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This thesis focuses on a group of towels from the textile design program Linnelinjen
(”the Linen-line”) from 1955. Linnelinjen was a collaboration between the department
store Nordiska Kompaniet and the textile manufacturer Almedahl-Dalsjöfors. The first
collection, renowned as a modern version of the traditional stock of linen, was created
by textile designers Astrid Sampe and Marianne Nilson.

The thesis is divided into three main parts. Firstly, through archive studies, the towel
collection of Linnelinjen 1955 is mapped and described. This basic research throws new
light on Linnelinjen, by emphasizing less known products in the collection. Secondly,
the towel design is analysed to reveal in what aspects it can be considered modern.
Through this analysis, the modern traits of the towel design are found to be connected
to the towels’ transformation from anonymous household articles to unique design pro-
ducts. Finally, the symbolic function of the towels in the modern home and household
is analysed. The line of argument in this last part is based on the concept of myth, as
used in the design theory of Adrian Forty. It illustrates how the modern Linnelinjen to-
wels, thanks to their specific field of application, may reconcile the vision of the home
as a haven of rest with the conflicting reality of household work.
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1 Inledning

Denna uppsats handlar om handdukar ur det moderna linneförrådet Linnelinjen, som

lanserades 1955. Linnelinjen var ett samarbete mellan textilföretaget Almedahls och

varuhuset Nordiska Kompaniets avdelning för textildesign, NK:s Textilkammare. Pre-

miärkollektionen, som förutom handdukar innehöll bords- och bäddtextil, designades

av Textilkammarens chef Astrid Sampe (1909–2002) och hennesmedarbetareMarianne

Nilson (f. 1933). Denna kollektion fick mycket uppmärksamhet för sin okonventionella

design och har kallats en revolution i linneskåpet. Men vad var det egentligen som var

så revolutionerande?

Linnelinjen är en ofta omtalad men i princip helt outforskad satsning. Det saknas

översikter av produktbeståndet och djupare analyser av programmets genomslag. Så

ser forskningsläget ut för textildesign i stort, och särskilt för den industritillverkade

brukstextilen. Att undersöka en satsning som Linnelinjen innebär därför att ge sig ut

på delvis obruten mark. Materialtillgången är bristfällig och det saknas praxis kring

analysmetoder. Desto mer angeläget är det därför att grundforskning genomförs.

Linnelinjens produkter är intressanta att studera som kulturella avtryck av sin till-

komsttid. 1950-talets Sverige präglas av en allmänt höjd levnadsstandard. Fler bostäder

förses med standardiserade kök och badrum, och fler människor får råd att konsumera

produkter till sina hem. Samtidigt pågår en intensiv diskussion kring hemarbetets or-

ganisering, hushållsforskningen blomstrar och den professionella husmodern står som

kvinnoideal. På designområdet sker en uppluckring avmodernismens stränga stilideal. I

skärningspunkten av dessa utvecklingslinjer formas det moderna hem som Linnelinjen

är del av, i teori och praktik.

Denna undersökning fokuserar en av Linnelinjens produktkategorier: handdukar-

na. Valet kan tyckas märkligt. Handduken är ett föremål i skymundan, en brukstextil

i ordets bokstavliga bemärkelse, vars lågt värderade uppgift är att ta hand om smuts.

Men just mot denna bakgrund är det intressant att studera hur handduken integreras i

ett högprofilerat designprogram. Satsningen Linnelinjen väcker sällan ställda frågor om

handdukens objektsposition. Här synliggörs plötsligt den moderna handdukens oscil-

lerande mellan bild och föremål, mellan hem(-inredning) och hushåll(-sarbete), mellan

gamla linnetraditioner och nya levnadssätt. Det är detta spänningsfält som utforskas i

den föreliggande uppsatsen.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka Linnelinjens handdukar som uttryck för sin

tids modernitet. Detta sker genom kartläggning av handduksbeståndet i premiärkollek-

tionen 1955 samt genom analys av dessa handdukars design och funktion i 1950-talets

hem och hushåll. Studiens övergripande mål är att synliggöra den textila vardagsvarans
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plats i den svenska designhistorien. Undersökningen utgår från tre frågeställningar:

1. Vilka handdukar ingick i Linnelinjens premiärkollektion?

2. På vilka sätt är handdukarnas design modern?

3. Hur verkar handdukarna som del av idékomplexet ”det moderna hemmet”?

I undersökningen utvecklas två huvudteser om Linnelinjen-handdukarnas modernitet.

Den första är att handdukarna görs moderna genom att de uppgraderas från anony-

ma mängdvaror till unika designprodukter. Den andra är att handdukarna intar en ny

position mellan brukstextil och inredningstextil, där den verkar som medlare mellan

hemmets och hushållets motstridiga ideal.

1.2 Uppsatsens disposition

Uppsatsen är disponerad som följer. I kapitel 2 (Forskningsöversikt) placeras uppsat-

sämnet i sin forskningskontext. Det första avsnittet ger en allmän orientering om ämnet

textildesign medan de följande tre avsnitten fokuserar forskning av specifik betydelse

för uppsatsämnet. I kapitel 3 (Metod och material) redovisas material och insamlings-

metoder. Därpå följer en källkritisk diskussion och en beskrivning av analysmetoder

och teoretiska ramverk. Kapitlet avslutas med en kommentar om hur ämnet avgränsats.

Kapitel 4 (Linneförrådet och handduken) ger en sammanfattning av linneförrådets

och handdukens historia, som bakgrund till den följande undersökningen. Det ska no-

teras att litteraturen i ämnet är knapp, varför vissa luckor finns i översikten. I kapitel

5 (Linnelinjen) presenteras och kontextualiseras Linnelinjen, genom beskrivningar av

satsningens mottagande, aktörer, föregångare, målgrupp och utveckling. Sammanställ-

ningen bygger på befintlig litteratur och egen arkivforskning.

Den huvudsakliga undersökningen genomförs i kapitel 6–8. Dessa tre kapitel styrs

av de tre frågeställningar som listats ovan. I kapitel 6 (Premiärkollektionens handdu-

kar) redovisas den kartläggning som gjorts av handdukarna i Linnelinjens premiärkol-

lektion. Handduksmodellerna och de enskilda handdukarna beskrivs med avseende på

material, teknik, mönster, färgsättning och namngivning. Det fastslås också vem av de

två involverade formgivarna (Astrid Sampe och Marianne Nilson) som designat vilka

produkter. Beskrivningen i kapitel 6 ligger till grund för den designanalys som genom-

förs i kapitel 7 (Den moderna handduken). Här analyseras vad som utmärker den mo-

derna handduken som föremål och produkt. I kapitlets första del analyseras föremålse-

genskaperna material, teknik, mönster, motiv och färger. I kapitlets andra del utvidgas

analysen till de två produktegenskaperna namn och förpackningar. Kapitel 8 (Handdu-

ken i det moderna hemmet) sätter in Linnelinjen-handdukarna i sin funktionskontext,

hemmet och hushållet, fortfarande med fokus på modernitet. Kapitlet börjar med att ut-

forska begreppen hem och hushåll och sammanfatta vad som kännetecknar 1950-talets
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moderna hem i teori och praktik. Därefter följer ett avsnitt om skillnaden mellan bruks-

och inredningstextilier, och en analys av hur Linnelinjen-handdukarna profileras för att

passa i det moderna hemmet. Slutligen diskuteras hur handduken i händerna på 1950-

talets husmoder agerar som bärare av myter om hushållsarbetet.

I det avslutande kapitel 9 (Sammanfattande diskussion) summeras uppsatsens vik-

tigaste resultat och resonemang.

Bilagor inkluderar käll- och litteraturförteckning, bildförteckning och bilder. De

textila källorna listas separat i källförteckningen. I källhänvisningarna används förkort-

ningar för att hänvisa till de fyra huvudarkiv/samlingar som använts i undersökningen:

AM = Almedahls museum, RM = Röhsska museet, TA = Textilkammarens arkiv, TM

= Textilmuseet.

2 Forskningsöversikt

2.1 Textilen i designhistorien

Textildesign är en av de mest underutforskade grenarna inom ett ämnesområde, design-

historia, där mycket totalt sett återstår att göra. Designhistoria är en förhållandevis ung

forskningsdisciplin som samlar olika forskningstraditioner och -perspektiv. Den kan

skrivas med hjälp av konstvetenskapliga eller idéhistoriska metoder och begrepp, med

fokus på enskilda aktörer eller socioekonomiska faktorer. Oavsett perspektiv kvarstår

dock det faktum att textilen ständigt förpassas till ämnets periferi. Flera faktorer ligger

bakom denna marginalisering, varav de viktigaste belyses i detta avsnitt. Det handlar

om textilen som ett kvinnodominerat och feminint kodat fält, om traditioner som styrt

formgivarnas möjligheter att verka inom textilindustrin och om textilens specifika och

komplexa objektsstatus. Avsnittet inleds med en kort utläggning om designbegreppet

och en redogörelse för några designhistoriska huvudlinjer och centrala begrepp. Efter

analysen av textilens plats i designhistorien följer till sist en kommentar om den renodlat

textilhistoriska forskningen.

2.1.1 Designhistoriska traditioner och begrepp

”Design”, är ett mycket undflyende begrepp. Ordets grundbetydelse, ”teckning” (lat.

disegnatio), har med det moderna västerländska samhällets uppdelning i ”fri” respek-

tive ”tillämpad” konst, kommit att utvidgas till att användas om den senare kategorin.

Torsten Weimarck nämner som utmärkande för dagens designbegrepp att det innehål-

ler ”en markerad, praktisk eller social bruksaspekt som konstverket ofta saknat”.1 Han

tillägger:

1Weimarck 2003, s. 16.
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Dessutom anses ofta designobjektet stå i ett närmare och mindre problematiskt
förhållande till samtida teknologi, ekonomi och över huvud taget till de kommer-
siella krafterna i samhället, än vad bildkonsten påståtts göra.2

Weimarck definierar här ordet design genom att ta spjärn mot konstbegreppet. Det går

knappast att komma ifrån. Oavsett vilken betydelse som läggs in i respektive begrepp

så hänger de ihop med varandra. Att gränsen mellan design och konst är flytande är

också temat för Weimarcks text och den antologi den inleder (med den belysande titeln

Design och konst: texter om gränser och gränsöverskridanden). Men han påpekar att

synsättet vid tiden för bokens utgivning var ganska ny.3

Som jämförelse kan nämnas ett tidigare designteoretiskt nyckelverk, Adrian Fortys

Objects of Desire från 1986. I Fortys resonemang är synen på design och konst som

två tydligt åtskilda verksamhetsfält mycket riktigt en av huvudpremisserna. Det går en

tydlig skiljelinje, menar Forty, mellan å ena sidan konstnären, som (åtminstone synbart)

skapar fritt och autonomt, och å andra sidan designern, vars kreativitet i mycket högre

grad styrs och formas av ekonomiska intressen.4 Häri antyds den andra pol som be-

hövs för att definiera designbegreppet: de industriella produktionsvillkoren. Som även

Weimarck tar upp är det framväxten av industriella tillverkningsmetoder som medför

en förändring av designpraktiken och i förlängningen av designbegreppet.5 När vi talar

om design idag är det alltså i första hand en företeelse som hör hemma i det moder-

na industrisamhället. Designhistorien är med andra ord i huvudsak en modern historia,

som löper parallellt med industri- och konsumtionssamhällets utvecklingslinjer.

Designbegreppets flytande karaktär innebär att designhistoria kan skrivas med ut-

gångspunkt i olika discipliner och med olika typer av frågeställningar. En översikt över

ämnets komplexa historiografi ger Kerstin Wickman i artikeln En katt bland hermeli-

ner (2007). Designhistoria saknar i Sverige status som självständig akademisk disciplin

och har historiskt varit lågt prioriterat inom de discipliner där det integrerats. Till des-

sa hör framför allt konstvetenskap och idéhistoria. Från konstvetenskapen har ämnet

designhistoria övertagit en stark tradition av kanonbildande forskning med konstnä-

ren/formgivaren och dennes ikoniska verk/produkter i blickfånget. Under senare delen

av 1900-talet och under 2000-talet har det designhistoriska forskningsfältet utvecklats

mot ett mer tvärvetenskapligt anslag. Det har yttrat sig i mer djupgående studier av

designens bakomliggande faktorer, såsom ideologier, produktionskontext, designerns

yrkesroll och varumärkesbyggande.6

Den designhistoriska begreppsvärlden är snårig. Är det t.ex. någon skillnad på en

formgivare och en designer, på formgivning och design? I princip är beteckningarna

2Weimarck 2003, s. 16.
3Ibid., s. 11.
4Forty 1986, s. 7.
5Weimarck 2003, s. 23–24.
6Wickman 2007, s. 207–209.
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synonyma och så används de också i denna uppsats (inte minst eftersom formgivare

är ett i svensk text mer behändigt ord än designer). Samtidigt har de en viss skillnad i

klangvärde. Detta blir särskilt tydligt när design/designer försesmed förledet ”industri”.

Gunilla Frick diskuterar detta i inledningen till sin studie Konstnär i industrin (1986).

Benämningen industridesign användes enligt Frick ursprungligen om ”all konstnärlig

verksamhet inom industrin oavsett vilket slag av industri det rörde sig om [...] både om

den industri som har sitt ursprung i hantverk och om den industri som grundades på mo-

dern teknik”.7 Efterhand försköts betydelsen så att industridesign i första hand kom att

beteckna den andra kategorin, d.v.s. produktgrupper som maskiner, fordon och redskap

i nya material som metall och plast.8 Den förra gruppen, den hantverksgrundade indu-

strin, ryms under beteckningen ”konstindustri”. Frick urskiljer fyra huvudgrenar inom

konstindustrin: keramik, glas, textil ochmöbler.9 Det är dessa hennes studie handlar om,

och hon väljer att använda sig av beteckningen formgivare/konstnär framför (industri)-

designer i sina fallstudier av fyra företag inom respektive gren. Hon menar att det finns

en faktisk skillnad mellan dessa yrkesgrupper, i det att formgivaren har en konstnärlig

utbildning som grund och industridesignern en teknisk.10

2.1.2 Textilens feminina kodning

En viktig förklaring till det textila områdets marginalisering finns i dess genuskodning.

Den designhistoriska kanon lider precis som den konstvetenskapliga av problemet att

kvinnliga aktörer och kvinnligt konnoterade genrer uppmärksammats mindre än man-

liga dito. Kvinnor som verkar inom ett kvinnligt kodat fält, som det textila, löper extra

stor risk att osynliggöras.11 Denna problematik analyseras av Cheryl Buckley i artikeln

Made in patriarchy (1989) samt av Ylva Gislén och Åsa Harvard i I skärningsfältet

mellan genus och design (2007).

”Om man ställer frågan vilket kön det textila har, blir otvivelaktigt svaret att det

är feminint”.12 Så skriver redaktörerna till antologin Den feminina textilen: makt och

mönster (2005), där det textila kulturarvet synas ur just ett genusperspektiv. Textilens

kodning som ett kvinnligt ansvarsområde går långt tillbaka och är djupt rotad i såväl

mytologi som samhällelig praktik. I det förindustriella såväl som det moderna samhället

är det i huvudsak kvinnor som ägnat sig åt det textila, av plikt och nöje, som obetalt

hemarbete och professionell karriär.13

Svensson och Waldén konstaterar att det textila inom kulturhistorisk forskning får

7Frick 1986, s. 20–21.
8Ibid., s. 21.
9Ibid., s. 18.

10Ibid., s. 24.
11Gislén och Harvard 2007, s. 33.
12Svensson och Waldén 2005, s. 11.
13Ibid., s. 12–13.
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stå tillbaka för kulturarv av bokstavligen hårdare slag (t.ex. byggnader ochmonument).14

Ett liknande förhållande gäller inom designhistorieskrivningen, där textilen hamnat i

skuggan av produkter som möbler, porslin, bestick, maskiner och redskap i de hårda

materialen trä, keramik, glas, plast och metall. Dessa ”hårda” designgrenar har getts

högre status eftersom de kodats som manliga eller könsneutrala. Denna kodning speg-

lar i sin tur könsfördelningen bland formgivare inom de olika fälten, något som i hög

grad påverkas av samhälleliga normer. Sådana mekanismer har styrt kvinnliga formgi-

vare mot verksamhetsfält som ansetts mer passande för den feminina naturen, såsom

den mjuka textilen.15

2.1.3 Textilformgivarna och industrin

Textildesignens svaga forskningsställning sammanhängermed hur produktionen av tex-

tilier har sett ut. Av de historiska hantverken var det de textila som tidigast rationali-

serades i Europa. Därmed inleddes den industrialiseringsprocess som är själva förut-

sättningen för dagens designbegrepp, men som av den tidiga designrörelsen Arts &

Crafts samtidigt kritiserades för smakförsämring och dåliga arbetsförhållanden.16 Till

en början fanns inget intresse av att engagera konstnärer i industrin. Inom textilindustrin

utvecklades istället tidigt ett bruk att köpa mönster sommängdvaror av anonyma möns-

territare. Därav följde en syn på mönster som utbytbara och lågt värderade, vilket inte

ökade industrins redan låga attraktionskraft som konstnärligt arbetsfält. Det saknades

incitament för både konstnärer och företagsledare att inleda samarbeten. Inom övriga

konstindustrigrenar gick industrialiseringsprocessen långsammare, samtidigt som man

där tidigare insåg värdet av att engagera konstnärer i produktionen.17

Textilindustrin får följaktligen en svagare ställning som konstindustri, jämfört med

produktion av keramik, glas och möbler.18 Avsaknaden av konstindustriell profilering

påverkar hur textilindustrin behandlas i forskningen. Engagerandet av konstnärer/form-

givare innebär att företaget i fråga också knyter formgivarens namn till sig. Företagets

och formgivarens historier hör så ihop och bidrar till att synliggöra och generera forsk-

ning om varandra. Ett exempel på en sådan symbios mellan formgivare och företag är

Edward Hald (1883–1980) och Orrefors glasbruk. Ett annat är Wilhelm Kåges (1889–

1960) och Stig Lindbergs (1916–1982) roller inom Gustavsbergs porslinsfabrik. Om-

vänt sker ett dubbelt osynliggörande av textilföretagen och textilformgivarna, som inte

hjälper varandra att profilera sig.

Kring andra världskriget börjar textilindustrin öppna dörrarna för konstnärssamar-

14Svensson och Waldén 2005, s. 16.
15Jfr Buckley 1989, s. 252–254.
16Gislén och Harvard 2007, s. 33.
17Frick 1986, s. 113–114.
18Ibid., s. 113–114.
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beten.19 Men det är en trög process. Textilindustrierna är ofta storskaliga och högtekno-

logiska, med flera produktionssteg. Jämfört med annan konstindustri släpps konstnären

in i ett senare skede av produktionen och får mindre utrymme för kreativt experimen-

terande med materialet. Konstnären engageras i regel enbart för mönsterritning, och

inte för formgivningen av ett specifikt möbeltyg eller plagg. Det är således också stor

skillnad på status för olika typer av formgivare. Kläddesignern kan få stjärnstatus och

användas som affischnamn för produkterna, medan den som ritat mönster för såväl klä-

der som inredningstextil oftast förblir anonym.20

Avståndet mellan textilindustrin och konstnärerna föranleder de senare att verka

inom ett snävare, mer hantverksbundet format, företrädesvis inom hemslöjdsrörelsen.

Under mellankrigstiden grundas flera mindre firmor med inriktning på design av inred-

ningstextil. I flera fall är textilkonstnärerna själva initiativtagare. Så exempelvis Alice

Lund (1900–1991) och Elsa Gullberg (1886–1984), huvudmän för Alice Lund Tex-

tilier respektive Elsa Gullberg Textilier och Inredning. Vid samma tid anställs Astrid

Sampe som ledare för nysatsningen NK:s Textilkammare. Produktionen i dessa firmor

är i grunden småskalig och exklusiv, med en förhållandevis snäv kundkrets och be-

gränsat genomslag i bredare kretsar. Men genom firmanamnen öppnas också en väg

för konstnärerna till samarbeten med industrin, till en början i mindre satsningar och

så småningom i mer långvariga och storskaliga. Både Sampe och Gullberg intar ge-

nom sådana samarbeten drivande positioner i utvecklingen av mönsterskapande genom

nya tekniker för tygtryck.21 Designfirmorna spelar alltså en viktig roll som kontaktfält

mellan konstnärer och textilindustri. Samtidigt är det tydligt hur firmorna inte utan svå-

righet kan passas in i den designhistorieskrivning som förutsätter att design är något

som sker inom den storskaliga industrin. Textilfirmornas verksamhetsmodell utmanar

det vedertagna narrativet genom att inta en position mellan hantverk och industri. Det

kan också vara ett skäl till att de förpassas till berättelsens periferi.22

2.1.4 Den undanglidande textilen

Det är inte bara genom produktionsmodellerna som textildesignen skiljer sig från annan

konstindustri: själva de textila produkterna är också till sin natur annorlunda än de hår-

da bruksföremålen. Möbler, keramik och hushållsmaskiner har uppenbara skulpturala

kvaliteter, fasta konturer, tyngd och kropp. Textilen däremot är mjuk, böjlig och förän-

derlig till sin form. Den går att klippa isär, sy ihop och omdana efter behag. Den kan

också lätt deformeras genom att skrynklas eller fläckas. Som Frick påpekar produceras

industritextilen ofta inte ens i ett färdigt format utan som halvfabrikat, d.v.s. meterva-

19Hård af Segerstad 1963, s. 102.
20Frick 1986, s. 114–115.
21Frick 1986, s. 114; Hovstadius 1994, s. 164–184; Hård af Segerstad 1963, s. 74.
22Jfr Buckley 1989, s. 255.
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ra.23 De textila föremålen är således undanglidande både bokstavligen och i överförd

bemärkelse, vilket gör dem till besvärliga forskningsobjekt.

När de textila designprodukterna väl beskrivs är det ofta på ett sätt som kringgår

och förenklar objektens komplexa karaktär. En vanlig strategi är att reducera textilen

till bildyta. Så sker exempelvis i Sven Sandströms och Dag Widmans Konsten i Sve-

rige: konsthantverk, konstindustri och design 1895–1975 (1975). Sandström och Wid-

man betonar textilens roll som mönsterbärare, som en parallell till bildkonsten. Mindre

tyngd läggs vid textilens materialspecifika kvaliteter. Deras framställning ger då än-

då mer utrymme åt textilierna än många andra designhistoriska översikter (exempelvis

Lasse Brunnströms Svensk designhistoria, 2010 och Svensk industridesign: en 1900-

talshistoria, 2004).

De objektsreducerande beskrivningarna och bristen på beskrivningar av textila före-

mål har sin motsvarighet i hur textilier bevaras i arkiv och samlingar. Textila produkter

är rent fysiskt svårare att bevara än många andra föremål. Det gäller inte minst bruks-

föremål. En linnehandduk som används regelbundet håller helt enkelt inte lika länge

som exempelvis ett keramikföremål, även om objekten är av jämförbar kvalitet. Dess-

utom går den uttjänta textila produkten att återbruka som trasor eller lappar, vilket också

varit mer regel än undantag historiskt sett. Detta är en anledning till den generellt låga

bevarandegraden för textila föremål. När industritextilier väl bevaras är det ofta i form

av mönsterprov, d.v.s. tygutsnitt, vilket främjar den typ av ytfokuserade textilsyn som

beskrivs ovan. Marginaliseringen av textilen och reduceringen av det textila föremå-

lets komplexa natur sker alltså både i den fysiska och den textuella historieskrivningen.

