hade, på grund av personliga an
gelägenheter, tvingats sluta på 
skolan och tillträdde faktiskt ald
rig sin tjänst som lärare där. 
Dessa båda damers aktier åter
köptes efter en tid av Marg von 
Schwerin.

Systrarna Nick och Greta Ha
milton stannade däremot kvar 
som goda lärarkrafter på skolan. 
Greta Hamilton var också myck
et omtyckt som mannekäng på 
visningarna.

Bland annat visade hon klän
ningarna som syddes upp för 
prinsessan Märthas räkning med 
anledning av hennes bröllop med 
kronprins Olav av Norge den 21 
mars 1929. Dessa kläder fick en 
speciell pressvisning, från vilken 
Berlingske Tidende visade ett 
stort bildreportage ”om prinsesse 
Märthas brudeudstyr” som Mär- 
thaskolan har anförtrotts att utfö
ra. Ett litet axplock: en vit silver
paljettklänning, buren på galafes
ten på slottet, samt en silverla- 
mécape med viträv buren över 
denna klänning vid kortegen ge
nom Stockholm. Dessutom en vit 
spetstoalett med viträv, till vilken 
bars smaragder och ett par skor i 
smaragdgrönt. Vidare kan näm
nas att till bröllopsresan hade 
sytts upp en brun resulster med
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Ann-Mari von Bis
marck (född Teng- 
bom) i aftonklän
ning från Märtha- 
skolans franska av
delning, år 1935.

nutria över kjol och jacka i beige 
madiana (ett ylletyg), jumper i 
beigebrunt och tete de negre, två 
ljusa skjortblusar samt en bilpäls 
i myrtengrönt läder med katt- 
skinnsfoder och sjubbkrage.

Elevutställningar anordnades i 
slutet av varje termin. I juni 1928 
delades premier ut i närvaro av

skolans beskyddarinna, prinses
san Märtha och yrkesinspektrisen 
Sigrid Qvarnström. Skolans sti
pendiat blev fröken Gertrud 
Bauer, för ”väl utfört arbete och 
eminenta anlag”. Detta blev upp
takten till regelbundet återkom
mande elevtävlingar, även täv
lingar i modellritning var ständigt 
återkommande, ”för att utveckla 
elevernas smak och självstän
dighet”.

Expansionstiden
1930-talet innebar en tid av ex

pansion för Märthaskolan, med 
fulltecknade kurser och en livlig 
beställningsverksamhet. Förutom 
de återkommande visningarna 
och de beställningar som dessa 
förde med sig, syddes mängder 
av vackra klänningar upp för 
bl.a. bröllop och de årligen åter
kommande begivenheterna, så
som Amaranterbalen och Inno- 
cencen. Vid andra tillfällen er
fordrades hovdräkt. Då var det 
ärvda spetsar och lånade ärmar 
som skulle arrangeras, ibland 
helt nya dräkter som måste sys.

Man klädde internationella 
skönheter som t.ex. furstinnan 
Ann-Mari von Bismarck, född 
Tengbom, och man kreerade 
filmkläder för Sonja Wigert i 
”Hennes lilla majestät”, och 
scenkläder för Elsa Burnett till 
”Christian”, som spelades på 
Vasateatern.

Åt Margit Rosengren syddes 
kläder till både ”Axel i sjunde 
himlen”, ”En sån skandal Dori- 
ne”, "Balalaika” och så ”Glada 
Änkan”.
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Bland de modehus som man 
gärna tog modeller ifrån, finner 
vi Iréne Dana. Det var Iréne 
Heiden som hade öppnat detta 
hus med hjälp av amerikanskt 
kapital. Man kunde också få se 
modeller bl.a. från Patou, Moly- 
neux, Lelong, Paquin, Vionnet, 
de Rauch, Mainbocher, Rochas, 
Manquin och naturligtvis från El
sa Schiaparelli. Visningen av 
hennes ”Frimärksklänning”, med 
frimärkstryck på tjockt siden, rå
kade sammanfalla med Svenska 
Postjubileet våren 1936. Den 
presenterades i flera tidningar 
som ett post festum.

Märthaskolan deltog i Stock
holmsutställningen i maj 1930 
med en egen paviljong. Det råd
de feststämning och personalen 
turades om att vara lediga dagtid 
för att bese utställningen. Ar
betstiden togs igen när det var 
lämpligt.

1934 flyttade man till nya loka
ler på Birger Jarlsgatan 18 i 
Ostermanska huset.