Arkivsituationen och forskningsläget går hand i hand.24

2.1.5 Textilhistorisk forskning

Det sammandrag som här har gjorts visar på hur många olika faktorer som samverkar

till en kraftfull marginalisering av det textila ämnesområdet. Motsvarande problematik

gäller för textilkonstens ställning inom konstvetenskapen som för den textila bruks-

konsten i designforskningen. Som en motkraft finns idag ett litet men växande textil-

och modehistoriskt forskningsfält. Agnes Geijer, en av pionjärerna inom den textilhi-

storiska forskningen, ringar in dess komplexitet och tvärvetenskapliga natur:

Textilkonstens historia utgör ett omfattande och mycket heterogent studium, som
i olika grad förgrenar sig i arkeologi, etnografi och etnologi, konsthistoria – in-
kluderande ikonografi, ornamentik och modedräkt – samt även social och ekono-
misk historia etc. Å andra sidan fordrar textilforskningen speciella kunskaper av
teknisk och praktisk art.25

I Geijers egen forskning ligger betoningen på äldre och hantverksmässigt framställd

23Frick 1986, s. 115.
24Jfr Clason 1984, s. 33.
25Geijer 2006, s. 9.
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textil. Det tycks gälla också för textilforskningen i stort, med undantag för den som

inriktas på mode och kläder. Uppsala universitets tämligen unika utbildning i textilve-

tenskap, har utvecklats ur en äldre hushållsutbildning. Rötterna i hemslöjdsforskningen

är därmed starka, liksom betoningen av den praktiska materialkunskapen. Ämnet är re-

sursmässigt litet, men innefattar hela spektrumet av textila objekt: dräkt och inredning,

konst- och bruksföremål. För den industriellt framställda textila vardagsvaran är det

med andra ord hård konkurrens om forskarintresset.

De textilhistoriska översiktsverken är viktiga resurser för att överblicka det mång-

facetterade textila verksamhetsfältet med dess olika aktörer, produktionsformer och

designsammanhang. Pionjärverket är konsthistorikern Ulf Hård af Segerstads Modern

svensk textilkonst (1963) som behandlar den svenska textilhistorien fram till 1960-talet.

Ett senare standardverk är Svenska textilier 1890–1990 (1994) med bidrag av forskare

med design- och/eller textilhistorisk bakgrund. Även flerbandsverket Signums svens-

ka konsthistoria (1994–2005) innehåller genomarbetade avsnitt om den textila konsten

och brukskonsten. I dessa texter framträder sambanden mellan hantverk och industri,

konst och design med en större självklarhet än i den ensidigt industrifokuserade de-

signhistorieskrivningen. Samtidigt framgår hur mycket av det textila som kvarstår att

beforska.

2.2 Linnelinjen

2.2.1 Aktörerna bakom Linnelinjen

Mot bakgrund av den beskrivning som givits av textildesignens forskningsställning är

det inte förvånande att forskningsläget kring satsningen Linnelinjen är bristfälligt. Det-

ta trots att Linnelinjen var en satsning som rönte mycket uppmärksamhet och ansågs

banbrytande i sin samtid. Om detta genomslag vittnar dock det faktum att Linnelinjen

konsekvent lyfts fram som en höjdpunkt i såväl Astrid Sampes karriär som Almedahls

historia, i de översiktliga framställningar som finns om dessa. Det är via den knapp-

händiga forskningen om Linnelinjens huvudaktörer (Sampe, NK:s Textilkammare och

Almedahls) som information om den specifika satsningen går att nå. Detta förhållande

är inte unikt för Linnelinjen. Det är överhuvudtaget ganska sällsynt att designforskning

utgår från studier av en specifik satsning eller samling av objekt.

Textilindustrin är som framkommit dåligt utforskad och Almedahls är inget un-

dantag. Textilindustrin är förhållandevis osynlig i de design- och textilhistoriska över-

siktsverken, med undantag för Hård af Segerstads Modern svensk textilkonst, och som

konstindustrier är Almedahls och andra textilföretag i princip outforskade. Två undan-

tag är Gunilla Fricks fallstudie av Borås Wäfveri i den redan nämnda Konstnär i indu-

strin och Ann-Sofie Topelius avhandlingDamastduktyg och verksamheten vid Vadstena

fabrik 1753–1843. Almedahls historia finns summariskt dokumenterad i ett par jubile-
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umsskrifter från åren 1946 och 1996. I dessa framträder något av koncernens långa och

komplicerade historia där många sammanslagningar och ombildningar resulterat i en

geografiskt utspridd organisation. Denna faktor innebär en komplikation i studiet av fö-

retagets produkter. I utställningsskriften Almedahls: linneproduktionen 150 år redogör

Marianne Erikson för Linnelinjen som ett led i företagets specialisering på högkvalita-

tivt linne.

Något mer omfattande forskning om textilindustri har bedrivits ur ett socioekono-

miskt perspektiv. Ett exempel är Eva Hesselgrens avhandling Vi äro tusenden: arbets-

och levnadsförhållanden inom svensk textilindustri med särskilt avseende på Gamlesta-

dens fabrikers AB 1890–1935. Ur ett arbetshistoriskt perspektiv belyses textilfabriken

i Dalsjöfors, där Linnelinjen producerades, i en minnesskrift med porträtt av fabriksan-

ställda: När fabriksvisslan kallade: en berättelse om textilarbetet i Dalsjöfors (2010),

sammanställd av Torkel Ivarsson.

Forskningslitteraturen om Astrid Sampe är begränsad till några artiklar, en tunnare

utställningskatalog (Astrid Sampe – svensk industritextil, 1984) samt några konst- och

textilvetenskapliga C- och D-uppsatser. Det är en anmärkningsvärt liten skörd i förhål-

lande till hennes auktoritet och inflytande som designer, men också symptomatiskt för

hur forskningsläget ser ut. Situationen är snarlik för andra pionjärer på textilområdet

som Elsa Gullberg och Viola Gråsten (1910–1994). Mindre namnkunniga formgivare

är än mer förpassade till periferin och nämns på sin höjd i översiktsverken. Detta gäller

flera av Sampes medarbetare på Textilkammaren, däribland Linnelinjen-formgivaren

Marianne Nilson. Nilsons namn nämns i litteraturen endast i samband med hennes in-

sats i Linnelinjen.

En av dem som gjort insatser för att lyfta fram 1900-talets textilformgivare är de-

signhistorikern Anne-Marie Ericsson. Ericsson har tidigare författat en biografi över

Viola Gråsten (Viola Gråsten och modernismen i svensk textilkonst, 2009) och en lik-

nande genomgång av Sampes liv och verk är under utgivning. Bland övriga skildrare

av Sampe i allmänhet och Linnelinjen i synnerhet märks textilhistorikern Marianne Er-

ikson, konst- och designhistorikern Dag Widman och hemslöjdskonsulenten Vera Di-

urson, Sampes generationskamrat och samarbetspartner. Ett par kortare uppsatser fo-

kuserar utsnitt av Sampes verk. Linnelinjen utgör i Ann Lewenhaupts Astrid Sampe –

industridesigner: mellan bruksvara och konstverk (1986) en av tre fallstudier som till-

sammans visar på Sampes bredd som designer. Redogörelsen bygger bl.a. på intervjuer

med Sampe. Marie-Louise Johanssons textilvetenskapliga magisteruppsats Astrid Sam-

pe och Textilkammarens 50-tal (2010) behandlar Linnelinjen och tidsmässigt närliggan-

de kollektioner med fokus på mottagandet i pressen. Både Lewenhaupt och Johansson

gör ansatser att analysera Linnelinjens genomslagskraft, men den gemensamma ambi-

tionen att skildra bredden i Sampes verk står helt naturligt i vägen för djupanalyser av

de ingående satsningarna.
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2.2.2 Bilden av Linnelinjen

Astrid Sampe beskrivs i litteraturen som en stark, idérik och orädd entreprenör med

känsla för vad som låg i tiden, och Linnelinjen framhålls som ett av hennes många

framgångsrika och banbrytande projekt. Skildringarna är dock i huvudsak beskrivande

och det saknas djupare analyser av konceptet Linnelinjen och mer ingående resone-

mang kring satsningens framgångsfaktorer. När Linnelinjen nämns ligger fokus på det

som händer 1955: de ikoniska mönster som skapas, de nya produkttyperna, de innova-

tiva utställningarna och det nya linnekonceptet som innebär en revolution i linneskåpet.

Sampes gärning som aktör och kreatör framhävs och Marianne Nilson lyfts fram som

hennes unga, begåvade medhjälpare. Linnelinjen beskrivs, helt i linje med det traditio-

nella sättet att skriva designhistoria, men mer sällsynt i fråga om kvinnligt skapande,

som ett resultat av Astrid Sampes konstnärliga och organisatoriska geni.

Det är verkligen inte orätt att lyfta fram Sampes drivande roll i fråga om Linne-

linjen – tvärtom förtjänar hennes designgärning att uppmärksammas betydligt mer än

vad som skett. Framhävandet av Sampes person riskerar samtidigt att ske på bekostnad

av andra aktörer och aspekter av satsningen. Ett faktum som tenderar att försvinna i

beskrivningarna av Linnelinjen är att det var ett långvarigt designsamarbete som på-

gick i närmare 20 år med kontinuerlig lansering av nya produkter. Designarbetet leddes

genom hela projektet av Sampe, men involverade totalt sett ett stort antal av Textil-

kammarens formgivare. Linnelinjen var alltså inte bara något som ”hände” 1955, även

om den väckte mest uppmärksamhet vid lanseringen. Att forskarintresset koncentre-

ras till startåret är naturligt och motiverat. Men det är ändå beklagligt att det saknas

beskrivningar och analyser av satsningens vidareutveckling i fråga om produktlinjer,

formgivare och designkoncept.

En av de största forskningsluckorna gäller kartläggningar av Linnelinjens produkt-

bestånd. Inte ens för premiärkollektionen finns någon tillförlitlig fullständig produkt-

förteckning, än mindre så över programmet som helhet. De produkter som ges som

exempel i litteraturen är uteslutande från 1955 eller åren strax därefter. Det finns en

tydlig rundgång i vilka produkter som lyfts fram och vilka formuleringar som används

i beskrivningarna av dem. Trots att programmet och även premiärkollektionen var myc-

ket omfattande sett till antalet komponenter, reduceras bilden av Linnelinjen därmed till

ett fåtal ikoniska produkter.26

Med de befintliga skildringarna av Linnelinjen reproduceras alltså en i vissa avse-

enden ofullständig och ensidig bild av satsningen. Det förekommer också motstridiga

faktauppgifter. Avsaknaden av fördjupning och nyansering beror knappast på bristande

intresse eller kompetens hos författarna utan i första hand på att det saknas grundforsk-

ning om satsningen. Därtill kommer ett komplext och svårnavigerat källmaterial, vilket

26Jfr Wickmans resonemang om reproduktionen av ikonprodukter. Wickman 2007, s. 210.
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redogörs för i kapitel 3.

2.3 Linneförrådet

En analys av Linnelinjens genomslagskraft och karakteristik förutsätter förståelse av

de traditioner som satsningen bygger på och bryter mot. Det gäller konkreta frågor om

vilka typer av brukstextilier som använts i hemmen, hur de utformats och utsmyckats,

tillverkats och saluförts. Det handlar också om linneförrådets symbolvärde i förindust-

riell och modern tid. Dessa frågeställningar är till stora delar obesvarade. I den mån de

behandlats är det inom den textilhistoriska forskningen, då främst med fokus på äldre

hantverksbaserad textilkultur.

Vissa upplysningar om äldre linnetraditioner ges i textilhistoriska standardverk som

Gertrud Grenander Nybergs Lanthemmens prydnadssöm: studier av svenskt folkligt

broderi på hemtextilier före 1900 (1983) och Anna-Maja Nyléns Hemslöjd: den svens-

ka hemslöjden fram till 1800-talets slut (1975). Dessa översikter belyser linneförrådets

historiska utveckling och framför allt dess föränderlighet över tid och med avseende på

lokala traditioner och klasskillnader. Ett modernare perspektiv ges i Signild Wiklunds

Textila material: historik, teknik, egenskaper, användning (1984).

En speciell genre somblomstrar vid 1900-taletsmitt är rådgivningslitteraturen kring

hushållslinne. I dessa skrifter traderas historiska fakta och konventioner kombinerat

med praktiska tips gällande linneförrådets anskaffning och skötsel. Skrifterna riktar sig

mer eller mindre uttalat till den unga kvinnan som står i begrepp att sätta eget bo och

bilda familj. Inom denna genre är vävläraren Gertrud Ingers ett betydande namn. Ingers

Hemgiften: hemmets linneförråd förr och nu (1960) är en saklig framställning av linne-

förrådets historia med exempel på regionala variationer och rekommendationer i fråga

om material och dekor som lämpar sig för en modern utstyrsel. 1948, d.v.s. några år fö-

re Linnelinjens tillkomst, författar Astrid Sampe och Vera Diurson en rådgivningsbok

med titeln Textil bilderbok med vägledning vid textilval. Denna bok har mindre tyngd

som historisk redogörelse, men ger god inblick i Sampes syn på linneförrådet.

I senare linnestudier somDamast och dräll påGrönsöö: bordets prydnad – kvinnors

stolthet (2003) av Elisabet Stavenow-Hidemark och Linnedräll – prydnad på bondens

bord (2014) av Elina Antell (red.) får ämnet ett mer traditionellt akademiskt format.

På danska finns antologin Damask og drejl: dækketøjets historie i Danmark (1989, red.

Bodil Wieth-Knudsen, Charlotte Paludan och John Becker). Som synes är det i samtliga

dessa studier bordets textilier som uppmärksammas, vilket säkerligen sammanhänger

med att många av linneförrådens mest påkostade och utsmyckade komponenter är du-

kar. Prakt- och uppvisningsexemplar har generellt sett större lyskraft som forsknings-

objekt än vardagsföremål – det gäller inte bara textil. Därför är det inte så förvånande

att handdukar ännu inte tycks ha blivit föremål för några mer ingående studier.

12



2.4 Hemmet och hushållet

Många designade föremål, däribland de handdukar som denna studie handlar om, är

tillverkade för att användas i bostaden, i hemmet. Därför är hemmet, eller rättare sagt

idéerna om detsamma, en ständig referenspunkt i designhistorieskrivningen. Ämnet be-

handlas bl.a. i forskning om 1900-talets hem- och konstindustriutställningar. Mest känd

och omskriven är Stockholmsutställningen 1930, som tidsmässigt sammanfaller med

utgivningen av det modernistiska designmanifestet acceptera. Som den ”sista” stora

bostadsutställningen brukar anges Helsingborgsutställningen 1955 (H55), där Linne-

linjen utgjorde ett av de uppmärksammade numren. H55 beskrivs av flera forskare som

ett crescendo på en lång modernistisk strävan, men samtidigt som ett avslut på en ide-

alistisk epok. Utställningen används ofta som symbol för att skildra 1950-talet som ett

”tingens decennium”, vars karakteristika består i mötet mellan högt drivna designideal

och ökad konsumentmakt.27 En fördjupad diskussion kring detta finns i antologin Fem-

tiotalet (1995). Om Linnelinjen som spegling av 1950-talets designanda skriver Kerstin

Wickman i sin i artikel om H55 i Formens rörelse: Svensk form genom 150 år (1995).28

Ett helhetsgrepp om heminredningens ideologi och praktik tas av Adrian Forty i

Objects of desire. Ur ett svenskt perspektiv behandlas ämnet av idéhistorikern Kerstin

Thörn i artikeln Hemmet som föreställning och erfarenhet (1999). Båda författarna be-

lyser frågan om hemmets skiftande symbolvärde i det moderna samhället, utifrån per-

spektiv som klasskillnader och könsroller. En feministiskt perspektiv på heminredning-

ens historia företräds av designhistorikern Penny Sparke. I flera studier, däribland As

long as it’s pink: the sexual politics of taste (2010), undersöker hon samband mellan

patriarkala strukturer och modernismens stilhierarkier. Sparke behandlar också kvin-

nans, i synnerhet hemmafruns, subjektsroll som konsument och inredare.

Forskningsfältet om kvinnans arbete i hemmet är stort och omfattar många olika

perspektiv. Här nämns endast några titlar som varit av betydelse för uppsatsens diskus-

sion om handdukens plats i hushållet. ArkitekturforskarenMia Björks avhandlingHem-

arbetets modernitet: en fråga om kön, kunskap, tid och rum (1997) belyser det kvinn-

liga hemarbetets förändring under 1900-talet, genom nedslag i tre epoker. Historikern

Yvonne Hirdman beskriver i Att lägga livet till rätta (2010) hur hemmafrurollen formas

av 1930- och 40-talens folkhemspolitik. I sociologen Boel Berners Sakernas tillstånd:

Kön, klass, teknisk expertis (1996) fokuseras den ”moderna husmor” som framträder

som ett klasslöst ideal i 1950-talets hushållsdiskurs.

Ett återkommande tema i forskningen om hemmet och hushållsarbetet är hygien.

Hygienbegreppet har många dimensioner som på olika sätt berör handdukarnas sym-

boliska och praktiska funktioner. Ämnet behandlas utförligt i flera av de ovan nämnda

27Se t.ex. Sandström och Widman 1975.
28För en designhistorisk översikt av den svenska modernismens utvecklingslinje, se t.ex. Utopi & verk-

lighet: svensk modernism 1900–1960 (2000).
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studierna. Ett för denna uppsats intressant fokus på renlighet och textil finns i sociolo-

gerna Rudi Laermans och Carine Meulders fallstudie om tvättarbetets utveckling, The

domestication of laundering (1999). Av särskild relevans för Linnelinjen-handdukarnas

brukskontext är också Klas Rambergs artikelUt ur skiten! Om hygien i folkhemmets bo-

stadsfråga (2004).

Forskningen om det moderna hemmets inredning och arbete kretsar också mycket

kring teknikutveckling och hushållsrationalisering. Ur ett designhistoriskt perspektiv

uppmärksammas särskilt hushållsmaskinernas intåg i hemmen. I Fortys framställning

ligger t.ex. stort fokus på produktkategorier som radioapparater, kylskåp och dammsu-

gare.29 Det är helt klart motiverat: den nya industridesignen åskådliggör hemmets mo-

dernisering på ett mycket kraftfullt sätt. Men moderniteten verkar också på och genom

traditionella föremål, som exempelvis handdukar. I skildringarna av efterkrigstidens

moderna hemmiljö tenderar dock de konstindustriella produkterna att ställas i skuggan

av den nya hushållstekniken. Genom att i denna uppsats lyfta fram handdukens moder-

nitetsvärde hoppas jag därför kunna belysa det moderna hemmet ur ett nytt perspektiv.

3 Metod och material

3.1 Materialinsamling

Som beskrivits i forskningsöversikten saknas en sammanställning av Linnelinjens pro-

duktkarta. Sådan grundforskning är nödvändig för att kunna genomföra en djupare ana-

lys av satsningen. En stor del av arbetet med denna uppsats har därför utgjorts av ar-

kivstudier i syfte att kartlägga en del av produktbeståndet, nämligen handdukarna från

premiärkollektionen 1955. Denna kartläggning har sedan legat till grund för vidare ana-

lys och diskussion.

För att få bredast möjliga bild av handduksbeståndet har produkterna spårats genom

satsningens båda huvudaktörer, Nordiska Kompaniet/Textilkammaren och Almedahl-

Dalsjöfors. Vart och ett av dessa företag uppvisar en snårig och svåröverskådlig arkiv-

situation. Geografiskt har sökandet lett till arkiv och samlingar på Nationalmuseum och

Kungliga Biblioteket i Stockholm, Textilmuseet i Borås, Almedahls museum i Dalsjö-

fors och Röhsska museet i Göteborg. Samlingarna innefattar flera olika slags källor.

Primärt rör det sig om textila källor, d.v.s. bevarade hela handdukar eller utsnitt av

handdukstyger. Övriga källor utgörs av fotografier och teckningar av produkterna, ar-

tiklar om satsningen, produktbeskrivningar och prislistor. Olika källor har bidragit med

olika typer av information. Ibland har de kompletterat varandra, men i flera fall har det

också funnits motstridiga uppgifter i olika material. Materialgenomgången har därför

krävt ett öppet förhållningssätt och kontinuerlig anpassning till de specifika materialens

29Se Forty 1986, kap 7–9.
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och samlingarnas karaktär och fysiska kontext. Sammanvägning av olika källtyper, s.k.

källtriangulering, är en vanlig arbetsmetod i textilhistoriska studier, eftersom tillgången

till textila primärkällor ofta är ojämn.

Nedan följer en detaljerad genomgång över de samlingar och källtyper som använts

i undersökningen. I sammanställningen används källmaterialets beteckningar för fyra

handduksmodeller: kökshanddukar i hellinne, gångehanddukar i halvlinne, toaletthand-

dukar (eg. toaletthanddukar och gästhanddukar) i hellinne och badhanddukar (eg. bad-

handdukar och badlakan) i bomullsfrotté. Vad som ytterligare kännetecknar och skiljer

modellerna beskrivs i kapitel 6. För varje textil samling anges det totala antalet identi-

fierade Linnelinjen-handdukar av olika modeller, samt hur stor andel av dessa som till-

hör premiärkollektionen. För att ge en tydligare bild av respektive samlings omfattning

anges, för premiärkollektionens handdukar, också antalet unika mönster och fördel-

ningen på respektive modell. Olika färgversioner av ett och samma mönster räknas inte

som unika mönster. Samma mönster använt för olika modeller (gäller endast toalett-

handdukar och badhanddukar) räknas dock som två unika mönster, givet modellernas

olika materialegenskaper och färgscheman.

3.1.1 Textilkammarens arkiv

Textilkammarens arkiv (TA) förvaltas av Nationalmuseum i Stockholm. Denna sam-

ling, som sammanställts på Astrid Sampes initiativ – och enligt hennes direktiv – om-

fattar ca 280 pärmar i A4-format med dokumentation kring Textilkammarens och Sam-

pes hela verksamhet från 1937 till 1989, sorterat kronologiskt och tematiskt. Kärnan i

samlingen är textilprover, men samlingen innehåller även fotografier och diverse text-

material (artiklar och dylikt). Materialet i pärmarna är lättillgängligt och arkivstudiet

omfattas inte av något särskilt regelverk. Många av pärmarna ger dock ett rörigt intryck

och arkivet som helhet är svårt att överblicka. Flera sidor och även hela pärmar saknas

också.

Fem pärmar finns i arkivkatalogen sorterade under rubriken ”Linnelinjen 1955” (nr

1:61–65). Visst material ur dessa pärmar är utsorterat, förmodligen av utrymmesskäl,

och återfinns i pärmarna 2:15 och 2:16. I pärm nr 1:61 och 2:15 finns fotografier, press-

klipp och kuriosa rörande satsningen. Nr 1:62–65 innehåller textilprover. Nr 1:62 sak-

nas i arkivet, men enligt arkivförteckningen innehöll denna pärm dukprover. Nr 1:63

och 1:65 innehåller prover av dukar, servetter och tabletter. Nr 1:64 innehåller prover

av satsningens handdukar.

I pärm 1:64 finns totalt 14 handdukar i halv- eller hellinne, varav 11 eller 12 tillhör

premiärkollektionen. Osäkerheten i antal gäller en färgvariant av handduken Perssons

kryddskåp, som kan vara ursprunglig eller tillkommen senare. Handdukarna ur pre-

miärkollektionen representerar sex unika mönster, varav fyra för kökshanddukar, en för

gångehanddukar och en för toaletthanddukar. Utöver dessa finns en kökshandduk från
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1956, som hör ihop med 1955 års serie Kökstrivsel, och en kökshandduk från 1959.

Några av handdukarna är fållade och några ofållade. Majoriteten förvaras hopvikta i

pappersomslag och går att ta ut och studera utvikta. Ett par är helt eller delvis fasthäfta-

de på kartongen. Av objektsnumren framgår att minst fem prover sorterats ut/försvunnit.

Möjligen rör det sig om dubbletter.

Samtliga handdukar är försedda med maskinskrivna etiketter med produktens och

formgivarens namn. I de flesta fall finns också en kategoriserande rubrik, t.ex. ”kökslin-

ne” eller ”toaletthandduk”. Vissa etiketter inkluderar en kort beskrivning av utseendet

(t.ex. ”vävd med blå mittrand”) och tänkt användningsområde (t.ex. ”handduk för silver

och porslin”). På några etiketter anges också ett årtal. Etiketterna sitter fastklistrade på

handduken eller kartongen eller ligger löst i omslaget.

I Textilkammarens arkivpärm 1:61 finns fotografier, pressklipp och diverse an-

nat textmaterial rörande Linnelinjen. Tonvikten ligger på 1955 års produkter och NK-

utställning, men visst material rör också den uppföljande utställningen Leva med Lin-

nelinjen från 1961. Materialet är förhållandevis oordnat i pärmen och etiketteringen är

inte helt systematisk, varför det i några fall är svårt att avgöra om ett fotografi härrör

från den första eller den andra utställningen. Fotografierna i pärmen är svartvita och kan

delas in i två typer: miljöbilder från utställningarna och bilder av enskilda produkter. De

flesta av dem är förseddamed en beskrivande etikett, ibland både på svenska och engels-

ka, ibland bara endera språket. De flesta av produktfotografiernas etiketter inleds med

en rubricering som identifierar produkterna som tillhöriga kollektionen/utställningen

Linnelinjen 1955 alternativt Linnelinjen och ett senare årtal. Därefter anges vanligen

produktens/produkternas namn, designerns namn, material, färgställning(ar) och tänkt

användningsområde. Vissa fotografier är arrangerade för att exemplifiera handdukarnas

användningsområden, men det förekommer även mer renodlade ”avporträtteringar” av

handdukar. Miljöbilderna har oftast ingen utförlig etikettext och anger sällan informa-

tion om enskilda produkter. Vissa fotografier saknar helt etikett. Ibland förekommer

knapphändiga eller tvetydiga uppgifter. Ytterligare ett nämnvärt källmaterial i pärm

1:61 är inbjudningskort till vernissagen för 1955 och 1961 års Linnelinjen-utställningar.

Textilkammarens textila och fotografiska dokumentering av Linnelinjen är påfal-

lande liten i förhållande till satsningens omfattning. Denna lucka får sin förklaring i

en brevkopia som förvaras i arkivpärm 1:61. Enligt detta brev, från Astrid Sampe till

Almedahls chef Göran Sundblad, daterat 23 november 1970, donerades 50 pärmar med

Linnelinjen-prover från åren 1954–1970 till Almedahls år 1970. Dessa ska enligt brevet

ha förts till företagets huvudkontor i Dalsjöfors.30 Om de har bevarats och var de i så

fall befinner sig idag, är okänt. Efterforskningar om vart pärmarna har tagit vägen har

dessvärre varit resultatlösa.
30TA AS1 61, brev från Astrid Sampe till Göran Sundblad, (utan objektsnummer).
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3.1.2 Almedahls museums samling

På Almedahls museum i Dalsjöfors (AM) finns en stor textil samling med material ur

Almedahls produktion, däribland en hel del textilprover från Linnelinjen. Almedahls-

samlingen och museet skapades av Gustav Mårtensson, som under flera decennier ar-

betade i fabriken i Dalsjöfors och på eget initiativ – och mot företagsledningens vilja

– började samla textilprover och annan dokumentation kring företagets historia. Fler

Linnelinjen-textilier har också donerats senare till museet.31 Gustav Mårtensson drev

museet fram till sin död 2012. Museisamlingen ägs idag av Almedahls i Kinna och för-

valtas fram till 2031 av Textilmuseet i Borås. År 2017 invigdes en omarbetad utställning

där delar av samlingen visas upp.32 I samband med detta katalogiserades delar av sam-

lingen. Flera textilier ur Linnelinjen är utställda i museet, andra finns lagrade i lokalerna.

Materialet är rikt men osorterat. Bristen på systematisk arkivering gör genomgången av

samlingen särskilt krävande.

De textilier som ingår i utställningen är tematiskt inordnade och sitter uppsatta på

skärmar. Utställningsformatet är visuellt tilltalande men inte optimalt för den som vill

studera de enskilda produkterna. Större textilier är i de flesta fall vikta i platssparande

syfte så att endast en del av mönstret syns. De är fastnålade och går inte att lyfta eller

vända på och i vissa fall överlappar olika textilier varandra.

Ovanpå utställningslokalen finns ett vindsutrymme där resten av textilsamlingen

förvaras, grovt sorterad i lådor och högar, utan särskilda omslag eller konsekvent eti-

kettering. Att gå igenom detta material är ett mycket handfast arbete. Ett par lådor

innehåller ett urval Linnelinjen-produkter, däribland flera handduksprover. Att de in-

te medieras genom någon arkivkatalogisering eller utställningsmodell underlättar ett

noggrant och konkret föremålsstudium. Samtidigt innebär det svårigheter i fråga om att

kontextualisera produkterna. Det är inte osannolikt att det finns fler Linnelinjen-textilier

i samlingen, men en mer systematisk genomgång har inte varit möjlig att genomföra

inom uppsatsens tidsram.

Ett fyrtiotal handdukar i Almedahls museum har identifieras som tillhörande Linne-

linjen, varav ungefär hälften tillhör premiärkollektionen. Dessa är i hellinne, halvlinne

och bomullsfrotté. Bland dessa finns totalt elva unikamönster representerade, varav fem

för kökshanddukar, två för gångehanddukar, tre för toaletthanddukar och ett för bad-

handdukar. De flesta av dessa är hela handdukar, fållade eller ofållade, men några utgörs

av mindre rektangulära tygutsnitt. Dessa är ursprungligen tillkomna i marknadsförings-

syfte, som produktprover. Många av handdukarna och produktproverna i samlingen har

sina ursprungliga produktetiketter kvar, fasthäftade eller klistrade direkt på tyget. Lin-

nelinjens logotyp finns på etiketterna till de produkter som tillhör programmet, vilket

gör det möjligt att särskilja dessa. På de flesta etiketter finns vidare maskinskrivna upp-

31Ivarsson 2010, s. 14, 23–24.
32Dahlin-Ros 2017, s. 28–29.
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gifter om respektive handduks mått, namn, material och produktnummer. I några fall

saknas produktnamnet eller visar sig vid jämförelse med andra källor vara felaktigt.

3.1.3 Textilmuseets samling

På Textilmuseet i Borås (TM) finns en urval Linnelinjenprodukter och däribland en del

handdukar. Textilierna förvaras på rullar i arkivskåp och är i de flesta fallen försed-

da med både etiketter och katalogkort. På dessa finns uppgifter om material, teknik,

produktnamn och mått. Totalt finns elva identifierade Linnelinjen-handdukar i hel- el-

ler halvlinne, varav nio ur premiärkollektionen. Det omfattar totalt fem unika mönster,

varav tre för kökshanddukar, ett för gångehanddukar och ett för toaletthanddukar.

3.1.4 Röhsska museets samling

På Röhsska museet (RM) i Göteborg finns en mindre samling av Linnelinjen-textilier,

som ingår i en donation från Astrid Sampe som gjordes på 1980-talet, i samband med

en retrospektiv utställning över hennes designverksamhet. Denna samling sorteras in

under rubriken ”Astrid Sampes linneskåp”.

Då Röhsska museet har varit stängt under arbetet med denna uppsats (från februari

2017 fram till hösten 2018) har det tyvärr inte funnits möjlighet att undersöka samlingen

på plats. Via mejl har jag dock fått ta del av inskannade katalogkort. Av dessa framgår

att donationen innehåller ett 50-tal Linnelinjen-handdukar i hellinne och bomullsfrot-

té, men ett mycket litet mönsterurval. Samlingens samtliga Linnelinjen-textilier härrör

från åren 1955 och 1956. 1955 års handdukar innefattar totalt sju unika mönster, varav

fem för kökshanddukar, ett för toaletthanddukar och ett för badhanddukar. Unikt för

samlingen är badhanddukarna i frotté. I de övriga samlingarna har endast en badhand-

duk hittats (Mouchen i Almedahls museum). Därför är det naturligtvis beklagligt att

det inte finns möjlighet att studera Röhsskas samling på plats.

3.1.5 Tryckt material från Almedahls

Linnelinjen-produkterna såldes inte bara på NK, utan distribuerades via Almedahls

även till andra återförsäljare runt om i landet. För dessa återförsäljare utgav Almedahls-

koncernen 1933–1960 publikationen Skytteln med ett par nummer om året. Skytteln

innehöll information, reklam och annonsunderlag för de egna varorna, branschnyheter

och branschrelaterade artiklar och intervjuer. Produkterna presenteras i tidningen i ord

och bild. Det förekommer både produktfotografier, företrädesvis svartvita, och teckna-

de, ibland färglagda, produktbilder. I samband med produktpresentationen förser Skyt-

teln återförsäljarna med försäljningsargument, reklamslogans och skyltningsförslag.

Detta material är en mycket god källa dels till information om enskilda Linnelinjen-

produkter, dels till insikt i diskursen kring Linnelinjen-konceptet. Vid sidan av Lin-
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nelinjen annonseras i Skytteln även Almedahls övriga produktion av framför allt hus-

hållstextilier. Detta är ett viktigt referensmaterial i studiet av Linnelinjen-handdukarna.

Presentationen av andra handdukar, före och parallellt med Linnelinjen, visar på vilka

sätt Linnelinjen stack ut och vilka produktions- och designtrender som var mer allmän-

na. Särskilt viktig för kartläggningen av Linnelinjens premiärkollektion, är nr 2/1955,

där satsningen som helhet och de enskilda produkterna presenteras i ord och bild.

I samarbete med Aktiv Hushållning utgav Almedahls rådgivningsskriften Linne-

boken under 1950- och 60-talen, möjligen även senare. Skriften utkom i flera utgåvor.

1957 års utgåva, som har använts som källa i denna uppsats, innehåller upplysningar

om tidens linnediskurs och om Linnelinjen specifikt.

Almedahls lät också trycka grossistprislistor för sina återförsäljare 1–2 gånger om

året. Dessa listor presenterar aktuella produkter i tabellform, sorterade tematiskt, med

information om namn, produktnummer, mått, färgställningar och pris för enskilda pro-

dukter. I Kungliga bibliotekets vardagstryckssamling finns sådana prislistor bevarade

från 1939 till 1970. 1957–1969 listas produkter i dessa broschyrer under vinjetten Lin-

nelinjen. Utbudet av produkter, mönster och färgställningar varieras något från lista till

lista, vilket kan antas spegla en ur producentperspektiv naturlig process där det kom-

mersiellt gångbara hänger kvar längre, medan annat faller bort och nytt kommer till.

Många av de här listade produkterna finns inte representerade i textilarkiven. Samtidigt

saknas i prislistorna flera av de mest ikoniska produkterna från 1955. För en utvidgad

kartläggning av programmet Linnelinjens produktbestånd skulle dessa prislistor kun-

na utgöra en mycket viktig källa. I kartläggningen av premiärkollektionen har listorna

använts mer komplementärt, som källa till information om programmets indelning i

handdukstyper och de olika modellernas mått.

3.1.6 Övrigt tryckt material

Vidare källor till information om Linnelinjens produktbestånd och koncept finns att

hämta i samtida tidningsartiklar, utställningsrecensioner och annonser. I artiklarna fram-

träder handdukarna vanligen i egenskap av designprodukter, med formgivarens namn

framhävt. Ofta finns fotografier (vanligen svartvita) av enskilda produkter. Detta mate-

rial har potential att bidra till kartläggningen av programmets produktbestånd, genom

uppgifter om enskilda produkters design och datering. De kan också fördjupa bilden

av diskursen kring artiklarna och konceptet Linnelinjen. Utställningsrecensionerna är i

det avseendet särskilt intressanta genom att de presenterar produkterna och konceptet

ur ett mer objektivt perspektiv, utan reklamsyften.

Artiklar, recensioner och annonser som publicerats i dagspress är sökbara via Kung-

liga bibliotekets digitala tidningsdatabas och därmed förhållandevis lättillgängliga.Ma-

terial ur tidskrifter är mer tidskrävande att söka fram. Som helhet är materialkategorin

svår att överblicka och en systematisk genomgång av materialet tidsödande. För denna
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undersökning har det därför inte varit arbetsekonomiskt motiverat att använda press-

källor i någon större skala.

3.2 Källkritisk diskussion

3.2.1 Samlingar med olika syften

Linnelinjen är en satsning med flera olika aktörer – personer och organisationer – med

delvis olika agendor. Samlingarna som presenterats ovan har olika huvudmän/stiftare,

vilket avspeglas i skillnader mellan vad som bevarats, hur materialet förmedlas och

vilken information som följer med. Material ur olika samlingar är därför inte alltid

jämförbart eller likvärdigt; ibland säger källorna emot varandra.

De två största samlingarna av Linnelinjen-material finns i Textilkammarens arkiv

och Almedahls museum. Dessa två samlingar uppvisar några grundläggande skillna-

der. I Textilkammarens material framhävs formgivarna som upphovsmän och samtliga

handdukar är bevarade i fullstort format. Fokus ligger tidsmässigt på utställningarna

och då särskilt Linnelinjen 1955. I Almedahls museisamling har de flesta handdukarna

originaletiketter med information ommått, material, mönster, färger – och produktnum-

mer, något som saknas i Textilkammarens material. Vissa av handdukarna är endast

representerade med mindre tygprover. Almedahls museisamling ger också en större

inblick i programmets bredd med ett större urval av produkter och mindre ensidigt fo-

kus på ”spetsprodukterna” från utställningskollektionerna. I Almedahlsmaterialet om-

nämns å andra sidan sällan formgivarna. Dessa skillnader gäller också i allmänhet för

text- och bildkällor från respektive upphovsman. Textilmuseets och Röhsska museets

samlingar kan sägas inta en mer neutral position i fråga om hur materialet presenteras.

Samlingarnas olika karaktär hänger samman med respektive stiftares intentioner.

Textilkammaren var en designinstitution och dess arkiv är därmed ett designarkiv. Det

är tillkommet på initiativ av Astrid Sampe i hennes roll som chefsdesigner/konstnärlig

ledare och arkivmaterialet (textil, bild och text) presenterar handdukarna som design-

objekt eller t.o.m. konstverk. Almedahls å sin sida var en industrikoncern och museets

samling är skapad av en fabriksanställd. I denna samling framträder handdukarna i förs-

ta hand som produkter. Utifrån dessa skillnader går det att tala om ”Textilkammarens”

respektive ”Almedahls” Linnelinje. Satsningen framträder helt enkelt i olika ljus bero-

ende på vilket aktörsperspektiv som intas. En aspekt av detta är synen på Linnelinjen

som en kollektion eller ett program. Textilkammarens Linnelinje är i hög grad synonym

med utställningsproduktionen, i synnerhet från år 1955, medan Almedahls Linnelinje

omfattar programmet som helhet.

Skillnaden i presentationen av Linnelinjen handlar också om hur materialet me-

dieras. Textilierna i Textilkammarens arkiv, samt i ännu högre grad Textilmuseets och

Röhsska museets, är tydligt kodade som arkivföremål och framträder genom ett ras-
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ter av katalognummer och beskrivande etiketter. Flera av Almedahlsmuseets textilier

är visserligen också katalogiserade sedan några år, men medieras inte lika tydligt som

arkivföremål, utan präglas i högre grad av sin ursprungliga produktfunktion. Den infor-

mation de ger är det som förmedlas på provernas originaletiketter. Denna information

är många gånger mycket användbar, men det är viktigt att komma ihåg att den inte

är tillkommen med forskaren som målgrupp. Detta innebär en högre risk att uppgifter

feltolkas.

En sådan ursprunglig uppgift som både kan hjälpa och stjälpa är produktnumre-

ringen. Varje Linnelinjen-produkt har i Almedahls system ett femsiffrigt nummer, som

i de flesta fall börjar med siffrorna 187, 188 eller 189. Därtill kommer kortare nummer

sommotsvarar färg- och/eller mönstervariationer. Dessa nummer återfinns i Almedahls

annonser och tryckta material (prislistor, Skytteln) och på de produktetiketter som sitter

kvar på vissa tygprover. Genom att jämföra prislistornas och etiketternas produktnum-

mer har det i några fall varit möjligt att korrekt identifiera bristfälligt eller felaktigt

märkta tygprover. Samtidigt är principerna för produktnumreringen oklara och det fö-

rekommer inkonsekvenser i märkningen av de kända produkterna. En annan fallgrop

utgör etiketternas produktnamn, som inte alltid överensstämmer med namngivningen

i andra källor. Å andra sidan förekommer felaktigheter även i det ”arkivmedierade”

materialet. En av handdukarna i Textilkammarens arkiv är t.ex. feletiketterad (etiketten

anger färgen svart, trots att handduken är blå).

3.2.2 Källtypernas styrkor och svagheter

Som framgått är textilprover undersökningens primärkällor. De textila källorna ger

mycket information som går förlorad eller fördunklas i återgivning i text och bild. Kun-

skapen de ger är både visuell och taktil. De berättar om hur materialet känns: om det

är tungt eller lätt, strävt och stelt eller mjukt och följsamt. De berättar om tygets och

färgernas lyster och nyanser och de möjliggör detaljstudium av vävteknik och möns-

terkomposition. De textila källorna ger olika mycket information beroende på om det

rör sig om ett helt bevarat föremål eller endast ett tygutsnitt. Det senare har något lägre

källvärde, men ger ändå en bild av mönstring och materialkvalitet. Ett problem är att

textilkällorna i princip aldrig är daterade. Det går därför inte att veta om en specifik be-

varad handduk härrör från 1955 eller senare. Detta försvårar framför allt bedömningen

av vilka färgvarianter som ingick i premiärkollektionen. I flera fall är det känt att nya

färgsättningar tillkommit senare. Textilkällorna ger exempel på färgsättningar, men sä-

ger inget om deras ålder.

I de fall när textila källor saknas, eller endast ger fragmentariska uppgifter, är foto-

grafier och teckningar med tillhörande etiketter eller beskrivningar den främsta källan

till information om handdukarnas utseende.Men självklart kan dessa inte ge en lika full-

komlig bild som textilkällorna. I princip alla fotografier är svartvita. Även om färgerna
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specificeras i en bildbeskrivning så blir bedömningen av färgsättningen i stort lämnad åt

fantasin. Teckningarna kan vara färglagda, men de är starkt stiliserade och det går inte

att avgöra i vilken grad färgerna motsvarar den verkliga färgsättningen. Bilderna är av

olika karaktär och visar olika mycket av textilierna. I några fall finns ”porträttfotogra-

fier” av enskilda handdukar, där hela bildytan syns tydligt. Men oftare är handdukarna

inte i ensamt blickfokus. De kan t.ex. synas i bakgrunden på ett utställningsfotografi.

Bilderna ger alltså mer eller mindre information om handdukarnas utseende och den

taktila information som textilkällorna ger saknas naturligtvis. Textkällor, med eller ut-

an vidhängande bilder, har också använts i kartläggningsarbetet. Även om texten inte

ensam kan gestalta produkterna, kan den ge värdefulla uppgifter om enskilda produk-

ters mått, namn och modell. Textuppgifter om färger ger en mycket abstrakt idé om

utseendet, men om texten är daterad ger det oumbärlig information om vilka färgsätt-

ningar som tillkom när. I ett annat avseende utgör också bilder och textbeskrivningar

primärkällor. Det gäller frågan om medieringen av handdukarna: med vilka visuella

och verbala försäljningsargument de marknadsförs.

3.2.3 Obalans i källäge

Som framgår av materialsammanställningen ovan är dokumentationen av Linnelinjens

produkter mycket ojämn. Tyngdpunkten i materialet ligger för det första på premiärkol-

lektionen, medan satsningens senare år är godtyckligt och bristfälligt dokumenterade.

Generellt gäller att mest material inom alla typer av källor finns om 1955 års produkter.

För produktionen från åren strax därefter finns en del textila primärkällor, men från ca

1960 är källäget drastiskt försämrat.

Inom programmet Linnelinjen (”Almedahls Linnelinje”) är det alltså kollektionen

med samma namn (”Textilkammarens Linnelinje”) som framträder tydligast i arkiv-

materialet. Men även dokumentationen av kollektionens produkter är obalanserad till

förmån för ett fåtal ikoniska komponenter. I litteraturen om Linnelinjen är det stän-

digt samma produkter som får stå som exempel för satsningen. Föga förvånande är

det samma produkter som är mest synliga i samlingarna. Snedvridningen gäller alla

materialkategorier men i synnerhet primärkällorna, d.v.s. textilproverna. Några av kol-

lektionens produkter intar alltså en typ av ikonpositioner, som konsolideras ytterligare

varje gång de på nytt framhävs som exempel för satsningen. Detta sker på bekostnad

av mindre kända produkter och produktgrupper. Påfallande lite material finns exem-

pelvis om bäddtextilierna i premiärkollektionen – och i skildringarna av Linnelinjens

premiärkollektion förbises ofta just dessa. Det lilla material som finns antyder att 1955

års bäddkollektion inte var lika designmässigt revolutionerande som de övriga textilier-

na, vilket kan förklara varför den är så dåligt dokumenterad och lite uppmärksammad.

Bäst dokumenterade av handdukarna i de textila samlingarna är kökshandduksseri-

en Kökstrivsel, toaletthandduken Morgonstund och gångehandduken Perssons krydd-
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skåp. Kökstrivsel finns i alla de undersökta textila samlingarna. Perssons kryddskåp

finns i tre av fyra samlingar (Almedahls museum, Textilkammarens arkiv och Textil-

museeet), liksom Morgonstund (Röhsska museet, Textilkammarens arkiv och Textil-

museet). Värt att notera är dock att samtliga färg- och mönstervarianter inte finns repre-

senterade i varje samling. I flera fall kompletterar samlingarna varandra i det avseendet.

Problemet är alltså egentligen inte att dessa produkter är överrepresenterade, utan att

andra handdukar ges väldigt lite utrymme eller saknas helt. Relevant i sammanhanget

är också att några varianter av Kökstrivsel och Perssons kryddskåp nyproducerats se-

dan 1980-talet. Det kan förklara en viss överrepresentation av just dessa handdukar i

arkiven. I fallet Perssons kryddskåp har nya färgvarianter tillkommit sedan ursprungs-

lanseringen, men i arkiven är de enskilda handdukarna sällan daterade, vilket försvårar

bedömningen av vilka varianter som härrör från premiärkollektionen.

Obalansen i källäget gäller inte bara enskilda handdukar utan finns också på grupp-

nivå, där vissa handduksmodeller är mer välrepresenterade än andra. Inom premiärkol-

lektionen är bevarandegraden högre för handdukar i hellinne (köks- och toaletthanddu-

kar) än för handdukar i halvlinne (gångehanddukar) och i bomullsfrotté (badhanddu-

kar/badlakan). Den sista gruppen finns endast representerad med två av fyra mönster,

ett i Röhsska museets samling (Morgonstund) och ett i Almedahls museum (Mouchen).

Det rör sig i båda fallen om badhanddukar i formatet 50 x 100 cm. Inga badlakan (i större

format) tycks finnas bevarade. Av de två halvlinnehanddukarna, utöver nämnda Pers-

sons kryddskåp, är den ena (Sillsexa) representerad i en textil samling och den andra

(Bagare Bergström) inte alls. Samtliga hellinnehanddukar finns representerade i minst

en samling. Dock saknas textilprov av alla kända mönster- och färgvarianter. Skill-

naderna i bevarandegrad för olika handdukstyper sammanhänger förmodligen med en

traditionell värdering av olika material och tekniker, där satinvävt hellinne står högre i

kurs än bomullsfrotté.

Det obalanserade källäget får naturligtvis konsekvenser för undersökningen. De

handdukar som är sämre, eller inte alls representerade i de textila samlingarna, måste

närmas via komplementärkällor, d.v.s. bild och text. Fotografier kan i många fall ge en

god idé om handdukarnas mönster, men självfallet går det inte att bedöma designen

på samma villkor som när textila källor föreligger. Det är nödvändigt att vara ödmjuk

inför detta faktum och att acceptera att det sätter gränser för vilken slags analys som

går att genomföra. Mest problematisk är bristen på textila källor till badhanddukar-

na/badlakanen i frotté. Beskrivningen och analysen av denna grupp utgör oundvikligen

en svagare länk i undersökningen.