Informationsflödet sinar
Vid höstvisningen i september

1939, ungefär 3 veckor efter 
krigsutbrottet, visade man frans
ka modeller som vanligt, men 
även en grupp engelska litet 
sportigare plagg från firman Ma- 
tita. Cykelkjolen framhölls, ”ef
tersom cyklarna kommit till he
ders”. Ett år senare, hösten
1940, började man sin stora vis
ning med en dräktparad — den 
första klänningen var från 1820 
och den sista från 1925 — tillsam
mans med årets kläder.

De nya franska modellerna 
kunde man endast komma åt via 
Spanien — Balenciaga t.ex. hade 
flyttat hem — och Milano. Wien 
och USA fick fylla luckorna.

Märthaskolan började 1940, 
som en nyhet med serietillverk
ning i begränsad omfattning. Vi 
brukar ju i dag säga ready-to- 
wear eller prét-å-porter, som är 
en 60-talsföreteelse, inte att för
växlas med konfektion. Marg von 
Schwerin bedömde detta som nå
got att satsa på och uttrycker sig 
så här:
Vår franska avdelning med sina ori
ginalmodeller och ett rikt urval av yl
le- och sidentyger står alltjämt i full 
utsträckning våra ärade kunder till 
tjänst. Vår nyupptagna serietillverk
ning innebär sålunda icke en omlägg
ning men väl en utvidgning av vår rö
relse.

Det var stor glädje varje gång 
teckningar på originalmodeller 
från Paris lyckades leta sig fram 
till Stockholm. Adrienne Rib
bing, som tidigare varit medarbe
tare på Märthaskolan, var under 
en längre tid bosatt i Frankrike 
med sin man som var svensk di
plomat. När hon flyttade hem 
hade hon med sig en hel del ori
ginal, varav de flesta kom från 
Schiapparelli. Dessa lät hon ge
neröst Märthaskolan ha med på 
sina visningar. (Elsa Schiapparel
li hade, när hon under krigsåren 
måste resa ifrån Frankrike, läm
nat över ansvaret för sina salong
er till Iréne Dana, som genom yr
ket var god vän med Adrienne 
Ribbing.) Och från USA tog 
Alva Myrdal hem modetidningar 
och gav till Märthaskolan.
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Märthaskolans kort
kurs, 1940-talets 
senare del. Tygleveranserna från utlandet 

kunde ta år, om de överhuvudta
get kom fram. Tyg var en bristva
ra och belagt med ransonerings
kort. Märthaskolan började nu 
väva upp ylletyger som kallades 
Webster wool, i egen regi. Marg 
von Schwerins dotter Ebba blev 
mycket intresserad av vävaryrket 
och utbildade sig i detta. När hon 
sedan gifte sig, startade hon det 
omtalade Ripsa, som både sålde 
kjolar till Dior och exporterade 
exklusiva kläder till USA. När 
det gällde att förfärdiga kläder av 
de vackra tygerna bistod även 
här Märthaskolan till en början.

Det som blev viktigast under 
krigsåren, var ändå den krigsin
dustri som sattes i gång på sko
lan. När herr Österman fick se de 
tygbalar som bars upp, tittade 
han fundersamt och sade att 
trossbottnarna omöjligt kunde 
hålla för all den vikten och er
bjöd skolan att få husera i mar
morhallarna. Här syddes i tre
skift - med fackets välsignelse - 
för att hjälpa till att fylla försva
rets behov av kläder till folket 
vid fronterna.

Under denna tid dubblerades 
också alla kurser vid skolan. 
Gränserna var ju stängda och de
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flickor som annars skulle ha rest 
utomlands stannade hemma.

På grund av kriget kom också 
andra, främst norskor, att söka 
sig till Märthaskolan. De flyk
tingar som remitterades till sko
lan, fick man försöka hitta pas
sande arbetsuppgifter för. Aven 
de som var ovana vid sömnad 
kunde alltid sy i knappar och 
spännen. Eleonore Schwerin som 
tidigare bott på kontinenten och 
förstod hur svårt dessa männi
skor hade det, ställde sina tjäns
ter som lärarinna helt gratis till 
förfogande. På så sätt ordnades 
aftonkurser för flyktingarna, som 
kostnadsfritt kunde få tillverka 
kläder till sig själva.