3.2.4 Sammanställningens fullständighet

Kartläggningen av produktbeståndet kompliceras ytterligare av att det exakta antalet

produkter från olika år och inom programmet som helhet är okänt. På programnivå är
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det i vissa fall också svårt att identifiera vad som tillhör satsningen. Produktbeståndet

är uppenbart gigantiskt, men den exakta omfattningen är okänd. Almedahlskoncernens

struktur med parallella produktionslinjer i olika dotterbolag är också svår att överblic-

ka. Linnelinjenprodukter tycks ha tillverkats på flera olika orter. I en källa talas om

Almedahls respektive Dalsjöfors Linnelinje på ett sätt som antyder två olika produk-

tionslinjer. Vad dessa beteckningar innebar i praktiken är oklart.33 Alla dessa faktorer

gör kartläggningen av programmets produktbestånd till en mycket grannlaga uppgift.

Något lättare blir det när undersökningen begränsas till premiärkollektionen. Den

förhållandevis rika tillgången på komplementärkällor som dokumenterar lanseringen

i text och bild kompenserar i hög grad för luckorna i de textila samlingarna, när det

gäller att fastslå vad som ingick i kollektionen. Den sammanställning som presenteras i

denna uppsats bör därför ge en god och representativ bild av 1955 års handduksbestånd.

Men det går inte att slå fast att sammanställningen är fullständig. Av uppenbara skäl

har endast de handdukar kunnat kartläggas som lämnat spår efter sig i det undersökta

materialet.

Det kan ha funnits handdukar som ingick i premiärutställningen, men som sedan

inte upptogs i fortsatt produktion och därför inte syns i källmaterialet. I en recension av

premiärutställningen nämns t.ex. kökshandduken ”Strängarna” som ska ha designats

av en Ruth Hammer.34 Då jag ingen annanstans kunnat hitta någon information vare

sig om handduken eller nämnda formgivare, har jag heller inte tagit med dessa i min

sammanställning. Det är å andra sidan i åtminstone ett fall möjligt att en produkt som

medtagits i sammanställningen (badhandduken Turf) inte lanserades till premiärutställ-

ningen, utan först senare under 1955.

3.2.5 Inkonsekvent namnåtergivning

En särskild problematik gäller inkonsekvens i källmaterialets angivelser av produkt-

namn och formgivarnamn. Ofta handlar det om att Almedahls-källor och NK-källor

anger olika namn eller olika stavningar för samma produkter, men det förekommer ock-

så motstridiga namnuppgifter inom ett och samma källmaterial. Bland premiärkollek-

tionens handdukar märks följande namnvariationer: Muschen/Mouchen, Persons/Pers-

sons kryddskåp eller Kryddskåpet, Strip/Streap Tease, Sillsexa/Sillen och Ungekar-

len/Unga Karlen. I dessa fall har jag i min sammanställning valt att använda den variant

som förefaller vanligast. Vidare förekommer också feletikettering, t.ex. i samband med

att snarlikamönster blandats ihop. Det gäller t.ex. toaletthanddukarnaMorgonstund och

Pastille. Namnet Kökstrivsel orsakar en del förvirring genom att det används både om

en handduksserie och ett enskilt handduksmönster.

Viss förvirring råder också kring formgivarnamnen. Ibland anges Marianne Nilson

33Skytteln nr 2, 1955, artikel ”Operation Linnelinjen”, s. 14.
34Diurson 1955, s. 98.
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och Astrid Sampe som gemensamma formgivare för en viss produkt, ibland bara Nilson

och ibland bara Sampe. Det är alltså i vissa fall oklart vem som egentligen står bakom

designen av en enskild handduk. Detta speglar antagligen Textilkammarens designpro-

cess, där Sampe i egenskap av konstnärlig ledare hela tiden varit övergripande ansvarig

och satt upp ramarna inom vilka hennes anställda fått skapa förhållandevis fritt.35 Några

Linnelinjen-handdukar som enligt arkiven samdesignades av Sampe och Nilson 1955

vävs idag av Klässbols linneväveri, som endast anger Sampes namn i marknadsföring-

en.36 Sampe är naturligtvis den mer kända av de två och det finns därför anledning att

misstänka att hennes namn framhävts över tid på bekostnad av Nilsons, i flera fall än

detta. Att Nilson inte är någon välkänd designer markeras också med olycklig tydlig-

het av den förvirring som råder kring stavningen av hennes efternamn: även i annars

initierade källor och litteratur skrivs det omväxlande med ett och två s. Inte sällan före-

kommer båda stavningarna i en och samma källa. Nilson är uppenbarligen den korrekta

stavningen. Denna stavningsinkonsekvens kan tyckas vara en petitess, men jag menar

att den säger mycket inte bara om osynliggörandet av Nilsons specifika designgärning,

utan också om den textila bruksvarans och om textilformgivarnas låga status generellt.

3.3 Tolkning och analys

3.3.1 Analysmodell

Resultatet av materialgenomgången, d.v.s. kartläggningen av komponenterna i Lin-

nelinjens premiärkollektion, presenteras i kapitel 6. Där beskrivs skillnaderna mellan

handduksmodellerna och de enskilda handdukarnas kännetecken. Det rör sig om ett

femtontal handdukar. Dessa beskrivs var för sig, så utförligt som källmaterialet tillåter.

I det efterföljande kapitlet genomförs en kvantitativ analys av handdukskollektionen,

utifrån de komponenter och karakteristika som redovisats. Valet att analysera handdu-

karna som grupp motiveras av att de är skapade som del av en och samma kollektion.

Det är också ett sätt att hantera det faktum att vissa handdukar är sämre dokumenterade

än andra.

Handduken är ett speciellt och mångfacetterat objekt. Den kan analyseras både som

bild och som föremål. Ambitionen i denna undersökning har varit att anpassa analysen

efter objektet och beakta fler aspekter än de mest lättillgängliga. Målsättningen är att

lyfta fram den textila bruksvarans komplexitet och argumentera mot ett slentrianmäs-

sigt bruk att beskriva textilier som bilder, med ensidigt fokus på ytans utseende. Under-

sökningen strävar så mot en mer sammansatt objektsbeskrivning, där fler sinnen och

parametrar involveras. Detta synsätt är inspirerat av tolkningsmodeller från Material

Culture, främst Jules David Prowns Mind in matter: an introduction to Material Cul-

35Samtal med Louise Fougstedt-Carling, 2016-10-18.
36Klässbols Linneväveri, webbsida besökt 2018-05-22.
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ture theory and method (1982). Prown föreslår en analysmodell i tre steg: description,

deduction och speculation. I det första steget beskrivs föremålets fysiska, observer- och

mätbara egenskaper. I steg två analyseras föremålet genom att forskaren ”interagerar”

med det, sensoriskt, intellektuellt och emotionellt. I steg tre summerar forskaren sina

data och formar utifrån detta hypoteser och teorier kring föremålet.37 Min handduks-

analys är löst inspirerad av denna struktur, men har förenklats och anpassats efter min

specifika föremålskategori, efter det faktum att handdukarna undersöks som grupp och

efter undersökningens fokus på modernitet.

Utgångspunkten för undersökningen är att Linnelinjen-handdukarna är moderna

designobjekt. Jag har, i linje med Adrian Fortys designteori, ansett det viktigt att i de-

signanalysen betona handdukarnas produktfunktion.38 Analysen i kapitel 7 är därför

uppbyggd i två delar, där den första fokuserar handduken som föremål och den andra

handduken som produkt. Det moderna i handduksdesignen identifieras i båda delar-

na genom utblickar mot tidens designtrender och löpande jämförelser med traditionell

handduksformgivning, så som den presenteras i kapitel 4.

Den första delen av kapitel 7, föremålsanalysen, organiseras utifrån fem basala fö-

remålsegenskaper: material, teknik, mönster, motiv och färger – som behandlas i tre

separata avsnitt. Att dessa egenskaper i praktiken är samverkande designfaktorer är

självklart och framgår också i undersökningen. Det finns samtidigt inte utrymme att i

denna analys täcka in alla aspekter av handduken som föremål. Jag har valt att ta upp de

föremålsegenskaper som jag anser är mest framträdande och därför bäst belyser hand-

dukarnas modernitet.

Den andra delen av kapitel 7, produktanalysen, inbegriper två ”indirekta” föremåls-

egenskaper, nämligen handdukarnas namn och förpackningar. Dessa två icke föremåls-

egna egenskaper är, menar jag, bärande delar i handdukarnas designkoncept. Samtidigt

utgör de huvudfaktorer i medieringen av handdukarna. Designanalysen skulle gå att tän-

ja ytterligare, genom att inkludera fler medierande aspekter, som utformning av skylt-

ning och annonser. Detta låter sig av arbetsekonomiska skäl inte göras i den aktuella

undersökningen. Någonstans måste också gränsen dras och valet att inkludera namn

och förpackningar kan ses som en medelväg: de är visserligen inte inherenta föremåls-

egenskaper men de är ändå tydligt kopplade till de enskilda föremålen: varje handduk

har ett specifikt namn och varje handduk har rent fysiskt omslutits av förpackningen.

Detta kan jämföras med skyltningen där handdukarna i högre grad medieras som grupp,

som delar av Linnelinjen.

Medieringen och marknadsföringen av handdukarna analyseras vidare i uppsatsens

kapitel 8. Med denna analys som grund utforskas handdukarnas praktiska och symbo-

liska funktioner i en tänkt brukskontext. Detta kapitel ger ett idéhistoriskt perspektiv på

37Prown 2001 [1982], s. 79–83.
38Jfr Forty 1986.
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handdukarnas modernitet. Det teoretiska ramverket är i huvudsak hämtat från Forty (se

vidare nedan, avsnitt 3.3.3).

3.3.2 Analysbegrepp

Precisa beteckningar är nödvändiga för att kunna presentera och analysera ett forsk-

ningsmaterial. Valet av dessa beteckningar är samtidigt ett viktigt led i tolkningen av

materialet. Min uppfattning är att detta är en förbisedd aspekt i tillgängliga skildringar

av Linnelinjen. Det saknas reflektioner kring vilka begrepp som används om satsningen

och dess komponenter och hur dessa påverkar bilden av det som skildras. Detta är ett

skäl till att bilden av Linnelinjen är så diffus. Källmaterialet serverar inte heller några

entydiga beteckningar, varför det är upp till forskaren att välja lämpliga analysbegrepp

utifrån sina syften. Här följer en redogörelse för vilka begrepp jag valt och varför.

Undersökningens materialomfång begränsas till vad jag valt att kalla premiärkol-

lektionen. Med detta ord åsyftas de produkter som visades på den ena av eller båda

de två Linnelinjen-utställningarna år 1955, på NK respektive H55. Beteckningen är

inte källegen utan en konstruerad analysterm. I källor och litteratur finns ingen konse-

kvent rubricering av Linnelinjen. Beroende på avsändarens fokus används omväxlande

beteckningar som kollektion, utställning, satsning, (varu)-program eller (produktions)-

linje. Ibland talas om den första och andra ”given”, inledda med 1955 respektive 1961

års NK-utställningar, Linnelinjen respektive Leva med Linnelinjen. Jag har alltså valt

beteckningen premiärkollektion för 1955 års utställningsproduktion. Med programmet

Linnelinjen syftar jag på hela produktionen från 1954 till 1970. Ordet satsning använder

jag som en övergripande term, när fokus inte ligger specifikt på produktbeståndet.

Handdukarna i studien är namngivna. I källor och litteratur syftar dessa namn ibland

på handdukens mönster, ibland på föremålet/produkten. Namnet Morgonstund används

t.ex. om ett mönster som gjordes – inte helt identiskt – för två handduksmodeller (toa-

letthandduk och badhandduk). Namnet används dock också som produktbeteckning för

dessa skilda handduksmodeller och kopplas alltså sammanmed flera olika produktnum-

mer. Namnen framträder oftare som mönsternamn i Textilkammarens källor och som

produktnamn i Almedahlsmaterialet. Inkonsekvensen i namnanvändningen har innebu-

rit en komplikation i sammanställningen och beskrivningen av handdukarna. Uppsat-

sens designteoretiska rammotiverar dock att jag behandlar namnen som föremålsnamn/

produktbeteckningar i första hand. För tydlighetens skull anser jag det dock ibland befo-

gat att använda namnen ommönstren. Källmaterialets namnambivalens avspeglas alltså

i viss mån i min undersökning.
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3.3.3 Teori

Undersökningens designteoretiska perspektiv är i huvudsak modellerat efter Adrian

Fortys designteori, som presenteras i Objects of desire: design and society 1750–1980

(1986). I en serie tematiskt och kronologiskt ordnade kapitel beskrivs designen som

integrerad i det moderna industri- och konsumtionssamhällets framväxt. Forty lägger

särskild vikt vid designobjektets symbolvärde i moderniseringsprocessen. Som en röd

tråd genom framställningen löper också diskussionen kring skillnaden mellan design-

objektet/designern och konstverket/konstnären. Fortys resonemang utgår från en beto-

ning av designobjektets varustatus: till skillnad från ett konstverk är designobjektet i

första hand en produkt och dess existens och form styrs därför primärt av kommersi-

ella krafter. Detta grundantagande leder vidare till författarens huvudtes om designens

mytbärande funktion:

Every product, to be successful, must incorporate the ideas that will make it mar-
ketable, and the particular task of design is to bring about the conjunction between
such ideas and the available means of production.39

I designprocessen formges alltså, enligt Forty, inte bara ett föremål, utan också idéer

eller myter om föremålet och dess kulturella kontext. Mytbegreppet lånar Forty från

strukturalismen och Roland Barthes semiologiska kulturteori, som utvecklas i Myto-

logier (1957, svensk översättning 2007). Forty sammanfattar myten som ett redskap

för att överbrygga de oundvikliga skillnaderna mellan människors föreställningar om

världen och deras vardagliga upplevelser av densamma. Traditionella myter utgörs av

sagor och berättelser, men i det moderna samhället skapas myter med nya medel.40 Ex-

empel som tas upp i Mytologier är sportjournalistikens och skvallerpressens narrativ,

tvättmedelsreklam och utformningen av leksaker. Forty framhåller designen som den

moderna tidens mest kraftfulla mytskapare. ”Unlike the more or less ephemeral media,

design has the capacity to cast myths into an enduring, solid and tangible form, so that

they seem to be reality itself”, skriver han.41 I designobjektet får myten fysisk form: så

blir dess sanningsanspråk också starkare än någonsin.42

Fortys syn på design som en kommersiellt driven aktivitet och hans betoning av

designens betydelsebärande funktion i det moderna samhället har angett riktningen för

min uppsats. Som framkommit ovan har hans definition av designbegreppet varit väg-

ledande för utformningen av uppsatsens analysmodell. I uppsatsens kapitel 8 prövas

teorin om designobjektets mytbärande potential mer ingående, genom en diskussion

kring handdukens roll i dess fysiska brukskontext, hemmiljön. Valet av detta teoretiska

perspektiv motiveras av undersökningens fokus på handdukarnas modernitet.

39Forty 1986, s. 9.
40Ibid., s. 8–9.
41Ibid., s. 9.
42Ibid., s. 9.
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Modernitet är ett mycket undflyende begrepp. Det som var modernt igår är det inte

idag, 1950-talets modernitet är en annan än 1930-talets, o.s.v. Flera olika och sinse-

mellan motstridiga föreställningar om modernitet kan dessutom existera parallellt.43 I

denna uppsats lyfts aspekter av moderniteten i 1950-talets hushålls- och produktdis-

kurs. I vissa delar av argumentationen betecknar det moderna helt enkelt det som är

nytt och okonventionellt. I andra fall fokuseras det moderna som ideal, vision och för-

säljningsargument.

3.4 Avgränsningar

Arbetet med denna uppsats började i en vilja att utforska de delar av Linnelinjen som

inte syntes i litteraturen, men som kunde anas i arkivmaterialet. Ursprungsambitionen

var att vidga den i min uppfattning snäva bilden av Linnelinjen, genom kartläggning

och analys av en större del av produktbeståndet än det som lanserades 1955. Jag ville

skildra programmet Linnelinjen. Tidigt stod det dock klart att Linnelinjens omfattning

och källägets begränsningar gjorde det nödvändigt att avgränsa undersökningen, såväl

typologiskt som tidsmässigt. Avgränsningen gjordes i flera steg och landade slutligen i

en studie som omfattar handduksbeståndet i premiärkollektionen från 1955.

Den första avgränsningen gjordes i och med valet att studera en specifik produktka-

tegori: Linnelinjens handdukar. Denna produktkategori motsvarar i princip två av sats-

ningens fyra avdelningar, badrummets och kökets textilier. Att på detta sätt begränsa

studien typologiskt har möjliggjort en djupare analys. Att valet föll på just handdukarna

har flera skäl. För det första lyfts handdukarna, i samtida och senare skildringar, ofta

fram som ett av de designmässigt mest revolutionerande inslagen i Linnelinjen. För

det andra utgör den industritillverkade handduken en särskilt outforskad objektskate-

gori i såväl design- som textilhistorisk forskning. För det tredje är handduken intressant

för den ambivalenta position mellan inrednings- och brukstextil, hem och hushåll, som

den intar i egenskap av badrums- och kökstextil. Kopplingen till dessa rum är dessutom

intressant för uppsatsens diskussion om modernitet.

Ursprungsambitionen var alltså att kartlägga en större del av programmet Linnelin-

jen och visa att det inte bara ”hände” 1955. Trots detta valde jag till slut att avgränsa

studien till premiärkollektionen. Detta beslut växte fram som ett svar på materialinsam-

lingens utmaningar, som beskrivits ovan. Det handlar om flera faktorer: att kartlägg-

ningen visat sig mer tidskrävande än väntat, att satsningens omfattning är svår att be-

döma, att flertalet produkter är bristfälligt dokumenterade och daterade och att källäget

är mycket obalanserat till de senare produkternas nackdel. Allt detta har sammantaget

gjort en mer omfattande kartläggning av programmet Linnelinjen svår att genomföra

inom ramen för denna uppsats. Dessutom finns också goda skäl att fokusera 1955 års

43Mattsson och Wallenstein 2010, s. 13.
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produktion. Som beskrivits ovan är det en på flera sätt ofullständig bild av premiärkol-

lektionen som framträder i litteraturen: här finns med andra ord utrymme att tillföra ny

kunskap. Faktum kvarstår också att det var det första årets produktion som väckte mest

uppmärksamhet i sin samtid.

Forsknings- och källäget motiverar alltså tillsammans den avgränsning av uppsat-

sämnet som gjorts. Uppsatsen kan ses som en pilotstudie om Linnelinjen. Begränsning-

en till premiärkollektionens handdukar betyder förstås inte att resten av programmet är

ointressant: tvärtom är förhoppningen att denna studie kan fungera som plattform för en

mer omfattande kartläggning och genomlysning av satsningen. Även om denna uppsats

endast kartlägger en liten del av produktbeståndet, bidrar den också till att vidga synen

av vad Linnelinjen var. Den breddar bilden av premiärkollektionen både genom att lyfta

fram mindre kända produkter och genom att fördjupa och nyansera bilden av de mest

kända produkterna. Den fördjupade analys och diskussion som genomförs hade heller

inte varit möjlig om kartläggningen gjorts mer omfattande.

4 Linneförrådet och handduken

4.1 Linneförrådets historia

Linneförrådet har en särskild plats i det svenska kulturarvet. I det förindustriella sam-

hället utgjorde linnet, d.v.s. hushållstextilierna eller hemmets brukstextilier, ett starkt

ekonomiskt och symboliskt kapital. Linneförrådets storlek och utsmyckning var ett mått

på familjens status och väverskan–brodösens skicklighet och flit.44 Linnet var en kvinn-

lig angelägenhet. Det utgjorde basen i den unga kvinnans hemgift och kunskapen och

traditionerna överfördes i regel från mor till dotter.45

Linneförrådets storlek, komponenter och kvalitet har naturligtvis varierat över tid

och utifrån lokala sedvänjor, behov och resurser. Allmänt används beteckningen linne-

förråd om bordets, bäddens, hushållsarbetets och hygienens textilier. I det sena 1800-

talets och 1900-talets kontext innefattar det i huvudsak dukar, servetter, lakan, örngott

och handdukar.46 Faktorer sommaterialkvalitet, vävsätt och dekor har traditionellt mar-

kerat skillnaden mellan enklare vardagstextil och finare fest- eller paradtextilier.47

Bevarade uppteckningar visar att linneförråden även i allmogemiljö många gånger

var imponerande stora.48 Vardagstextilierna, som handdukar, noterades i grupper om

dussin.49 De stora kvantiteterna var i viss mån prestigebaserade, men avspeglar också

reella behov. Före hushållspapprets tid behövdes t.ex. stora mängder handdukar i köks-

44Grenander Nyberg 1983, s. 98; Stavenow-Hidemark 2003, s. 11.
45Ingers 1960, s. 10–12.
46Sampe-Hultberg och Diurson 1948, s. 53.
47Ingers 1960, s. 109.
48Se Ingers 1960, s. 21–24; Lindvall-Nordin 1994, s. 22.
49Lindvall-Nordin 1994, s. 22.
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arbetet.50 Men framför allt styrdes behoven av tvättmöjligheterna. I bondesamhället

samlade man hushållets textilier för stortvätt högst ett par gånger om året.51 Förråden

var alltså tvungna att räcka länge och måste kontinuerligt fyllas på, särskilt med var-

dagstextilier som utsattes för det största slitaget.52

Förvaringen och organiseringen av det dyrbara linnet var en prioriterad fråga. Läng-

re tillbaka lades linnet i kistor, men efterhand ersattes dessa av de mer praktiska linne-

skåpen.53 Alla linneförrådets komponenter märktes med bläck eller broderi, vanligen

med ägarens initialer eller monogram, ibland också med ett årtal, och när det gällde

mängdvaror som handdukar ibland även nummer. Märkningen utgjorde både utsmyck-

ning och ägarmärke, samtidigt som det hjälpte till att hålla ordning på de stora textil-

mängderna.54 Ordning i linneskåpet ansågs länge som en självklar dygd och karaktärs-

spegel, inte minst så i 1900-talets funktionalistiskt organiserade hem.55

Det traditionella linneförrådets grundfärg är vitt. Den vita färgens dominans för-

klaras historiskt sett av att det är den textilfärg som varit lättast att tillhandahålla och

inte minst bibehålla vid tvätt. Före elektricitetens tid fyllde också de vita textilytorna en

praktisk funktion som ljusreflektor.56 I synnerhet den vita bordstextilen har dessutom

haft ett starkt symbolvärde. Stavenow-Hidemark skriver:

Bruket av vitt linnetyg på bordet går tillbaka på uråldrig kult. Seden ärvdes av de
kristna och blev på nattvardsbordet en symbol för renhet och helighet. Nattvards-
bordet dukades med vit duk långt innan duk användes på det profana bordet.57

Det vita linnets symbolvärde har alltså vandrat från en religiös till en profan kontext,

och vidare från bordet till linneförrådets övriga textilier. I det tidigindustriella samhället

tolkades den skinande vita textilen som ett synligt bevis på renlighet, i både social och

moralisk bemärkelse. Den utnyttjades också som klassmarkör.58

Linneförrådet har varit omvärvt av starka konventioner som till stor del levde kvar

långt in på 1900-talet. Andelen som själva spann och vävde minskade successivt under

1900-talet, men det köpta linnet behandlades länge med samma omsorg som det hem-

vävda. Fram till mitten av 1900-talet såldes linnevarorna vanligen inte som färdigkon-

fektionerade produkter, utan som metervara. Genom fållning och märkning förädlades

textilen i hemmet, samtidigt som den integrerades i det privata linneförrådet.59 I mitten

av 1900-talet tycks linnetraditionerna ha börjat tappa fäste, i takt med att brukstextilier-

50Ingers 1960, s. 126.
51Stavenow-Hidemark 2003, s. 11.
52Lindvall-Nordin 1994, s. 22.
53Jfr Sampe-Hultberg och Diurson 1948, s. 61.
54Grenander Nyberg 1983, s. 98; Hallgren 2008, s. 7.
55Lindvall-Nordin 1994, s. 21; Sampe-Hultberg och Diurson 1948, s. 62.
56Stavenow-Hidemark 2003, s. 13.
57Ibid., s. 13.
58Laermans och Meulders 1999, s. 119.
59Linneboken 1957, s. 20–21.
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na blev en konsumtionsvara bland andra och kvinnans ansvarsroll i hemmet förändra-

des.60 När tvättmöjligheterna förbättrades behövdes inte heller lika stora linneförråd.61

4.2 Handdukens historia

Handduken har som textilkategori ett dubbelt ursprung. Ordet handduk syftade ur-

sprungligen på just en duk att torka händerna på som bars fram till bordet vid en fi-

nare måltid. Denna behövdes före bestickens tid, då man även i högreståndsmiljöer åt

med händerna. Den andra formmässiga förebilden är en dekorerad inredningstextil, en

s.k. paradhandduk, som hängdes som prydnad över tvättkommoden. Paradhandduken

blev, liksom kommoden, allmän under 1700- och 1800-talen.62 I köksarbetet och för

livsmedelshantering behövdes mycket textilier (sildukar, bakdukar etc.), men för dessa

ändamål användes länge återbrukade eller enklast möjligt utformade trasor.63

Först under 1800-talet utkristalliserades handduken, i ordets moderna bemärkelse,

som en egen textilkategori. Detta skedde som ett svar på hemkulturella förändringar.

I köket uppstod ett nytt och stort behov av torkhanddukar i och med övergången från

träkärl till porslin.64 Särskilda handdukar för kroppsvård var liksom de nya hygien-

möblerna kommod och lavoar ett svar på förändrade hygienvanor.65 Utvecklingen såg

naturligtvis olika ut i olika samhällsklasser.

Efterhand som behoven förfinades utvecklade handduken ett eget formspråk och en

rikare typologi. Så småningom uppstod en hel flora av handdukstyper för olika funk-

tioner. Det gjordes skillnad på handdukar för mathantering, torkning av disk, händer,

ansikte och kropp o.s.v. I grunden handlar det om att olika användningsområden kräver

olika handduksegenskaper. Skillnaderna markerades i materialkvalitet, vävsätt, mönst-

ring och färgsättning.66 Ibland har handdukarmed ett specifikt funktionsområde försetts

med en broderad eller invävd märkning i bården, t.ex. ordet ”Gäster” på en gästhand-

duk.67 Under senare delen av 1900-talet tycks dock utvecklingen av olika skäl ha gått

mot mindre diversitet i material, teknik och modeller.68

60Efterkrigstidens utgivning av textilrådgivningslitteratur kan ses som ett symptom på att linnekunska-
perna inte längre traderades inom familjen i samma utsträckning som förr. Se kap 2.3. Jfr även artikeln
”Fint vett med duk och servett” i Skytteln nr 1, 1955, s. 4–6, 24.

61Jfr Björk 1997, s. 98–99.
62Nylén 1975, s. 79.
63Grenander Nyberg 1983, s. 33.
64Grenander Nyberg 1983, s. 33; Hallgren 2008, s. 5.
65Nylén 1975, s. 79.
66Ingers 1960, s. 21–24; Lindvall-Nordin 1994, s. 21–22.
67Ingers 1960, s. 125–126; Lindvall-Nordin 1994, s. 22.
68Lindvall-Nordin 1994, s. 21; Wiklund 1984, s. 248.
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4.3 Handdukarnas utformning

Handduken är en typ av textil som utsätts för hårt slitage. I det traditionella linneförrådet

behövdes stora förråd av handdukar, eftersom de måste bytas ofta.69 Rollen som nyt-

totextil har avspeglats i handdukarnas utformning. Vävsätt, mönster, materialkvalitet,

format och utsmyckning har anpassats efter funktionsområde och markerat skillnaden

mellan den grova kökshandduken och den fina för glas, den för kött och den för bröd,

den för de egna händerna och den för gästernas.70

4.3.1 Material, teknik och format

Som själva ordet linneförråd antyder så har linet varit det viktigaste och det mest tra-

ditionella materialet för brukstextilier. Lin är dock arbetskrävande att odla och bereda

och därför ett dyrt material. Den svenska linodlingen konkurrerades ut av bomullsim-

port under 1800-talet och bomullen ersatte därefter successivt linet som basmaterial

för hushållstextilier.71 Materialen har olika egenskaper. Linfibern ger ett tyg med vack-

er yta och glans, har god vattenuppsugningsförmåga och god värmeisoleringsförmåga,

vilket gör att tyget känns svalt och mjukt mot huden.72 Bomullsfibern är inte lika slät

och mjuk, men har också god absorptionsförmåga och är mycket slitstark.73

Ett vävt tygs utseende och egenskaper beror av fler faktorer än materialet. Ett och

samma material kan ge helt olika slags vävar beroende på garnets kvalitet och grovlek

och vävens täthet och bindning.74 Begreppet bindning betecknar, något förenklat, det

system enligt vilket vävens trådar (varpen och inslaget) sammanfogas. Detta system

ligger till grund för det färdiga tygets mönstring och struktur. Inom vävläran talas om

tre grundbindningar, vilka var och en går att variera i det oändliga: tuskaft är den enk-

laste och tätaste bindningen, kypertbindning ger en väv med diagonal mönstring och

satinbindning ger en särskilt slät yta.75

Olika materialkombinationer, materialkvaliteter och bindningar har använts för oli-

ka typer av handdukar, beroende på användningsområde. Mot bakgrund av linets kost-

barhet har hellinneväv reserverats för handdukar med höga krav på vattenuppsugnings-

förmåga. Smidiga och luddfria glashanddukar har vävts i tuskaft med särskilt fint lingarn.

Porslinshanddukar har däremot ofta gjorts i slitstarkare halvlinne, d.v.s. en väv där var-

pen består av bomull och inslaget av lingarn.76 Till toaletthanddukar har ofta använts

grövre garn men mer avancerade bindningar, vilket ökar absorptionsförmågan samti-

69Lindvall-Nordin 1994, s. 22.
70Ericsson 1994, s. 216, 220.
71Wiklund 1984, s. 23, 248.
72Ibid., s. 47.
73Ibid., s. 41.
74Lundell och Windesjö 2005, s. 82, 85.
75Eriksson, Gustavsson och Lovallius 2008, s. 12.
76Lindvall-Nordin 1994, s. 21; Wiklund 1984, s. 105.
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digt som det ger en mjuk och dekorativ textil. Våffelväv och frotté är två bindningar

särskilt lämpade för toaletthanddukar av bomull.77 Båda bindningarna ökar tygets yta

och därmed dess uppsugningsförmåga: våffelväven genom att varva nedsänkningar och

upphöjningar och frottén genom att tråden dras upp i täta öglor. Frottétyg har också en

fördel i att det inte behöver manglas eller strykas för att se slätt ut. Det är å andra si-

dan inte lika mjukt mot huden som linne.78 Enligt Wickman började frotté användas i

Sverige efter andra världskriget.79 Under 1900-talet har frottén mer och mer kommit att

dominera sortimentet av bad- och toaletthanddukar.80 Linnehanddukar blir mjukare ju

fler gånger de tvättas. Det var förr därför inte ovanligt att handdukarna först användes

i köksarbetet när de var nyvävda och stela, för att senare omdefinieras till toaletthand-

dukar.81

Handdukar är i princip alltid rektangulära, men storlek och format kan variera stort.

En vanlig bredd är 50–60 cm. År 1960 anger Ingers 85–90 cm som standardlängd för

finare handvävda handdukar och 70 cm för industrivävda. Ju större handduken är, desto

mer vatten kan den förstås suga upp. Gästhanddukar har traditionellt gjorts i mind-

re format, rimligen för att dessa inte utsätts för samma slitage. Ingers rekommenderar

måtten 35 x 50 cm. Handdukar i mindre format passar också för livsmedelshantering,

enligt Ingers. Hon anger inga riktmått för badhanddukar, men rekommenderar att frot-

téhanddukar köps i större format för att undvika ensidigt slitage. Av samma anledning

inskärper hon att alla handdukar bör förses med hängare i båda ändarna.82

4.3.2 Mönster och färg

Vitt är basfärgen i handduksförrådet, liksom i linneförrådet som helhet. Olika hand-

duksmönster har skapats av bindningsvariationer, med eller utan färginslag. En vit

eller ofärgad handduk är alltså inte detsamma som en omönstrad. Det finns alltid en

mönstring i vävens struktur och med mer avancerade bindningar kan intrikata, abstrak-

ta mönster åstadkommas. Kontrasterna mellan varp och inslag och vävens lyster fyller

viktiga funktioner i handdukens visuella uttryck.83 Kulörta ränder, rutor och bårder har

använts för att skapa accenter mot den vita handduksbottnen.84 De kulörta elementen

har antingen följt bindningens mönster eller kontrasterat mot detsamma. Effekten blir

i det första fallet en förstärkt betoning av grundmönstret, i det andra ett visuellt mer

komplext mönster. De vanligaste accentkulörerna i äldre handduksvävar är blått och

rött. Dessa garnfärger blev tillgängliga från slutet av 1800-talet, men var då dyra och

77Jfr Lindvall-Nordin 1994, s. 22.
78Ingers 1960, s. 121; Wiklund 1984, s. 248.
79Wickman 1983, s. 32.
80Wiklund 1984, s. 248.
81Lindvall-Nordin 1994, s. 22.
82Ingers 1960, s. 120–121, 126.
83Geijer 1973, s. 190.
84Ericsson 1994, s. 216, 220.

34



användes därför sparsamt i vävarna.85

Handdukarnas mönsterflora är på samma gång strikt visuellt reglerad och oöver-

blickbart stor. ”Vävmönster, randningar och format varierar i lika rikt antal som det

finns väverskor, och gäller det industriellt framställda handdukar är variationen nästan

lika stor”, skriver Ingers.86 Variationsrikedomen visar på hur vävandet fungerat som

en kreativ aktivitet. Väverskorna har utgått från de material och verktyg som stått till

buds och skapat utifrån eget huvud.87 Samtidigt har de förhållit sig till lokala och regi-

onala traditioner. Ingers exemplifierar med ett antal fotografier som alla följer samma

schema med korslagda kulörta bårder på vit botten. Variationen finns i bindningen och

bårdernas utformning.88

En del av handdukarnas traditionella utsmyckning utgör också märkningen med

brodyr. I första hand märktes handdukarna med initialer eller monogram, mer eller

mindre påkostat beroende på handdukens funktion, aktuella trender och ägarens fal-

lenhet eller intresse.89 Enligt Ingers är det brukligt att märka toaletthanddukar mitt på,

väl synligt, medan kökshanddukarna lämpligen förses med en enklare märkning i ett

nedre hörn. Hon avråder från märkning direkt på frottéväv, då den är svår att sy i.90

Textilindustrins linneprodukter modellerades från början efter hemslöjdens tradi-

tionella mönster och färger.91 Industrivävstolar möjliggör mer komplexa bindningar

och efterhand blev industrins mönster mer fantasifulla, utan att för den skull avvika

radikalt från det traditionella mönsterschemat. En idé om 1950-talets mönsterflora ger

produktpresentationen i Almedahls tidskrift Skytteln.92 Teknikutvecklingen skapade så

småningom också möjligheter för en större färgmässig bredd. Senast under efterkrigs-

tiden utökades floran av kontrastfärger och även helt kulörta handdukar började dyka

upp.93 Handdukarna var dock fortsatt anonyma och snarlika varandra. Som designområ-

de var linneförrådet, och särskilt handdukarna, i stort sett orört under 1900-talets första

hälft.

5 Linnelinjen

5.1 Tillkomst och mottagande

Linnelinjen lanserades 1955 som en uppdaterad version av det traditionella linneförrå-

det. Programmet innefattade textilier för hela hushållet fördelade på kategorierna bor-

85Hallgren 2008, s. 6.
86Ingers 1960, s. 120.
87Ibid., s. 121.
88Ibid., s. 122–124.
89Lindvall-Nordin 1994, s. 23.
90Ingers 1960, s. 125–126.
91Frick 1986, s. 113.
92Se exempelvis Skytteln nr 1, 1955, annonser, s. 11–13.
93Jfr Ingers 1960, s. 121; Skytteln, nr 1 1954, annonser, s. 11–13.
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det, bädden, köket och badrummet. Bakom satsningen stod Almedahl-Dalsjöfors och

Nordiska Kompaniets Textilkammare. Initiativet togs av Almedahls chef Göran Sund-

blad och NK:s inköpsdirektör Gösta Claeson år 1954 och det gemensamma målet var

att skapa en ny modern produktserie att lansera på den stora bostadsutställningen H55

påföljande år.94 Programmets första kollektion presenterades dels med en utställning på

NK den 23 april 1955, dels på H55 sommaren 1955.95 Premiärkollektionen omfattade

cirka 30 komponenter i design av Astrid Sampe och Marianne Nilson. Det var dukar,

servetter och tabletter, lakan och örngott, handdukar och badrumsmattor.96

Linnelinjens bärande koncept kan sägas vara det moderna linneförrådet. Det ”mo-

derna” manifesterades dels i en form- och stilmässig nygestaltning av linnet, dels i lan-

sering av nya och förändrade textiltyper. Förändringarna presenterades som anpassade

efter 1950-talets behov och smak, eller, som Hård af Segerstad formulerar det 1963,

”vår tids krav på mönster, färg och kvalitet”.97 Det estetiskt tidsenliga bestod i en bre-

dare färgpalett och mönsterflora. Linnelinjen skulle också svara mot den moderna fa-

miljens praktiska behov av linne, som analyserats av statliga Aktiv Hushållning (senare

HFI), under ledning av Astrid Sampes tidigare samarbetspartner Vera Diurson. Enligt

Widman handlade det bl.a. om att textiliernas format anpassades efter tidens standard-

mått på möbler och förvaringsskåp.98 En del av det moderna konceptet var också in-

ramningen av produkterna, att de försågs med fyndiga namn och att de salufördes i

specialtillverkade plastförpackningar.99

Linnelinjens nya brukstextilkoncept väckte stor uppmärksamhet och diskussion i

sin samtid. De tidiga utställningarna recenserades i dagspressen, vilket säkerligen ock-

så bidrog till att skapa intresse för satsningen. Både av samtida observatörer och senare

forskning har Linnelinjen beskrivits som en revolution för hemmets brukstextil – oftast

i positiv bemärkelse, men även med vissa förbehåll.100 Kritiken gällde framför allt de

starka färgerna och vad som ansågs som ett ”amerikanskt” bildspråk.101 Försäljnings-

mässigt blev dock Linnelinjen en stor framgång, vilket programmets själva längd och

omfattning är ett bevis på. Hård af Segerstad menar också att satsningen ”bidrog till en

friare, mer okonventionell syn på hemmets linneutrustning”.102

Ytterligare tecken på Linnelinjens genomslag är att satsningen genererade efterföl-

jare hos andra textiltillverkare. 1956 lanserade Oskarströms linnefabrik en konkurre-

rande linnekollektion med Edna Martin (1908–2003) som designansvarig. Även denna

94Wickman 1983, s. 31.
95Widman 1984, s. 24; TA AS1 61, vernissagekort (61:1).
96Diurson 1955, s. 98.
97Hård af Segerstad 1963, s. 139.
98Widman 1984, s. 24.
99Ericsson 1994, s. 216; Hård af Segerstad 1963, s. 139.

100Se ex. Diurson 1955, s. 99; Erikson 2005, s. 299.
101Erikson 2005, s. 299.
102Hård af Segerstad 1963, s. 139.

36



satsning gjorde anspråk på förnyelse av linneförrådet, men formspråket var mer tradi-

tionellt än Linnelinjens, möjligen som ett svar på den ovan nämnda kritiken.103

5.2 Aktörer

5.2.1 NK:s Textilkammare, Astrid Sampe och Marianne Nilson

NK:s Textilkammare, Nordiska Kompaniets filial för textildesign, grundades 1937 som

”en textil motsvarighet till NK:s möbeltillverkning i Nyköping, som hade blivit känd

för hög kvalitet och förnämlig formgivning”.104 Ansvarig för uppbyggnaden av Textil-

kammaren och dess verksamhet fram till nedläggningen 1970, var Astrid Sampe. Under

hennes ledning prövades nya idéer för inredningstextil vid såväl ritbord som vävstolar.

Det experimenterades med nya tygtryckstekniker och okonventionella material. Textil-

kammaren gjorde både beställningsuppdrag på stora textila inredningar för offentliga

och privata miljöer och hemtextilkollektioner för försäljning.105 Sampes framgångsrika

ledning av verksamheten handlade också om hennes förmåga att knyta till sig skickliga

medarbetare.106 Louise Fougstedt-Carling (f. 1938), som anställdes av Sampe i slutet

av 1950-talet och senare avancerade till designchef, beskriver Textilkammaren som en

tuff men stimulerande arbetsmiljö. Astrid Sampe hade tydliga visioner för de olika de-

signprojekten, men gav samtidigt stort förtroende åt sina medarbetare att skapa fritt

inom de givna ramarna.107

Astrid Sampes designgärning kännetecknas av hennes experimentlusta, nyfikenhet

och idérikedom. Hon var dotter till en textilfabrikant och växte upp i textilstaden Borås.

Sin designutbildning fick hon på Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) i Stockholm

och Royal College of Art i London. Hon hade gedigna kunskaper om textila material

och traditionella tillverkningsmetoder, men också insikter i den industriella och kom-

mersiella verksamhetens mekanismer, liksom intresse för det nya och moderna. Detta

avspeglas i hennes gränsöverskridande arbetssätt, där gammalt och nytt, hemslöjd och

industri ofta möts. Estetiskt inspirerades hon främst av den abstrakta bildkonsten och

den modernistiska arkitekturen. Hon har själv beskrivit sin stil som ”mondriansk” ef-

ter favoritkonstnären Piet Mondrian. En annan förebild var arkitekten Eero Saarinen.

Sampes vision var att skapa inredningstextil som var samspelt med arkitekturen.108

Marianne Nilson utbildades till designer på Konstfackskolan 1950–1954 samt i Pa-

ris genom ett stipendium från Svenska Slöjdföreningen. Hon var anställd på Textil-

kammaren från 1954 till 1960. Utöver sin insats i Linnelinjen formgav hon bl.a. tryckta

103Fernström 1961, s. 34; Hård af Segerstad 1963, s. 139, 142.
104Hovstadius 1994, s. 177.
105Ericsson 1994, s. 206–207.
106Ibid., s. 204.
107Samtal med Louise Fougstedt-Carling, 2016-10-18.
108Dahlbäck Lutteman 1984, s. 40, 43.
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möbeltyger och draperier för Textilkammaren.109

5.2.2 Almedahls

Företaget Almedahls grundades 1846 avHansWesslaumed en linnefabrik iMölndal.110

Med tiden växte företaget till en stor koncern som kom att införliva linneindustrier på

flera svenska orter.111 Den första sammanslagningen var med Dalsjöfors Väfveriaktie-

bolag år 1919. Textilfabriken i den lilla orten Dalsjöfors utanför Borås hade grundats år

1896 av Herman Jansson och Henning och Martin Wenander. Under åren 1958–1986

låg Almedahlskoncernens huvudkontor i Dalsjöfors.112 På 1980-talet avvecklades lin-

neproduktionen på orten.113 I mitten av 1950-talet bestod Almedahlskoncernen föru-

tom av fabrikerna i Mölndal och Dalsjöfors även av bolaget Holma-Helsingland, med

väveri i Holma utanför Tidaholm och spinneri i Sörforsa utanför Hudiksvall, samt Häg-

gådalens fabriker i Kinna.114 Idag produceras inredningstextilier under företagsnamnet

Almedahls i Kinna.

Almedahls gjorde sig tidigt känt för produktion av högklassigt linne, framför allt

damastdukar. Den första uppmärksammade formgivarinsatsen stod den unga konstnä-

ren Signe Sohlman (1854–1878) för, med det fornnordiskt inspirerade Drakmönstret

för damast. På 1930-talet producerades dukar och servetter för Stockholms stadshus

10-årsjubileum i design av textilkonstnären Maja Sjöström (1868–1961). Vid samma

tid gjordes de första försöken med färgat bordslinne, i samarbete med Elsa Gullberg.

Det var möjligt tack vare teknikutvecklingen som gett lingarn med högre färgäkthet.

Resultatet blev duken Pricken som gjordes i flera olika färger. Ett decennium senare

samarbetade Gullberg och Almedahls igen med nya färgade dukar. Under 1900-talet

levererades signaturlinne till såväl kungligheter som hotell och restauranger och oli-

ka företag. Vid sidan av damastvävningen producerades även mer funktionsbetonade

linnevaror som brandslangar och tältduk.115

Samarbetet med NK:s Textilkammare i satsningen Linnelinjen var från Almedahls

sida ett försök att möta krav på reformer och modernisering i linnetillverkningen.116

Drivande för satsningen var Almedahls chef Göran Sundblad. Produktionen förlades

till Dalsjöfors fabriker, där Astrid Sampe ochMarianne Nilson samarbetade med chefs-

tekniker Anders Kyrkander.117

109TA AS1 17, Baksidestext till fotografi (17:25).
110Almedahlsföretagen genom tiderna: en minnesskrift vid Almedahls Fabrikers 100-årsjubileum 1946,

s. 11–12.
111Erikson 1996, s. 1.
112Ivarsson 2010, s. 1, 6.
113Erikson 1996, s. 1.
114Linneboken 1957, s. 4.
115Erikson 1996, s. 1–8.
116Almedahls 1846–1996. 1996, s. 28.
117Widman 1984, s. 24.
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5.2.3 Aktiv Hushållning

Aktiv Hushållning (AH) var från början en statlig stöd- och rådgivningsverksamhet

som skapades under 1940-talets ransoneringsera. I samarbete med sakkunnig expertis

tog institutionen fram rådgivning i ämnen som kosthållning och textilvård. Informatio-

nen distribuerades i broschyrer, artiklar och radioinslag.118 Efter kriget kom AH under

ledning av Vera Diurson (1896–1981) att inriktas på textilforskning.119 År 1954 inte-

grerades AH som textil avdelning i Hemmens forskningsinstitut (HFI). Tre år senare

ombildades HFI till Konsumentinstitutet och avdelningen AH avvecklades.120

5.3 Föregångare till satsningen

Linnelinjen var ett av flera tematiska designsamarbeten mellan NK:s Textilkammare

och externa textilproducenter som inleddes under 1950-talet. Nyamönster ochmodeller

för en rad hemtextilgrupper togs fram av Sampe och hennes medarbetare på Textilkam-

maren, i nära dialog med textilfabrikanternas företrädare.121 De färdiga kollektionerna

presenterades med utställningar i Nordiska Kompaniets ljusgård.122 Satsningarna gag-

nade båda parter: industrin nådde nya marknadsföringskanaler och publicitet genom

kända designernamn, medan Textilkammaren å sin sida fick tillgång till ny teknik och

storskaliga tillverkningsmöjligheter.

Två tidiga industrisamarbeten var 50-talets Wiltonmed Kasthalls Mattfabrik 1952,

och Dagens duk med Stigens Fabriker 1953. Sett i backspegeln är det tydligt hur des-

sa båda förhållandevis nischade kollektioner banar väg för bredare och mer långva-

riga designsamarbeten som Linnelinjen. Den röda tråden i samtliga dessa satsningar

var intentionen att uppgradera gamla textilgenrer, estetiskt och funktionellt, och skapa

produkter för moderna hem och modernt leverne. 50-talets Wilton tog sig an en tex-

tilkategori med lågt anseende, den industritillverkade vardagsmattan av wiltontyp, och

ersatte dess traditionella blommiga eller orientaliserande mönster med modernistiska,

färgmässigt stramare dito, i design av Astrid Sampe.123 Efterföljande års kollektion,

Dagens duk, gick ett steg längre i sitt förslag på en ny typ av bordsduk: här presenteras

inte bara nya, färgstarka mönster av Astrid Sampe och Göta Trägårdh, utan även ett nytt

material, den tyglika plastduken Stigolon. Men framför allt syns nu också, tydligare än i

Wilton-satsningen, ambitionen att med den nya designen marknadsföra nya sätt att bru-

ka textilen. Stigolondukarna lyfts fram som vardagsdukar. Det lättskötta och slitstarka

materialet är huvudargumentet för denna beteckning, men även mönstren är skapade

118Åkerman 1984, s. 78–88.
119Ibid., s. 93–94.
120Ibid., s. 100.
121Ericsson 1994, s. 204.
122Lewenhaupt 1986, s. 10.
123Ericsson 1994, s. 220.
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för att passa ihop med vanligt vardagsporslin.124 Med Dagens duk lanseras således in-

te bara en samling modernt designade produkter, utan också det moderna konceptet

”vardagsduken”, att jämföra med Linnelinjens ”moderna linneförråd”.