Efter krigsslutet skickade det 
franska Chambre Syndicale en 
utställning, Theatre dé la Mode, 
till alla huvudstäder i Europa och 
även till USA. Det var meningen 
att de pengar man kunde få in 
genom utställningen, skulle gå till 
återuppbyggnaden av byar som 
blivit förstörda genom kriget.
Men man ville även visa, att trots 
ockupationen och allt den fört 
med sig, var fransk modekonst 
fortfarande den förnämsta. 
Konstnären Jean Cocteau var 
idégivaren och Christian Bérard 
planerade det hela. Fjorton fram
stående scenografer gjorde ut
ställningen och femtiotre mode
skapare klädde hela kollektionen 
av dockstora figurer i sitt senaste 
mode, komplett med frisyrer, 
smycken etc. Utställningen visa
des i Stockholm, på Nordiska 
museet, från den 10 oktober-10 
november 1945. I samband med

denna var Marg von Schwerin in
bjuden till en stor middag på mu
seet, vid vilken hon fick en av re
presentanterna för syndikatet till 
bordet. Återknytandet av kon
takter och upptäckten av att ha 
gemensamma bekanta och vän
ner, vetskapen om att isolering
en, som uppstått i och med krig
et, upphört gjorde att intresset 
för att nu kunna börja arbeta 
igen med nya friska tag infann 
sig. Man reste till Paris igen, så 
fort tillfälle gavs. Sorglig var upp
täckten att så många affärskon
takter saknades.

Nya friska tag
Arbetet fortsatte, och många 

mammor fortsatte att skicka sina 
döttrar till Märthaskolan. Ibland 
förmedlade man rum med mid
dag i goda familjer till flickor 
från landsorten. Många är de bli
vande textilslöjdslärarinnor som 
genom kurs på ”Märtis” skaffat 
sig kompetens för vidare studier 
på seminarium. Utbildning på 
”Märtis” fick prinsessorna Mar
garetha och Birgitta. Även Marg 
von Schwerins två yngsta döttrar 
gick på sömnadsutbildning. Dot
tern Catharina började redan i 
unga år arbeta på firman, medan 
dottern Elisabeth gick komplette
rande konstskola i England och 
skaffade sig handelsutbildning i 
USA. Efter detta började även 
hon arbeta på Märthaskolan och 
blev sedermera företagets VD 
från 1972-1975.

Marg von Schwerin, som även 
var medlem i Yrkeskvinnors 
klubb, erbjöd döttrarna till dess
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måi

Kortkursen, om
kring 1960. medlemmar gratis sömnadskurs 

under sommartid.
1968 gjordes en sammanräk

ning av alla dem som under en 
40-årsperiod gått på kortkurser. 
Den visade att man under denna 
tidsrymd hade haft sammanlagt 
12.000 elever.

Vid en omdisponering av loka
lerna 1955 öppnades en restau
rang, som inreddes av Björn 
Thulin. Här kunde man inta en 
lätt lunch och ett glas juice, på 
eftermiddagen serverades te med 
läckra bakverk. Vid vissa be
stämda tider hölls visningar. Det 
var också en perfekt miljö att ta

emot grupper i, t.ex. damer som 
befann sig i Stockholm på kon
gresser e.d., eftersom man i sam
band med klädvisningarna kunde 
servera någon form av förtäring. 
Originalmodellerna under den 
här tiden kom från Heim, Fath, 
Lanvin, Griffe, Dessés, Balencia
ga och Balmain och så Dior. 1947 
gick Marg von Schwerin på Diors 
första visning och inledde då ett 
samarbete med huset Dior, som 
kom att vara under en lång tid — 
ända tills Märthaskolan stängdes. 
Just därför kom också Dior på 
besök till Stockholm och Mär
thaskolan när han firade 20-års-
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Skisser till original- 
modeller från Dior
1958, Pierre Cardin
1959, Patou 1970, 
Yves Saint Laurent 
1975 uppsydda på 
Märthaskolans 
franska avdelning.

jubileum. Märthaskolan köpte så 
många original från Dior att de 
också fick lov att göra skisser un
der visningarna, vilket var myck
et ovanligt.

Resorna till Paris
Efter kriget hade det franska 

syndikatet ordnat det så, att man 
för att få inträdeskort betalade 
en viss summa per antal personer 
och om man köpte något drogs 
den summan av på varan ifråga. 
Före kriget fanns ju alltid möjlig
heter att beställa originalmodel
ler på platsen efter visningarna 
till oerhört höga priser. Att köpa 
mönster var däremot någonting 
mycket komplicerat, eftersom 
det fanns firmor som inte drog 
sig för något när det gällde att få 
tag på de mönster man ville ha. 
Detta insåg så småningom syndi
katet, och de nya riktlinjerna 
drogs därför upp. Märthaskolan 
kom att så småningom resa till 
Paris med så många som sju per
soner. Det var direktrisen Mari
anne Sundgren (född Hamilton), 
Marg von Schwerins närmaste 
medarbetare under många år, 
och den person som vid sjukdom 
och andra krissituationer kunde 
rycka in och ta hela ansvaret. 
Marg von Schwerin själv reste 
naturligtvis och hennes båda 
döttrar, skräddarna för franska 
skrädderiet, herr Jeppson och se
nare herr Segerberg, förestånda
rinnan för skolavdelningen med 
beställningsateljén Inga Lithan- 
der och förståndarinnan vid 
franska ateljén Inga Carlsson. 
Enligt Marg von Schwerin var