5.4 Målgrupp

En sällan dryftad fråga är vem Linnelinjen riktade sig till. Som redan påpekats är linnet

traditionellt en kvinnlig angelägenhet. Det gällde fortfarande på 1950-talet.125 Stan-

dardkonsumenten i 1950-talets hushållsdiskurs var den förment klasslösa husmodern.126

Men verklighetens husmödrar var förstås en spretigare grupp.

NK har aldrig varit något varuhus för gemene man (eller kvinna). Som framgått

ovan har även Almedahls haft en inriktning mot fint bordslinne, vilket varit en produkt

med relevans i första hand för de högre samhällsskikten. I efterkrigstidens linnerådgiv-

ningslitteratur framgår detta mellan raderna. I Linneboken, samutgiven av Almedahls

och Aktiv Hushållning, finns t.ex. ett uppslag med rekommendation för dukning ”[n]är

vi i vardagslag äter i köket eller matvrån”.127 Underförstått var det något nytt att inta

måltiderna vid köksbordet istället för matsalsbordet. De flestamänniskorna i trångbodd-

hetens Sverige lär dock inte ha haft några alternativ till att äta i köket. Den avancerade

typ av festbordskultur med damastdukar och servettbrytning som tas upp i samma skrift

var knappast heller något för gemene man. Fabriksarbetarna som tillverkade linnevaror-

na och kunderna som köpte dem tillhörde olika samhällsskikt.128 Därmed inte sagt att

linneförrådet var ett irrelevant begrepp för de lägre klasserna, men ordet hade förmod-

ligen en delvis annan innebörd. På motsvarande sätt har det funnits skillnader mellan

landsbygdens och stadens linnekultur.129

En del av Linnelinjens moderniseringskoncept kan ses som ett försök att utjämna

dessa skillnader, att tona ned de prestigetyngda dragen av överklassens linnekultur och

skapa ett mer inkluderande linneförråd som kunde locka fler att handla. Köpkraften

ökade vid denna tid även i de lägre samhällsskikten, och det låg naturligtvis i produ-

centens intresse att ha en så stor målgrupp av potentiella konsumenter sommöjligt. Hur

väl man sedan nådde ut till en större kundkrets är en annan fråga. Tydligt uttalad var

satsningens riktning mot en yngre kundkrets, som förväntades uppskatta de form- och

färgmässiga nyheterna i designen.130

124Johansson 2010, s. 12.
125Jfr Linneboken 1957, s. 4.
126Berner 1996, s. 290–291.
127Linneboken 1957, s. 9.
128För arbetarperspektiv på linneframställningen, se Ivarsson 2010.
129Jfr Sampe-Hultberg och Diurson 1948, s. 46–51.
130Skytteln nr 2, 1955, artikel ”Operation Linnelinjen”, s. 13.
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5.5 Programmets utveckling

Redan från början var tanken att Linnelinjens produktserie skulle utökas med fler kom-

ponenter efterhand.131 Så skedde också: under åren som följde på de första utställning-

arna tillkom successivt nydesignade textilier och samarbetet under vinjetten Linnelinjen

fortsatte fram till 1970, när Textilkammaren ombildades till NK Design Grupp.132 Från

slutet av 1950-talet engagerades fler av Textilkammarens medarbetare som formgivare

för Linnelinjen och under åren som följde gjordes flera nya utställningar och kollektio-

ner inom programmet.

År 1961 lanseradesmed utställningen Levamed Linnelinjen programmets s.k. ”and-

ra giv”. Bland formgivarna fanns, förutom Sampe, Louise Fougstedt-Carling, Moni-

ca Backström (f. 1939), Inga-Lill Johansson och Anita Ericsson. I Leva med Linne-

linjen lanserades en i förhållande till premiärkollektionen färgmässigt nedtonad och

romantisk-nostalgisk linnedesign, med blommor i både mönster och namn. Modell-

sortimentet var i grunden oförändrat, men några nya modeller tillkom, t.ex. särskilda

barnhanddukar.133 Senare följde mer nischade kollektioner: 1962 kom utställningen

Linneduk till nutidsbruk med bordstabletter och vardagsdukar av bl.a. Sampe och ovan

nämnda Fougstedt-Carling och Johansson.134 1964 lanserades bäddkollektionen La-

kanslinjen i design av Sampe, Fougstedt-Carling och Inga-Lill Andersson.135

1957, två år efter lanseringen av Linnelinjen, presenterades ytterligare ett stort sam-

arbete med Almedahls: Skyttelvägen. Konceptuellt var detta ett slags systerprogram till

Linnelinjen. Skyttelvägen tog ett helhetsgrepp på en annan grupp av textilier, nämli-

gen inredningstextil i form av möbeltyger, draperier, gardiner och sängöverkast. Även

denna satsning gjorde anspråk på att vara nyskapande och modern och fick också stort

genomslag. Men själva designområdet (inredningstextilier) var trots allt mer traditio-

nellt än Linnelinjens.136

6 Premiärkollektionens handdukar

6.1 Handduksmodeller

Linnelinjens premiärkollektion innehöll handdukar designade för köket respektive bad-

rummet. Platsen i bostaden är således en första särskiljande faktor i beskrivningen av

handdukarna. Inom respektive rumsgrupp finns ett par modeller som visuellt skiljer sig

åt i första hand genom material, teknik och format. Dessa är som följer, för köket:
131Diurson 1955, s. 98.
132TA AS1 61, brev från Astrid Sampe till Göran Sundblad, (utan objektsnummer).
133Fernström 1961.
134Supplement till engrosprislista nr 36, 1 aug 1962.
135TAAS1 66, pressmeddelande (66:1). Levnadsår för Inga-Lill Johansson, Anita Ericsson och Inga-Lill

Andersson ej kända.
136Erikson 2005, s. 299; Widman 1984, s. 25–26.
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• kökshanddukar i hellinne med vävda mönster, 50 x 70 cm

• gångehanddukar i halvlinne med tryckta mönster, 45 x 75 cm

och för badrummet:

• toaletthanddukar och gästhanddukar i hellinne med vävda mönster, ca 50 x 70
cm respektive ca 40 x 50 cm

• badhanddukar och badlakan i bomullsfrotté med vävda mönster, 50 x 100 cm
respektive 100 x 150 cm.137

De olika handduksmodellerna hade olika bestämda funktionsområden, vilka framgår

av beteckningarna och på olika sätt indikeras i designen. Kökshanddukarna var tänk-

ta att användas i köksarbetet, d.v.s. hantering av disk och livsmedel. Gångehandduken

lanserades som ett slags multifunktionshandduk som kunde fungera som paradhandduk

likaväl som bordsduk eller förkläde åt mannen som hjälpte till i köket (bild 18).138 Före-

bilden var amerikansk. Det var Textilkammarens inköpsdirektör Gösta Claeson som tog

med sig idén till Sverige år 1954.139 Toaletthanddukarna och gästhanddukarna var för-

modligen tänkta att användas för ansikten och händer medan de större badhanddukarna

och badlakanen var anpassade för att torka kroppen efter dusch och bad.

Nedan listas, modell för modell, de handdukar som identifierats som tillhörande

Linnelinjens premiärkollektion. Det rör sig om totalt 17 unika handdukar (färgvari-

anter ej inräknade), varav sex kökshanddukar, tre gångehanddukar, fyra toaletthand-

dukar/gästhanddukar och fyra badhanddukar/badlakan. Tio av dessa handdukar desig-

nades av Marianne Nilson, två av Astrid Sampe och fem av Nilson och Sampe ge-

mensamt. I fotnoter anges vilka primärkällor beskrivningarna baseras på. De fyra ar-

kiven/samlingarna hänvisas till genom förkortningar: AM = Almedahls museum, RM

= Röhsska museet, TA = Textilkammarens arkiv och TM = Textilmuseet. I första hand

baseras beskrivningarna på de textila källor som listas i uppsatsens källförteckning. I

denna förteckning framgår vilka färger som finns bevarade var. Den viktigaste komple-

mentärkällan är produktpresentationen i Skytteln nr 2, 1955, s 13–16.

6.2 Kökshanddukar

I premiärkollektionen domineras kökshandduksgruppen av serien Kökstrivsel, skapad

gemensamt av Astrid Sampe och Marianne Nilson. Grundmönstret är två vertikala fält

med smala svarta ränder på vit botten, omgivande en kulört mittbård. Mittbården är

vävd med satinbindning medan sidofälten är vävda i tuskaft. Handduken gjordes i tre

137Uppgifter om format och modeller är sammanställda primärt utifrån uppgifter i Skytteln nr 2, 1955
och Engrosprislista nr 31, 7 jan 1957, ”Linnelinjen”.

138Erikson 1996, s. 6–7;Wickman 1995, s. 197. Jfr beskrivning i Skytteln nr 2, 1956, annonssida ”Läckert
i Almedahls Linnelinje” (inget sidnummer).

139Wickman 1983, s. 31.
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färgställningar, med röd, blå respektive svart mittbård (bild 2–4). Av Textilkammarens

etiketter framgår att handduken var tänkt att användas för att torka disk, och de olika

färgerna signalerar olika användningsområden: den röda handduken är ämnad för silver

och porslin, den blå för glas och den svarta för kokkärl.140

Fyra variationer gjordes av Kökstrivsel-mönstret, under namnen Bagare boll (bild

5–7), Fina fisken (bild 8), Kirre korv (bild 9) och Äppel päppel (bild 1, 10–11). I dessa

variationer har mittbårdens ränder ersatts av stiliserade bilder på respektive handduks

tema: bröd, fiskar, korvar respektive frukt. Bildmönstren koordinerades med olika fär-

ger: brödhandduken var brun eller gul, fiskhandduken blå, korvhandduken svart, frukt-

handduken grön, blå eller turkos. Bilderna och namnen indikerar handdukarnas tänkta

funktionsområden: hantering av olika slags matvaror.141 1956 tillkom en variant, Tag

det på gaffeln, med rosa bård och bilder av porslin och bestick, tänkt att användas för

att torka silver och porslin. Denna mönstervariant behandlas ej vidare i denna uppsats.

Utöver Kökstrivsel-serien tycks endast en kökshandduk ha ingått i premiärkollek-

tionen. Det är Frukostklubben (bild 12–13) i design av Marianne Nilson. Frukostklub-

ben är vävd i tuskaft och har ett abstrakt mönster med svart smalrandning både på tvären

och längden över stora färgfält. Den förekommer i en svart och en blå variant, i båda

fallen med vit bottenfärg. Enligt Textilkammarens etikettering är Frukostklubben tänkt

som glashandduk.142

6.3 Gångehanddukar

Från premiärkollektionen 1955 finns belägg för tre gångehanddukar. Det är Perssons

kryddskåp av Astrid Sampe och Sillsexa och Bagare Bergström av Marianne Nilson.

Samtliga är vävda i tuskaft.

Perssons kryddskåp (bild 14–15) har ett mönster med stiliserade etikettförsedda

kryddburkar. Handduken trycktes i en färgvariantmed blå,mörkblå och olivgröna krydd-

burkar på vit botten. Möjligen fanns även en version med blå, röda och gröna burkar i

premiärkollektionen. Senare har en mängd olika färgvarianter tillkommit.143

Sillsexa (bild 16–18) har ett grafiskt uppbyggtmönster med en rad av vita stiliserade

fiskar på blå botten, genombrutna av smala svarta längsgående ränder och flankerade

av en svartvit sicksackbård.144

Bagare Bergström (bild 19) har ett mönster med stiliserade bakplåtar med olika

slags bröd och kakor, på vit botten med smala tvärgående ränder. Denna handduk gjor-

140Textila källor i RM, TA och TM. Den röda och svarta varianten tillverkas sedan 1972 av Klässbols
linneväveri (Lewenhaupt 1986, s. 16).

141Textila källor för Bagare boll och Kirre Korv i AM, RM och TM; Fina fisken i AM, RM och TA,
Äppel päppel i AM, RM och TA.

142Textila källor i AM och TA.
143Textila källor i AM, TA och TM.Mönstret finns idag i produktion hos Almedahls i Kinna (Almedahls,

webbsida besökt 2018-05-22).
144Textil källa i AM.
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des i två färgställningar: med svarta ränder och plåtar och bruna kakor respektive orange

ränder och plåtar och rosa kakor. I Textilkammarens marknadsföringsmaterial presen-

teras Bagare Bergström som en bakhandduk, vilket är otypiskt. Det vanliga är att gånge-

handdukarna saknar sådana specifika funktionsbeteckningar, vilket väl hänger samman

med att modellen gångehandduk i sig marknadsförs som multifunktionell. Handdukar-

nas namn och motiv kan dock ofta ses som förslag på användningsområden.145

6.4 Toalett- och gästhanddukar

Fyra olika toaletthanddukar finns belagda från premiärkollektionen, samtliga i design

av Marianne Nilson. Dessa går under namnen Morgonstund, Pastille, Ungekarlen och

Mouchen.146 Åtminstone Mouchen gjordes även som gästhandduk. Alla handdukarna

är vävda med satinbindningar eller kombinationer av satin och tuskaft. Mönstringen

bygger till stor del på varp- och inslagseffekter.

Morgonstund (bild 20–22) är vävd med tuskaftsbotten med längsgående breda sa-

tinvävda ränder, varannan vit och varannan kulört. Handduken gjordes i fyra färgställ-

ningar: grå, ljusblå, marinblå och rosa. De kulörta ränderna varvar varp- och inslagsef-

fekter så att varannan är ljusare, varannan mörkare.147

Pastille (bild 23–24) är tvärrandig i kulört och vitt, med smala kulörta ränder samt

fyra bredare jämntjocka kulörta/vita ränder i nederkanten. Färgsättningen är samstämd

med Morgonstund. De är gjorda med vit varp och rosa, blått eller grått inslag. I mark-

nadsföringen benämns varianterna Rose, Blue respektive Pearl Pastille.148

Ungekarlen (bild 25–28) är mönstrad med smala tätt placerade tvär- och längsgåen-

de ränder. Fyra färgvarianter är kända: en vit, en grå, en mörkblå och en svart, samtliga

med vita ränder. Det är oklart om alla fyra färgvarianterna ingick i premiärkollektio-

nen.149

Mouchen (bild 29–30) är enfärgad orange. Grundelementet i mönstret är rader av

stora rundlar som framträder med varp- och inslagseffekter. I en känd variant var hela

handduksytan täckt med rundlar. Det kan även ha funnits en annan version med rund-

larna samlade i en tvärgående bred mittbård, omgiven av enfärgade tvärgående fält av-

gränsade av smala ränder. Bristande dokumentation gör det svårt att fastställa exakt hur

mönstret såg ut och vilka versioner som fanns.150

145Textilkälla saknas. Huvudkällor: TA AS2 15, fotografi (61:60), särtryck ur Dagens Nyheter (61:4);
TA AS1 61, fotografi (61:31).

146Enligt TA är Astrid Sampe formgivare till Morgonstund. Övriga källor anger Nilson.
147Textila källor i RM, TA och TM.
148Textila källor för Blue och Rose Pastille i AM.
149Textila källor i AM.
150Textil källa (provbit) i AM, identifieradmed hjälp av produktnumret. Huvudsakliga komplementärkäl-

lor: TA AS1 61, fotografi (61:31); Skytteln nr 2, 1955, annonssida ”Linnelinjen Dalsjöfors”, s. 16.
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6.5 Badhanddukar och badlakan

Badhanddukarna och badlakanen gjordes med sammamönster. Inga badlakan (det stör-

re formatet) finns i de textila samlingarna och det är oklart om alla mönstren användes

för båda formaten. Fyra handdukar är kända: Morgonstund, Mouchen och Strip Tease

i design av Marianne Nilson, samt Astrid Sampes Turf.

Frottéversionen av Mouchen (bild 31–33) gjordes åtminstone i den version med ett

tvärgående bandmed rader av rundlar som beskrivits ovan.Mönstret har vita rundlar och

ränder på rosa, mörkt lila eller gul botten (på avigsidan kulörta rundlar på vit botten).151

Badhandduken Morgonstunds (bild 34) mönster är likadant som toaletthanddukens

med samma namn, med undantag för färgsättningen. Den gjordes i kulörerna röd, gul,

grå och blå, samtliga randade med vit som kontrastfärg. Eftersom vävtekniken är an-

norlunda (frottébindning istället för satinbindning) saknas i frottéversionen de kulörta

rändernas nyansvariation.152

Strip Tease (bild 35) har vertikala fält avdelade av parställda smala svarta och vita

ränder. I nederkanten finns en tvärgående bred bård med smala svarta och vita rän-

der. Handduken gjordes i tre färgvarianter med rosa, blå eller gul/orange botten, enligt

Skytteln. Mönstret användes även för en badrumsmatta. Mönsterbeskrivningen är osä-

ker p.g.a. bristande källäge.153

Turf (bild 34–35) har längsgående ränder, fördelade på en kulört mittbård med en

smal svart och vit mittrand och två jämnstora vita sidofält med smala svarta ränder.

Långsidorna är markerade med bredare svarta kantränder. Handduken gjordes enligt

uppgift i Skytteln i två varianter med gul eller röd kulör. Mönstret användes även för en

badrumsmatta. Möjligen tillkom handduksversionen först efter H55. Textilkammarens

material antyder detta: där omnämns Turf endast som matta. Mönsterbeskrivningen är

osäker p.g.a. bristande källäge.154

7 Den moderna handduken

I detta kapitel analyseras de ovan beskrivna handdukarnas design. Utgångspunkten för

analysen är bilden av Linnelinjen som ett modernt designat linneförråd. Fokus ligger

därför på moderna, d.v.s. okonventionella och nydanande aspekter av formgivningen.

För att ringa in det moderna jämförs designen i analysens alla steg med traditionella

handdukars. I kapitlets första del genomförs en anpassad föremålsanalys, där hand-

151Textila källor i AM, identifierade med hjälp av produktnumret. Huvudsakliga komplementärkällor:
TA AS1 61, fotografi (61:31); Skytteln nr 2, 1955, annonssida ”Linnelinjen Dalsjöfors”, s. 16.

152Textila källor i RM (ej tillgängliga för studium). Huvudkällor: TA AS1 61, fotografi (61:76); Skytteln
nr 2, 1955, artikel ”Operation Linnelinjen”, s. 13–15.

153Textil källa saknas. Huvudkällor: TA AS1 61, fotografier (61:27, 61:31, 61:77); Skytteln nr 2, 1955,
artikel ”Operation Linnelinjen”, s. 13–15.

154Textil källa saknas. Huvudkällor: TA AS1 61, fotografier (61:27, 61:73, 61:76); Skytteln nr 2, 1955,
annonssida, ”Linnelinjen Dalsjöfors”, s. 16.
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duksdesignen belyses utifrån parametrarna material, teknik, mönster, motiv och färger.

I kapitlets andra del analyseras designen genom produktegenskaperna namn och för-

packningar.

7.1 Föremålet handduken

7.1.1 Material och teknik

Alla Linnelinjens handdukar är gjorda i de traditionella naturmaterialen linne och bo-

mull. Det är naturligt, då dessa är lämpligare för brukstextil än konstmaterial, fram-

för allt vad gäller absorptionsförmåga.155 Precis som i det traditionella linneförrådet

används i Linnelinjen olika materialkvaliteter för olika typer av handdukar, alltefter

funktion. Hellinne är överlägset när det gäller att skapa en blank yta med vackra varp-

och inslagseffekter. Därför är det inte förvånande att det används för de mönstervävda

toalett- och kökshanddukarna. Lin har samtidigt en nackdel i att det är ett dyrt material.

Det är ett skäl i sig att välja halvlinne för de tryckta gångehanddukarna, där varp- och

inslagseffekter inte spelar någon roll för mönstringen, samt bomullsfrotté för de större

badhanddukarna och badlakanen. Frottén är dessutom betydligt mer lättskött än linnet,

då den inte behöver strykas eller manglas. På så vis är det ett tidsbesparande material,

vilket går hand i hand med efterkrigstidens idéer om att rationalisera hushållsarbetet.156

Vävtekniskt är Linnelinjen mer likriktad än ett traditionellt hemvävt handduksför-

råd. De flesta av toalett- och kökshanddukarna är vävda i tuskaft med mönsterinslag i

satinbindning. Ett par är genomgående satinvävda och någon enstaka är helt i tuskaft.

Gångehanddukarna är vävda i slät tuskaft. Detta kan jämföras med den inom hand-

dukstraditionen rika floran av avancerade och mönstergivande vävtekniker med satin-

och kypertbindningar som grund.157 Handdukarnas funktioner och ”finhetsgrad” har

traditionellt också markerats med en bredare palett av grövre och finare garn. I Linne-

linjen användes som brukligt finare garn för denKökstrivsel-handduk som var tänkt som

glashandduk.158 Men i övrigt tycks de olika handdukarna ha gjorts i likvärdig kvalitet.

Säkert finns vissa produktionstekniska förklaringar till Linnelinjens materialmäs-

siga och vävtekniska likriktning. Men förändringen kan också sammanhänga med en

vilja att bryta mot linneförrådets traditionellt hierarkiska ordning. Linnelinjens olika

handdukar har förvisso olika användningsområden och platser i hemmet, men ingen

är så att säga finare än någon annan. Detta understryks av att gångehandduken – pro-

grammets potentiella paradhandduk – görs i halvlinne, ett material med enklare framto-

ning än det högt hållna hellinnet. Det indikeras också genom att två mönster, Mouchen

och Morgonstund, används både för toaletthanddukar i hellinne och badhanddukar i

155Wiklund 1984, s. 13.
156Jfr Boalt 1984.
157Jfr Ingers 1953.
158Wickman 1983, s. 32.
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bomullsfrotté, en textiltyp utan gamla anor och hemslöjdstradition. Astrid Sampe var

känd för att utmana materialkonventioner. Hon experimenterade med glasfibertyg och

lanserade bordsdukar av plast.159 Mot den bakgrunden är det inte så förvånande att den

hemslöjdsfrämmande frottén släpps in i hennes moderna linneförråd. Greppet är dess-

utom i linje med Almedahls försäljningsmotiverade ambition att ”göra allmänheten mer

märkesmedveten i fråga om frottén”.160

Handdukarnas vävtekniska likriktning ska också ses i samband med kollektionens

färg- och bilddrivna mönstring. Enkla och neutrala bindningar ger möjlighet att ta ut

svängarna med mönster och färgsättningar, utan att helhetsintrycket blir plottrigt. Mat-

erial- och teknikvalen framstår samtidigt som noga genomtänkta för att samverka med

färger och motiv. Inte minst utnyttjas satinbindningen för att skapa varp- och inslags-

effekter som framhäver mönstren.

Mönstertekniskt skiljer sig gångehanddukarna, med sina tryckta motiv, från de öv-

riga modellerna. Trycktekniken möjliggör en annan slags mönsterkomposition än den

traditionella och det var knappast någon slump att den introducerades med en helt ny

handduksmodell, som saknade styrande mönsterkonventioner. För Textilkammarens

och Sampes del var tygtryck en väl utforskad teknik och närmast ett profilområde.161

Nyheten låg i att tekniken tillämpades på handdukar. Symptomatiskt kombineras denna

i sammanhanget okonventionella mönsterteknik med den enklaste formen av bindning:

slät tuskaftsväv används som underlag för gångehanddukarnas bildmotiv. Med tryck-

tekniken minskar bindningens roll i skapandet av mönstret, som därmed framstår som

mer ytmässigt.162 Tillsammans med handdukens rektangulära form skapar detta intryc-

ket av en textil tavla. Likheten med bildkonstverk förstärks dessutom av att gångehand-

dukarnas tryck inkluderar formgivarens signatur i nederkanten.

7.1.2 Mönster och motiv

Linnelinjens handduksmönster spänner från det abstrakta till det fullt figurativa. Vissa

övergripande skillnader finns mellan de olika modellerna, delvis sammanhängandemed

de materialmässiga och designtekniska variationer som beskrivits ovan. Kökshanddu-

karnas mönster blandar abstrakta och figurativa inslag. Gångehanddukarnas mönster är

i huvudsak figurativa, medan badrummets handdukar är abstrakt mönstrade.

Den stora nyheten i Linnelinjen var handdukarnas bildmässiga mönster, menar

Anne-Marie Ericsson.163 I Almedahls tidigare handduksproduktion finns visserligen

figurativa inslag, t.ex. i form av blommönster, men Linnelinjen introducerar en typ av

159Ericsson 1994, s. 206–207.
160Skytteln nr 1, 1955, marknadsföringsinformation, s. 17.
161Jfr Clason 1984.
162Jfr Sandström och Widman 1975, s. 95.
163Ericsson 1994, s. 216.
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lekfulla bilder som tycks sakna föregångare i svensk handdukstradition.164 Detta nya

drag provas i variationerna av kökshandduken Kökstrivsel, med de skojfriska namnen

Bagare boll, Fina fisken, Kirre korv och Äppel päppel. Var och en av dessa handdu-

kar har en kulört bård med mönstervävda bröd och kakor respektive fiskar, korv och

frukt. Med de tryckta gångehanddukarna tas bildskapandet till ytterligare en ny nivå.

Trycktekniken innebär att mönstren inte binds av vävtrådarnas linjer, vilket möjliggör

en friare mönsterkomposition. Detta utnyttjas i Linnelinjen till att skapa handdukar med

motiv av småkakor, sillar och kryddburkar. Det är värt att notera att motiven i samtliga

tre fall är kopplade till svensk matkultur och köksmiljö.165 På ett elegant sätt införlivas

så den nyimporterade handduksmodellen i det svenska kökets textilförråd.

Handdukarnas glada bilder framstår som tidstypiska. Det bildburna och lekfulla

formspråket kan ses som en reaktion på mellankrigstidens stramt funktionalistiska de-

signideal. Det är inte bara Linnelinjen som företräder denna mer lättsamma form av

modernism. Stig Lindberg arbetade tidigt med bildbaserade mönster inom flera de-

signgenrer. Bland annat skapade han surrealistiskt inspirerade, detaljrika tygtryck för

Textilkammaren i slutet av 1940-talet.166 Bland dessa finns mönstret Fruktlåda, som

med sitt fyndiga namn och sina stiliserade äppelhalvor uppvisar tydligt släktskap med

Linnelinjens handdukar i allmänhet och frukthandduken Äppel päppel i synnerhet. Vid

samma tid gjorde formgivaren Ulla Schumacher-Percy (1918–2007), tygtryck med gla-

da fiskar för Textilkammaren.167

Att Linnelinjen plockar upp bildtrenden är ingen självklarhet, med tanke på Astrid

Sampes kända förkärlek för det ”mondrianskt” klara och strama. I en intervju 1983

förklarar Sampe hur hon ser på släktskapet mellan Mondrians målningar och vävens

uppbyggnad: ”hans [Mondrians] horisonter, lodräta plan och linjer är för mig vävsto-

lens varp och inslag”.168 Sampe var också mån om att anpassa textilen till den om-

givande arkitekturen. ”Linjen mellan vägg och golv skall störas så litet som möjligt”,

löd en av hennes maximer.169 Dessa uttalanden får namnet Linnelinjen att framträda i

delvis ny dager. Sampes designprinciper artikuleras också tydligt i satsningens hand-

duksmönster. Flera av mönstren domineras av ränder, vars rörelseriktning framhävs.

Kökstrivsel, Morgonstund och Turf har stark vertikal betoning med hjälp av ränder och

bårder. Pastille är tvärrandig och Frukostklubben, Ungekarlen och Strip Tease randar

åt båda hållen. Det anmärkningsvärda är att ränderna, oavsett riktning, löper fritt över

handduksytan och att linjeflödet ger intryck av att fortsätta utanför handdukskanten.

Detta ska jämföras med den traditionella dekoren med korsande kantbårder som in-

164Jfr annonser i Skytteln, nr 1 1954; Skytteln nr 2,1954; Skytteln nr 1, 1955.
165Perssons kryddskåp alluderar direkt på den svenska keramikern Signe Persson-Melins (f. 1925) serie

med kryddburkar som skapades för H55.
166Ericsson 1994, s. 201–203.
167TA AS1 4, tygprov ”Flundror” (4:9–10).
168Wickman 1983, s. 33.
169Dahlbäck Lutteman 1984, s. 43.
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ramar en tom ”spegel”, vilket innebär en betoning av handdukens rektangulära form.

Linnelinjens handduksmönster utmanar handduksytans gränser istället för att bekräfta

dem. Formelementen är i huvudsak traditionella, men de används på nya sätt. Förut-

om att ränderna lösgjort sig från kanterna, varierar de också i tjocklek. Kökstrivsel och

Turf har en ytindelning i tre vertikala block, där det mittersta är betonat i färg och form.

BadhanddukenMouchen har likaså ett starkt markerat mittfält, fast tvärgående. I ett par

andra handdukar har tyngdpunkten förflyttats till handdukens nederdel: den tvärrandiga

Pastille avslutas med några tjockare blockränder nedtill och Strip Teases diskreta längs-

gående ränder kontrasteras mot en bred tvärrandig kantbård. Frukostklubben utvecklar

det klassiska rutmönstret genom en asymmetrisk gruppering av linjer och stora färgfält.

Mouchens rundlar är okonventionella formelement, men genom att de formeras i räta

rader harmonierar även denna mönstring med vävtrådarnas randning.

Vid en första anblick kan det tyckas som att handdukskollektionen är uppdelad i två

motstridiga mönsterlinjer, en skojfrisk bildbaserad för köket och en stram mondriansk

för badrummet. Men mönstringens verkligt revolutionära drag ligger i själva verket i

föreningen av dessa två stilscheman. Mötet sker med hjälp av formelement som vandrar

mellan handdukarna och upprepas på likartade repetitiva-meditativa sätt oavsett ommo-

tivet/mönstret är figurativt eller abstrakt. Gångehanddukarnas bildmotiv är uppbyggda

med samma klara rytm som de abstrakta handduksmönstren. Kryddburkarna i Pers-

sons kryddskåp står i räta horisontella rader, som ger intryck av att fortsätta utanför

handdukens bildram. Sillsexa kombinerar längsgående glest placerade linjer, av sam-

ma karaktär som Strip Tease, med fiskar som simmar på tvären. Bakgrunden i Bagare

Bergström är tvärrandad med samma slags smala, täta linjer som syns i Pastille, Köks-

trivsel och Turf. De stiliserade kakorna på bagarens plåtar ligger i prydliga rader – och

samma slags kakor går igen i Bagare Bolls mittbård. Samma fiskar simmar på Sillsexa

och Fina Fisken. Vidare finns ett släktskap mellan de runda kakorna och fiskögonen och

Mouchens rundlar. Så suddas gränsen ut mellan de abstrakt mönstrade badrumshand-

dukarna och det konkreta bildspråk som dominerar i köket. Trots de skenbart olikartade

uttrycken framträder handdukskollektionen som en sammanhängande helhet.

7.1.3 Färger

Linnelinjen har uppmärksammats mycket för sin okonventionella färgsättning, som

bryter traditionen med vitt linne.170 Handdukskollektionen behåller vitt som basfärg,

men de kulörta inslagen är fler och större än traditionellt, och färgerna är starka. Det

nya är framför allt också ett medvetet användande av färg i mönstringen. I traditionella

handduksmönster framstår färginslagen ibland som en dekorativ fernissa, en förstärk-

ningseffekt som läggs på det färdiga mönstret. I Linnelinjen spelar färgen däremot en

170Jfr Erikson 1987, s. 80; Widman 1984, s. 24.
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huvudroll i mönsterskapandet. I viss mån kompenserar den rikare färgpaletten för den

minskade bindningstekniska variationen: olika slags randningar som tidigare åstadkom-

mits med vävtekniska mönstereffekter, accentueras i Linnelinjen med färg. Handduks-

kollektionens färgskala är samtidigt begränsad till ett antal bestämda kulörer, på samma

sätt som formspråket varieras utifrån ett fåtal formelement. Med de utvalda färgerna och

formerna som gemensam grund tillåts stora mönstervariationer bland handdukarna, ut-

an att kollektionen blir spretig.

En färgmässig skiljelinje går mellan kökets och badrummets handdukar. Köks- och

gångehanddukarna är färgmässigt samstämda med vitt som traditionsenlig basfärg och

svart som återkommande accentfärg. Bagare Bergström, Kökstrivsel och Frukostklub-

ben är alla svartrandiga. De tre gångehanddukarnas mönstertryck går delvis i svart och

Frukostklubben och Kökstrivsel gjordes båda i färgvarianter med stora svarta fält. Det

vit-svarta grundschemat varieras med olika kontrastfärger hos de enskilda handdukar-

na. Kulörerna är starka och klara och spänner från grundfärgerna blått, rött och grönt

till enstaka mer iögonenfallande nyanser som lysande turkos och rosa. Kulörerna är in-

te slumpmässigt valda. Hos de figurativa köks- och gångehanddukarna syns en tydlig

koordinering av färger, motiv och tänkta användningsområden. Bakhandduken Baga-

re boll går exempelvis i brunt och gult och frukthandduken Äppel päppel i grönt och

turkos. Gångehandduken Bagare Bergström trycktes i en motivnära färgsättning (bruna

kakor på svarta plåtar), men också i en mer fantasifull där accenterna är orange och rosa

– ”dåtida modefärger”, enligt Marianne Erikson.171 Blå färg används inte helt oväntat

för handdukar med fiskmotiv (Fina fisken och Sillsexa). Kökshanddukarna ligger nära

traditionen i sättet att ordna färgerna, med kulört bård mot vit botten – även om ku-

lörerna och linjedragningen är annorlunda. Hos de tryckta gångehanddukarna däremot

laddas den traditionsenliga vita bottenfärgen om till en konstnärens vita duk.

Köks- och gångehanddukarnas färgschema kan alltså sammanfattas som vitt med

svarta och kulörta inslag. Badrummets handdukar är istället kulörta med svarta och vita

inslag. Särskilt badhanddukarna och badlakanen tycks ha dominerats av stora färgblock

i starka kulörer. Mouchen är helfärgad i illgult, rosa eller skarpt lila. Då textila källor

saknas för de övriga tre badhanddukarna är det svårt att uttala sig om kulörerna, men

att handdukarna var färgstarka råder det inget tvivel om. Rött och gult är färger som

går igen i flera mönster. Hos handdukarna Turf och Strip Tease kombineras bottenfär-

gen med svarta och vita randningar. Dessa mönster står mycket nära kökshanddukarna

Kökstrivsel och Frukostklubben i sättet att fördela färgblocken. Några vattentäta skott

råder alltså inte i färgsättningen av de olika handduksgrupperna, även om generella

skiljelinjer finns.

Toaletthanddukarnas färgskala är överlag mjukare än badhanddukarnas. Pastille

och Morgonstund gjordes i ljusgrått, ljusblått och ljusrosa (den senare även i marin-

171Erikson 2005, s. 299.
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blått); ovanligt väna färger i denna handdukskollektion. I fråga om Morgonstund är det

intressant att notera färgskillnaden mellan bad- och toaletthanddukarna: de förra gjor-

des i grått, blått, rött och gult. Möjligen har färgerna anpassats efter vad som anses

komma bäst till sin rätt i respektive material och bindning. Men skillnaden i färgstyrka

framstår också som en eftergift till rådande konventioner. Det unga industrimaterialet

bomullsfrotté medgav större utrymme för form- och färgexperiment än det traditions-

tyngda toalettlinnet och starkt kulört frotté var därför mindre kontroversiellt än dito

hellinne. Toaletthanddukarna tycks inkorporera en särskilt stark linneromantik. I egen-

skap av sitt funktionsområde – den personliga ”fin”-hygienen, den känsligaste huden

och skönhetsvården – tycks de höra samman med parfym och pasteller. Pastille och

Morgonstund går i liknande ljusa färgtoner som Almedahls övriga toaletthanddukar.

Dessa kombinerar gärna pastellfärgerna med överdådiga blommönster och bårder.172

Pastille och Morgonstund väger dock upp det sirligt romantiska med nyktra ränder.

Alla Linnelinjens toaletthanddukar är inte pastellfärgade. En av de färgstarkaste

handdukarna i hela kollektionen är den brandgula toaletthandduken Mouchen. Som ett

slutgiltigt tecken på viljan att förena färgmässig tradition och förnyelse framstår den

diskret mönstrade Ungekarlen, som gjordes i två ljusa och två mörka varianter. Den vi-

ta Ungekarlen kan knappast uppröra någon linnetraditionalist. Men i sin svarta version

blir samma handduk radikal och hypermodern. En helsvart handduk (förvisso med vit

mönstring) var något fullständigt nytt. Sociologerna Laermans och Meulders samman-

fattar handdukarnas historiska paradox: ”Bath towels and washcloths had to remove

bodily dirt and purify the skin, but they still should never look dirty”.173 Historiskt var

den skinande rena handduken ett sätt att skilja ut den som hade råd att hålla sig med

stora linneförråd och leja bort sin tvätt.174 Denna urskiljningsprincip gällde inte längre

vid Linnelinjens tillblivande. Men att torka sig med en svart – och därmed smutska-

mouflerande – handduk kan fortfarande ha inneburit en symboliskt subversiv handling.

Linnelinjen har fått äran av att ha fört in färg i linneskåpet.175 Men färgglada hand-

dukar var inte något helt nytt. Handdukar med kulörta bårder och ränder hade före-

kommit sedan 1800-talet och i efterkrigstidens handduksflora syns en allmän ökning

av mängden färg och kulörer. I Skyttelns båda nummer från år 1954 marknadsförs både

linne- och frottéhanddukar i flera olika färger: både helfärgade och med kulörta bår-

der eller ränder.176 Även bland hemmavävare hade färgpaletten vid den här tiden blivit

större, enligt Lindvall.177 Denna förändring av handdukarnas utseende var del av en all-

män designtrend. Färgtrenden nådde en kulmen i Helsingborgsutställningens färgstarka

172Jfr annonser i Skytteln, nr 1 1954; Skytteln nr 2,1954; Skytteln nr 1, 1955.
173Laermans och Meulders 1999, s. 119.
174Ibid., s. 119.
175Jfr Erikson 1987, s. 80.
176Skytteln, nr 1 1954, s. 11–13; Skytteln nr 2,1954, s. 9–11.
177Lindvall-Nordin 1994, s. 22.
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inredningar och produkter, bland vilka Linnelinjen återfanns.178 Vetenskapen hade vid

denna tid kommit fram till att färg är gynnsamt för människans välmående. Detta bi-

drog, både i Sverige och utomlands, till en uppluckring av modernismens tidigare mer

återhållna färgideal.179

I linnesammanhang var färgtrenden en vattendelare, särskilt i fråga om bordslin-

net. En praktisk hämsko för färgade textilier var en – säkert delvis befogad – oro för

bristande tvätthärdighet hos nya kulörer. Ingers varnar t.ex. för att kulörta tyger ris-

kerar att snabbt blekas i tvätten. Hon konstaterar också att de yngre husmödrarna är

mer benägna att ta denna risk, medan äldre generationer håller hårdare på traditionen

med vitt linne.180 Från producenternas sida försöker man tillfredsställa den nya sma-

ken utan att stöta sig med den äldre kundkretsen, vilket framstår som en rätt grannlaga

uppgift. I Almedahls Linneboken talas på ena sidan konspiratoriskt om ”den färgernas

’djungelfröjd’ som blivit så populär i heminredningen” – men på nästa uppslag sjungs

färgens lov. Här nämns även Linnelinjen som Almedahls flaggskepp på färgfronten.181

Särskilt framhävs programmets färgglada bordsdukar. Linnelinjen är alltså direkt rik-

tad mot en ung och trendmedveten målgrupp. Bland traditionalisterna var färgstarka

handdukar uppenbarligen mindre kontroversiella än dito bordsdukar, vilket är helt i

linje med handdukarnas roll som linneförrådets mesta vardagstextilier. Färgsättningen

av de traditionellt lysande vita dukarna kan tolkas som att de degraderas till handdu-

karnas vardagsnivå (de kulörta dukarna marknadsförs också som vardagsdukar).182 Vad

Linnelinjen gör är alltså att med färgen som redskap utjämna hierarkin mellan linne-

förrådets olika komponenter. Mot den bakgrunden var det mest revolutionerande med

satsningens handdukar inte att de var kulörta, utan att de delade färgskala med bordstex-

tilierna.

7.2 Produkten handduken

7.2.1 Namn

En viktig komponent i satsningen Linnelinjen är att alla produkter namnges. Att ge

varje handduk ett unikt namn indikerar en genomgripande förändring av linneförrådets

sammansättning. Handduken har traditionellt varit en anonym dussinvara, i bokstavlig

bemärkelse: enligt gammal sed räknades linneförrådets komponenter i antal dussin.183

Det speglar förstås det faktum att hushållen behövt stora mängder handdukar. En natur-

lig följd av detta är att varje enskild handduk har betraktats som del av en grupp snarare

än som ett unikt objekt. Ägarens broderade initialer har markerat ”grupptillhörighe-

178Wickman 1995, s. 195.
179Sparke 2010, s. 129–130.
180Ingers 1960, s. 104–106.
181Linneboken 1957, s. 7, 9.
182Ibid., s. 9.
183Ingers 1960, s. 30.
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ten”. Ibland har handdukarna även försetts med broderade nummer, vilket ytterligare

förstärker intrycket av ett anonymt och utbytbart objekt.184 I Linnelinjen får de enskil-

da handdukarna ta plats på ett sätt som bryter mot konventionerna. Mönster och färger

är så pass olika att handdukarna lätt kan skiljas åt. Men framför allt är namngivningen

både symboliskt och praktiskt mycket viktig för att hjälpa handdukarna att bryta sig ut

ur ”dussinet”.

Linnelinjens handduksnamn knyter i hög grad an till motiv och användningsområ-

den, ofta med en humoristisk ton. Roliga på gränsen till barnsliga är särskilt kökshand-

duksnamnen Bagare boll, Fina fisken, Kirre korv och Äppel päppel, med sin anknyt-

ning till barnkammarramsor. Det råder inga tvivel om handdukarnas tänkta funktioner,

särskilt inte när namnen ses tillsammans med handdukarnas bildbårder. De abstrakt

mönstrade handdukarna har överlag namn som ger mer diffusa associationer. Namnen

Kökstrivsel och Morgonstund suggererar en trivsam vardagstillvaro. Frukostklubben

skulle kunna vara en referens till morgonunderhållningsprogrammet med samma namn

som började sändas i radio 1946.185 I de lekfulla namnen anas åter Stig Lindberg som

förebild. Men även Sampe och Textilkammaren hade en lång historia av underfundig

och slagkraftig namngivning. På 1930-talet ritade hon tygtrycksmönster med namn som

Bondpolka och Flitiga Biet och 1954 skapade hon tyger med namn som Lazy Lines och

Windy Way.186

Namngivna toaletthanddukar figurerar i Skytteln före lanseringen av Linnelinjen.

De heter dock sådant som Konvalj, Princesse, Snövit, Birgitta och Bellis.187 Det är med

andra ord idel linneromantik. Namnen anspelar liksom handdukarnas pastellfärger och

blombårder på det feminina, skira och söta – och på det svenska. Linnelinjens toalett-

handdukar sänder ut helt andra signaler med sina på samma gång nyktra och lekfulla

namn. Mouchen för tankarna till 1700-talets skönhetsritualer samtidigt som det allude-

rar på handdukens prickar. Namnet Ungekarlen berättar om handdukens målgrupp. ”En

herre torkar sig inte gärna med frotté på morgonen”, hävdar linnehandlaren Brita Peter-

son som intervjuas i Skytteln.188 Den sobert färgsatta och randade Ungekarlen kan ses

som ett sällsynt och mycket modernt exempel på manligt kodad textil. Sötast både visu-

ellt och namnmässigt bland Linnelinjens toaletthanddukar är Rose/Blue/Pearl Pastille

– men som framgår av språkvalet är det här inte tal om någon svensk linneromantik.

Än tydligare signaleras Linnelinjens internationella framtoningmed frotténamnen Strip

Tease och Turf. De engelska namnen vittnar om en ambition att skapa ett linneförråd

som är angeläget även utanför Sveriges gränser. Delar av kollektionen åkte också på tur-

184Hallgren 2008, s. 7.
185Nationalencyklopedin, uppslagsord ”Frukostklubben”, webbsida besökt 2018-04-18.
186Ericsson 1994, s. 206–207; Hovstadius 1994, s. 183.
187Skytteln nr 1, 1955, marknadsföringsinformation, s. 17.
188Skytteln nr 1, 1955, artikel ”Fint vett med duk och servett”, s. 5.
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né till bl.a. USA.189 Linnelinjen är inte det enda exemplet på svensk design som går på

export under 1950-talet. I själva verket är det nu som begreppet ”Scandinavian design”

myntas i samband med att de nordiska länderna börjar ställa ut tillsammans i USA och

Europa.190 Linnelinjens engelska produktnamn kan också ses som del i profileringen

mot en yngre konsumentgrupp.

Precis som färgerna var namngivningen del av en större designtrend som Linne-

linjen plockar upp och spetsar till.191 När Almedahls lanserar namngivna toaletthand-

dukar i början av år 1955 är det en nyhet. I Skytteln motiveras namngivningen med

argumentet att ”[a]llmänheten har [...] mycket lättare för att komma ihåg ett namn än

ett nummer”.192 I samma andetag meddelas dock att kökshanddukarna inte förses med

namn, eftersom den stora och snabbt skiftande mönsterfloran inom denna grupp anses

omöjliggöra ett hanterbart namngivningssystem.193 Denna kompromisslösning sätter

fingret på ett nytt dilemma för textilindustrin. Fram tills nu hade textilproducenterna

handskats med mönster som en lätt utbytbar mängdvara.194 Att handduksmönstren är

till förväxling lika blir inte ett problem förrän behovet uppstår att profilera handdukarna

som unika varor. Detta behov är i sin tur ett symptom på en ny form av konsumtionskul-

tur som växer fram under 1950-talet. ”[B]y the late 1940s and ’50s, consumption was

becoming the main form of self and group identification for people across a broad soci-

al spectrum”, enligt Sparke.195 Textilproducenternas ambitioner att marknadsföra sina

varor på nya sätt kan också härledas till den kris som textilindustrin genomgår i början

av 1950-talet, delvis som en följd av sämre tillgång till utländska mönsterförlagor under

andra världskriget.196

Det finns alltså en koppling mellan namngivning av en produkt och dess status som

unik vara. I Linnelinjen har även kökshanddukarna fått namn. Samtidigt är kökshanddu-

karna fortfarande minst ”individstarka” i Linnelinjen. De flesta sorteras in under grupp-

namnet Kökstrivsel, med viss förvirring som följd: Kökstrivsel är både namnet på en

grupp handdukar, innefattande mönstervariationerna med bildbårder och egna tillnamn

(Bagare boll m.fl.) och namnet på gruppens grundmönster i tre färgvarianter, utan bild-

bård. I andra änden av unicitetsspektrumet återfinns gångehanddukarna, som med sina

tryckta, helt olikartade och lätt igenkännliga motiv framstår som kollektionens mest fri-

stående och individstarka komponenter. Gångehanddukarnas unicitet hänger samman

med deras karaktär av textila tavlor. Som nämnts ovan är dessa handdukar ”signerade” i

nederkant med såväl handdukens som designerns namn. Och inte bara det: även tillver-

189Diurson 1967, s. 27.
190Halén 2006, s. 8–9.
191Wickman 1995, s. 192.
192Skytteln nr 1, 1955, marknadsföringsinformation, s. 17.
193Skytteln nr 1, 1955, marknadsföringsinformation, s. 17.
194Frick 1986, s. 113.
195Sparke 2013, s. 100.
196Ericsson 1994, s. 232.
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karens och programmets logotyper finns med i trycket (bild 15, 17). Denna moderna

form av märkning är kanske den tydligaste markeringen av handdukens omvandling

till designprodukt. Namnen i nederkanten talar om nya ägarförhållanden och grupp-

tillhörigheter. Handduken är nu formgivarens, den är Almedahls och den är en del av

Linnelinjen. Först i sista hand är den del av någons – köparens – privata linneförråd.