det mycket viktigt att personalen 
följde med och verkligen fick tit
ta på form och proportion. För 
att få grepp om hela sömnadspro- 
cessen för varje enskilt plagg var 
det också till stor nytta att få stu
dera undersidan. 1968 fick Märt
haskolan t.ex. betala 18.000:- 
hos Balenciaga och 12.000:— hos 
Chanel för en säsong och sju per
soner. Resorna innebar inte en
dast visning utan även inköp av 
originaltyger, knappar, spännen 
och andra tillbehör.

I och med det tilltagande hem
lighetsmakeriet när det gällde 
kollektionerna, blev det vanligt 
på modehusen i Paris att varje 
sömmerska tilldelades en speciell 
modell som hon ansvarade för. 
Även på Märthaskolan sydde 
man hela plagget. Månadslönen 
beräknades på fyra plagg och det 
som syddes utöver den mängden 
betalades vid två tillfällen på 
året, nämligen vid sommarsemes
tern och till jul.

Skräddaren sydde kappor och 
jackor, det fanns en speciell kjol
sömmerska och tillskärerskor, 
som tillsammans med proverskan 
fördelade arbetet mellan söm
merskorna så att det blev en rätt
vis avvägning med svårighetsgrad 
och arbetsmängd.

För de flesta kanske namnet 
Märthaskolan framkallar visioner 
av festkläder, och med all rätt. 
Märthaskolan, som blev hovleve
rantör 1929, hade ju sedan star
ten sytt kläder till damer knutna 
till kungahuset, men inte bara 
festkläder, utan alla typer av klä
der. När drottning Louise, 1950,

Märthaskolan 173



Marg von Schwerin 
född den 19 juli 
1899 tittar på kläder 
ur Nordiska muse
ets samlingar, upp
sydda på Märtha- 
skolans franska av
delning, för fru Eva 
Bonnier. Bilden 
togs den 18 februa
ri 1988 på Nordiska 
museet av Birgit 
Brånvall.

avskaffade bruket att bära hov
dräkt under couren, ökade också 
beställningarna av afton
klänningar.

Den viktigaste kundgruppen 
var ändå yrkeskvinnorna, Alva 
Myrdal, Karin Kock och många, 
många flera. För dessa kvinnor 
gällde det att planera hela garde
roben, med inköpen spridda över 
ett långt tidsspann och att få mo
deller och färger att stämma 
ihop, så att de alltid kunde känna 
sig välklädda.

Svårigheter uppstår
Under åren 1970—74 företog 

man även försälj ningsresor till 
USA. Idén kom från Ripsa och 
deras försälj ningsverksamhet. 
Man reste över med kollektioner, 
som efter beställningen syddes 
upp efter mått på Märthaskolan 
och exporterades. Man hade 
också en brevkurs i sömnad, som 
Marg von Schwerin själv skötte. 
Hon hade nu hunnit bli i sjuttio
årsåldern, ”alla andra hade så 
mycket att göra, så jag tog helt 
enkelt hand om korresponden
sen”. Märthaskolan hade alltid 
haft skickliga och lojala medar
betare, men det är omöjligt att 
tänka sig Märthaskolan utan 
Marg von Schwerin, en sällsam 
blandning av visionär, uppfostra
re, estet och affärskvinna. Hon 
var en kvalitetsmedveten primus 
motor i företaget. Vid sidan av 
att sköta det vittomfattande före
taget hann hon skriva en läro
bok, "Märthaskolans handbok” 
1941, och även att frilansa som 
formgivare för olika konfektions-

företag bl.a. Uppsala Kappfa
brik.

Många orsaker samverkade till 
avvecklingen 1974 och upphöran
det 1975, bl.a. den höga hyres
höjningen och moms på kläder, 
vilket gjorde att priset på kläder
na blev mycket högre än man 
tyckte sig kunna ta ut. En slit- 
och slängmentalitet hade dess
utom spritt sig och det var fult 
med exklusiva kläder. Trots en 
haute couture av högsta tänkbara 
klass, och fullbokade kurser, för
mådde inte Märthaskolan över
leva.
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