Och designen inbjuder inte till att hon broderar in sina egna initialer.

Den flernivåiga signeringen av gångehanddukarna tydliggör hur handdukarna me-

dieras inte bara genom sina produktnamn utan också genom formgivarens och produ-

centens namn. Att formgivarnamnen framhävs är ytterligare ett symptom på en föränd-

ring av textilindustrins mönsterhantering. Formgivarna blev plötsligt mer åtråvärda när

textiltillverkarna insåg designernamnets potential som marknadsföringsredskap, för att

kommunicera kvalitet och öka produkternas attraktionskraft.197 I fråga om handdukar-

na, som aldrig tidigare marknadsförts som designföremål, blir formgivarnas signatu-

rer en kraftfull signal om att deras status uppgraderats. Kopplingen till formgivarnas

namn är en faktor som slutgiltigt skiljer Linnelinjen-handdukarna från Almedahls övri-

ga namngivna handdukar. Produktnamnet ger handduken en stärkt produktstatus, men

designernamnet omvandlar handduken till en designprodukt. Även för övriga handdu-

kar, som inte signeras lika direkt som gångehanddukarna, sker samma markering av

grupptillhörighet i produktstärkande syfte, med hjälp av programvinjetten (d.v.s. Linne-

linjen) och tillverkarens namn (Almedahls). De två logotyperna framhävs i marknads-

föringen och trycks tillsammans med texten ”Design NK:s Textilkammare” på handdu-

karnas plastförpackningar.

7.2.2 Förpackningar

I en konsumtionskultur fyller förpackningar en central funktion som meningsbärande

och meningsskapande medier.198 Det stora förpackningsgenombrottet kommer i början

av 1950-talet, samtidigt som konsumtionssamhället växer fram.199 I Almedahls mark-

nadsföring talas om ”de läckra cellofanförpackningarna” som en faktor som ökar pro-

dukternas attraktionskraft. Handlarna rekommenderas att placera de cellofanförpackade

textilierna väl synliga i skyltfönstret, förslagsvis hängande i trådar från taket.200 Även

på NK-utställningen förevisas de förpackade textilierna sida vid sida med de oförpac-

kade. Framhävandet av förpackningarna visar att de ses inte bara som emballage för

produkterna utan närmast som en del av produkternas design. I den rollen bidrar de

också till att framföra satsningens modernitetsbudskap.

Förpackningarna (bild 35) förmedlar för det första modernitet genom sitt material.

197Sandström och Widman 1975, s. 94.
198Lee, Qvarsell och Torell 2010, s. 12.
199Brunnström 2010, s. 268.
200Skytteln nr 2, 1955, skyltningsförslag (inget sidnummer).
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”Vi är nu så vana vid plast att vi har svårt att tänka oss att vara utan förvaringspåsar av

det materialet. Då Linnelinjen lanserades väckte plastförpackningarna stort uppseende

och bidrog till en succéartad presentation”.201 Plastens symbolvärde som modernitets-

bringare är väl beforskat. Under efterkrigstiden blir plastenmaterialet framför andra hos

formgivare i framkant. Det produceras både möbler och textilier i olika typer av plas-

ter.202 Att den experimentellt lagda Astrid Sampe också utforskar materialets potential,

t.ex. i satsningen Dagens duk, är inte förvånande. Vid samma tid får också plasten sitt

stora genomslag som förpackningsmaterial. Förutsättningen för materialets segertåg

var den utveckling av nya, mer mångsidiga och motståndskraftiga plaster som skett un-

der andra världskriget. bl.a. utvecklades en ny typ av förbättrad cellofan, den plastsort

som används för Linnelinjens förpackningar.203 Cellofan utvinns ur cellulosa, med en

process som ger en genomskinlig plast med en glansig yta.204

I Skytteln betonas att förpackningarna gör Linnelinjenvarorna särskilt lämpliga att

marknadsföra som presentartiklar.205 Den bandomknutna handduksförpackningen ger

onekligen intryck av ett inslaget paket eller en smällkaramell. Förpackningens form

sänder ut signaler om fest och lek som går väl ihop med textilvarans glada mönstring

och färgsättning och roliga namn. Materialets struktur och utseende bidrar vidare till

intrycket av ett lyxigt presentomslag. Cellofanförpackningen förmedlar en känsla av

överraskning, men materialets genomskinlighet borgar samtidigt för att överraskning-

en inte blir obehaglig: Linnelinjen-kunden köper inte grisen i säcken, förpackningen

är ”ärlig”. Förutom att den visar varan bidrar den också med information om sitt in-

nehåll, genom Linnelinjens och Almedahls tryckta logotyper och texten ”Design NK:s

Textilkammare”.

8 Handduken i det moderna hemmet

Linnelinjens handdukar är gjorda för att användas i hem och hushåll. Men vilka behov

fyller de, eller föreställs de fylla, i efterkrigstidens hemmiljö? Och hur påverkar hem-

mets och hushållets moderniseringsprocess bilden av vad handduken är för en typ av

textil? Detta belyses i följande avsnitt. För att besvara frågorna krävs först och främst

en genomlysning av innebörden i begreppen ”hem” och ”hushåll”. Därefter fokuseras

hemmets textilier med en analys av Linnelinjenhanddukarnas praktiska funktioner. I

det avslutande avsnittet behandlas handdukarnas symboliska funktion som mytbärare i

hemmiljön.

201Erikson 1987, s. 83.
202Sparke 2013, s. 126.
203Conradson 1977, s. 74.
204Wikipedia, uppslagsord ”cellofan”, webbsida besökt 2018-05-22.
205Skytteln nr 2, 1955, artikel ”Operation Linnelinjen”, s. 15.
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8.1 Det moderna hemmet

8.1.1 Hemmet och hushållet

”Hem” är ett för det germanska språken gemensamt ord med komplex betydelse. Arki-

tekten Witold Rybczynski skriver:

Ordet hem täcker in betydelsen både av huset och hushållet, av bostad och till-
flyktsort, av ägande och tillgivenhet. Hem betydde huset men också allt som fanns
i det och runt det, det omfattade även människorna och även den känsla av till-
fredsställelse och förnöjsamhet som allt detta väckte. Man kunde gå ut ur huset
men man återvände alltid hem.206

Hemmet är alltså dels något högst konkret – den fysiska bostaden och dess inredning –

dels ett stort och svårinringat idékomplex.207 Rybczynskis uttalande syftar på hemmet

i 1600-talets Nederländerna. I stort är beskrivningen giltig än idag. Men bilden av hem-

met påverkas också av industrialiseringen. I takt med att förvärvsarbetet separeras från

boendemiljön, kommer hemmet allt mer att definieras som en motpol till arbetsplat-

sen, d.v.s. fabriker, kontor och butiker. Hemmet framställs nu som ”a place för eating,

sleeping, raising children and enjoying leisure”.208 Denna uppdelning innefattar också

en föreställning om hemmet som en skyddad plats, en fristad från det onda i världen

utanför.209

Idén om hemmet som en plats för fritid och rekreation påverkar bilden av det ar-

bete som faktiskt sker i hemmet, det arbete som ryms inom beteckningen ”hushåll”.

Hushållet kan förstås både som en synonym till hemmet och som något som finns eller

försiggår i hemmet. Hushållsbegreppet kan användas om bostaden och inredningen och

om de som bor där, vilka ofta definieras som en familj. Det kan också syfta på familjens

ekonomiska situation och aktivitet. Slutligen rymmer också ordet bilden av det arbete

och de sysslor som utförs i hemmet och de husgeråd, redskap och förbrukningsvaror

som dessa aktiviteter inbegriper.210 I och med betoningen av de praktiska och pliktbe-

tonade aspekterna av tillvaron i bostaden, hamnar hushållets idé och praktik i konflikt

med bilden av hemmet som en arbetsfri plats. Som Adrian Fortys studie visar spelar

utformningen av bostadens inredning och föremål en avgörande roll i att medla i denna

konflikt.211

De sysslor som utförs i hemmet och för hemmets skötsel,212 kan sammanfattas

som hemarbete eller hushållsarbete. Vad som tolkas in i dessa begrepp varierar starkt

över tid. Hemarbete förefaller vanligare som forskningsterm. Den termen används ex-

206Rybczynski 1988, s. 80–81.
207Svenska Akademiens ordbok, uppslagsord ”hem”, webbsida besökt 2018-04-20.
208Forty 1986, s. 100.
209Ibid., s. 99–101.
210Svenska Akademiens ordbok, uppslagsord ”hushåll”, webbsida besökt 2017-03-24.
211Se Forty 1986, särskilt kap 5, 7 och 9.
212”On the one hand, the home is the spatial locus of housework; on the other hand, it is also its object

and requires maintenance” (Laermans och Meulders 1999, s. 118).
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empelvis av Mia Björk med definitionen ”det arbete med föda, kläder, omsorg, bohag

och arbetsredskap som utförs i det enskilda hushållet och som i första hand kommer det

egna hushållets medlemmar till godo. Arbetets syfte är överlevnad, inte vinst”.213 Hem-

arbete är samtidigt en juridisk term för förvärvsarbete som utförs i hemmet.214 I ljuset

av detta anser jag hushållsarbete vara ett mer precist begrepp, särskilt i en framställning

som rör efterkrigstidens syn på ämnet. Under denna period blir hushållet som ekono-

misk samhällsenhet central i organiseringen av hemmets sysslor.215 De mest tids- och

arbetskrävande delarna av hushållsarbetet definierades 1947 i en statlig utredning som, i

fallande ordning, matlagning, diskning, städning, lagning och sömnad samt inköp.Mat-

lagning och diskning stod enligt studien för upp till 50 % av den dagliga arbetstiden i

hemmet.216 En stor del av hushållsarbetet utfördes med andra ord i köket.

8.1.2 Hygienen

Bilden av hemmet som en arbetsplatsensmotpol formeras under 1800-talet, enligt Forty,

och kvarstår till stor del under det följande århundradet. Under 1900-talet kommer dock

skötseln av hemmet och hushållet att kretsa mer kring fysiska, mätbara hälsoeffekter

än kring moral och dygd. 1800-talets idealhem beskrivs av Forty som ”a stronghold

of beauty and spiritual virtue”.217 På 1900-talet ersätts ledordet skönhet av ledorden

hygien och effektivitet. Utvecklingen är gemensam för Europa och USA.218 I Sverige

formas det moderna hemidealet som ett led i folkhemspolitiken och i samband med den

genomgripande upprustning av bostadsbeståndet som genomförs under efterkrigstiden.

”Politik, arkitektur och hygien var grundstenar i folkhemmet”, skriver Kristina Lund.219

Ett av det moderna svenska hemmets viktigaste kännetecken är att det är hygieniskt.220

Hygienbegreppet rymmer många dimensioner, men i grunden handlar det om ett

ordnande av tillvaron, enligt Schmidt och Kristensen: det ”orena” kan definieras som

något som inte är på sin rätta plats.221 Driften att bringa ordning handlar i sin tur om en

önskan att ta kontroll över tillvaron.222 Det moderna hemmets hygien manifesteras så-

väl i tillgången på rinnande vatten, toalett och badrum som i den rationella utformning-

en av bostadens utrymmen och standarden på material och utrustning.223 Betoningen

av hygienen i folkhemmets bostadspolitik sammanhänger med den rådande låga bo-

213Björk 1997, s. 21.
214Nationalencyklopedin, uppslagsord ”hemarbete”, webbsida besökt 2018-04-23.
215Björk 1997, s. 101.
216Cit. i Hirdman 2010, s. 206.
217Forty 1986, s. 114.
218Ibid., s. 113–114.
219Lund 2013, s. 43.
220Ramberg 2004, s. 123, 125.
221Schmidt och Kristensen 1986, s. 16.
222Ibid., s. 18.
223Vilken aspekt som betonas varierar över tid. Jfr Ramberg 2004.
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stadsstandarden.224 I den svenska kontexten har hygienfrågan också ett starkt inslag av

folkfostran: moderna bostäder skulle lära människor att leva hygieniskt. Paradoxalt nog

var samtidigt hygieniskt leverne många gånger ett krav för att få tillträde till ett modernt

utrustat boende.225

Hygienparadigmet yttrar sig visuellt i vad Forty benämner en ”renlighetens este-

tik”.226 Detta skönhetsideal blir styrande för 30-talsmodernismens gestaltning av möb-

ler och hemutrustning och yttrar sig bl.a. i främjandet av släta, blanka ytor som inte ger

fäste för damm och synlig smuts.227 Kerstin Thörn talar i sin beskrivning av det svenska

sekelskiftets inredningsideal om en ”funktionsestetik” som bygger på idén att skönhe-

ten springer ur det hygieniska, naturliga och ändamålsenliga.228 Ett viktigt redskap i

denna estetik är den vita färgen. ”Det vita och blanka suggererade fram kontroll över

såväl synlig som osynlig smuts”, skriver Thörn.229 Efterhand som renlighet blir mindre

av en klassfråga minskar dock den vita färgens symbolvärde.230 Med 1950-talets nya

syn på färgens hälsobringande egenskaper justeras också bilden av renlighetens estetik.

8.1.3 Köket och badrummet

Den faktiska moderniseringen av bostäderna, liksom de renlighetsestetiska formgiv-

ningsidealen, märks och syns mest i de utrymmen som har störst relevans ur ett hygi-

enperspektiv: å ena sidan köket, där mat och disk hanteras, å andra sidan de utrymmen

där kroppens hygien tas om hand, d.v.s. bad-, dusch- och wc-rum. Köket och badrum-

met kan med andra ord ses som hemmets mest modernitetsladdade rum. De är dock

moderna på olika sätt. Köket genomgår en stegvis omvandling under 1900-talet, i takt

med att nya idéer föds och ny teknik utvecklas: varje årtionde har sin version av det

moderna köket. Köket är också centrum för det moderna hushållsrationaliseringspro-

jektet. Badrummets modernitetsvärde sitter framför allt i att det är ett helt nyskapat rum,

som helt och hållet bygger på modern teknik, i form av avlopp, varmvattenberedare och

vattenklosetter m.m.231

Köket i betydelsen plats för matlagning kan ses som bostadens äldsta och mest ur-

sprungliga rum. Det svenska bondesamhällets bostad bestod vanligen av ett enda rum,

en s.k. vardagsstuga, och kärnan i denna vardagsstuga var eldstaden där maten tillaga-

des. Men vardagsstugan var samtidigt mer än ett matlagningsutrymme: det var också

den plats där familjen sov, arbetade och umgicks. Det var snarast alltså ett slags allrum.

I högreståndsmiljöer både i staden och på landsbygden var köket däremot inte del av

224Ramberg 2004, s. 110.
225Ibid., s. 121–122.
226Forty 1986, s. 156: ”aesthetic of cleanliness”.
227Ibid., s. 156.
228Thörn 1999, s. 118–119.
229Ibid., s. 119.
230Laermans och Meulders 1999, s. 121.
231Lund 2013, s. 22, 32.
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familjens levnadsyta, utan uteslutande en arbetsplats för familjens tjänstefolk.232 För

de stora grupper människor som under 1800-talet flyttade in till städerna för att arbeta i

industrin, fortsatte köket att vara ett allrum, men nu under betydligt sämre villkor. Sto-

ra familjer trängdes i små, mörka, fuktiga och dåligt utrustade bostäder. Det var dessa

förhållanden som förde bostadsfrågan upp på den politiska agendan.233

Det tidiga 1900-talets arkitekter försökte lösa bostadsproblemet genom att behålla

idén om köket som ett allrum, men göra det större och höja standarden på inredningen.

Konceptet kallades bostadskök.234 Ganska snart lanserades dock ett nytt bostadsideal,

där köket reducerats till en litet arbetsutrymme, medan vila och umgänge förlades till

andra rum. Denna funktionsindelade bostad var direkt inspirerad av amerikanska idéer

om rationalisering av hushållsarbetet, och då särskilt köksarbetet.235 Idén om köket som

en renodlad arbetsyta nådde sin kulmenmed 1930-talets kokvrå, med toppmodern funk-

tionell inredning på en yta som reducerats till ett absolut minimum.236 Gemensamt för

såväl bostadsköket som detta s.k. laboratoriekök var att de aldrig nådde ut till den pri-

mära målgruppen, d.v.s. den trångbodda arbetarklassen. Dels av ekonomiska skäl, dels

för att arkitekternas teorier och ideal inte överensstämde med hur människor i prak-

tiken levde sina liv i hemmen.237 Utvecklingen av det moderna, rationellt planerade

köket drevs dock inte bara av ambitionen av förbättra arbetarnas boendestandard och

levnadsvanor. Under 1900-talet växte medelklassen, samtidigt som allt färre personer

var villiga att ta anställning som hembiträden. Som en följd av detta blev köket och

hushållsarbetet successivt en större angelägenhet även för de övre samhällsskikten.238

På 1940-talet genomfördes i Sverige en stor arkitektledd köksundersökning i syfte

att identifiera rationaliseringsbehov i köken. Under samma decennium grundades Hem-

mens forskningsinstitut (HFI) som utifrån noggranna studier av redskap och arbetsmo-

ment tog fram normer för utformning av inredning och utrustning.239 HFI:s studier gav

genomslag bl.a. i form av konkreta förslag för köksinredning som anammades av Bo-

stadsstyrelsen kring år 1950. Köket rekommenderades enligt HFI att göras betydligt

större än i 1930-talets idealversion.240 Institutet förordade också plats för ett köksbord

”för måltider eller arbete”.241 I viss mån skedde alltså under efterkrigstiden en återgång

till tanken om köket som ett rum inte bara för arbete, utan också för umgänge. Köket

var fortfarande funktionsbetonat, men i en mindre strikt och steril tappning. Det var un-

der 1950-talets period av ekonomiskt uppsving som det moderna köket blev tillgängligt

232Larsson 2013, s. 13–15.
233Ibid., s. 19.
234Ibid., s. 19–21.
235Ibid., s. 21, 23.
236Ibid., s. 44.
237Ibid., s. 68–73.
238Forty 1986, s. 113–114; Larsson 2013, s. 35.
239Larsson 2013, s. 61–67.
240Boalt 1984, s. 165–166.
241Ibid., s. 166.
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för en större del av den svenska befolkningen.242 Samtidigt omdanades köksmiljön för

allt fler människor även genom nya tekniska hjälpmedel för förvaring och tillagning av

livsmedel, som kylskåp och elspisar.243

I ett europeiskt perspektiv var Sverige sent ute med att förse bostäder med rinnande

vatten, toaletter och badrum. Badrum förekom i privatbostäder från mitten av 1800-

talet men blev mer allmänna i överklassens bostäder först i början av 1900-talet.244

Det var då ännu långt kvar tills det blev en realitet för de bredare folklagren. I de fles-

ta hem sköttes den personliga hygienen långt in på 1900-talet med hjälp av badbaljor

och tvättfat, eller vid kökets diskbänk om en sådan fanns. Behoven uträttades i torrdass

på gården och potta i bostaden. Något särskilt hygienutrymme fanns sällan i bostäder-

na.245 Trots att hygien var ett nyckelord i det tidiga 1900-talets bostadspolitik ansågs det

länge onödigt eller till och med olämpligt att bygga in badrum i arbetarbostäder. Bad-

kar och varmvatten sågs som lyx som inte borde subventioneras i bostäder för mindre

bemedlade.246 Arbetarklassen skulle istället fostras till goda hygienvanor genom ex-

empelvis skolbad.247 Först på 1930-talet började de demokratiska folkhemsvisionerna

omfatta även hemmets hygienutrymmen. HFI fungerade pådrivande i att införa badrum

i bostadsstandarden och på 1950-talet blev bostäder med badrum mer allmänna. Bad-

rummet utgjorde vid denna tid en av de viktigaste markörerna för ett modernt hem.248

Till skillnad från köket är badrummet inte i första hand en arbetsplats. Dess hu-

vudfunktion är istället kroppsvården, en aktivitet som befinner sig i gränslandet mellan

plikt och njutning, rekreation och nödvändighet. Köket framstår som hushållets rums-

liga manifestation, inte bara för att det mesta av hushållsarbetet utförs där, utan också

för att det utgör en samlingsplats i familjens vardagsliv. Badrummet med sin låsbara

dörr inkorporerar däremot idén om hemmet som en fredad plats för vila och avkopp-

ling. De två rummen uttrycker alltså två aspekter av det moderna hemmets koncept.

Men de länkas också samman av någonting annat, nämligen det till synes obetydliga

och inte särskilt modernitetsladdade föremålet handduken. Genom sina två huvudsak-

liga användningsområden – köksarbetet och kroppsvården – placerar sig handduken i

det moderna hemmets epicentrum och blir bärare av dess olika modernitetsbudskap.

242Larsson 2013, s. 75–76.
243Ibid., s. 108.
244Lund 2013, s. 22.
245Ibid., s. 13.
246Ramberg 2004, s. 118–121.
247Lund 2013, s. 27.
248Lund 2013, s. 46–48; Ramberg 2004, s. 121.

61



8.2 Det moderna hemmets textil

8.2.1 Brukstextil, inredningstextil och hemtextil

I princip analoga till begreppen hem och hushåll är inredningstextil respektive brukstex-

til. Dessa beteckningar är inte fixa, men här görs ett försök till definition. Inredningstex-

til kan beskrivas som tillhörande platsen hemmet. Till moderna inredningstextilier räk-

nas primärt gardiner, draperier, möbeltyger och mattor, d.v.s. textilier som är mer eller

mindre fixerade på bestämda platser i hemmet.249 Beteckningen brukstextil är mindre

vanlig, men används ibland om linneförrådets komponenter, d.v.s. handdukar, bords-

linne och sänglinne.250 Dessa textilier är dels redskap i hushållsarbetet, dels genererar

de hushållsarbete, främst i form av tvätt.

Båda grupperna av textilier kan sägas ingå i ett hushållets kretslopp. Omsättningen

i detta kretslopp sker genom att textilierna tillverkas/inhandlas, nyttjas och slits, tvättas

och lagas för att till slut bli till trasor, sys om eller kasseras. Inredningstextilier slits och

smutsas inte i särskilt hög grad och behöver därför inte tvättas och bytas särskilt ofta.

Det har därför historiskt sett inte behövts några stora förråd av dessa slags textilier. För-

råden av brukstextilier har däremot behövt vara stora eftersom dessa omsätts snabbare

i hushållets kretslopp.251

Förenklat kan sägas att brukstextiliernas primära funktion är att vara till nytta i hus-

hållet, medan inredningstextilierna i första hand är till för att pryda eller försköna hem-

miljön. Det innebär självfallet inte att brukstextilierna saknar estetiska värden och vice

versa. Som redan tagits upp har det traditionellt lagts stor vikt vid utsmyckningen av

hushållslinnet. Och inredningstextilier fyller naturligtvis också praktiska funktioner, så

som insynsskydd och värmeisolering.252 Betoningen av nyttofunktion respektive pryd-

nadsfunktion avspeglas i de olika textiliernas traditionella utformning. Som beskrivits

i kapitel 4 har linneförrådets utformning styrts av stränga konventioner. I jämförelse

är inredningstextiliernas gestaltning mindre reglerad. Eftersom dessa textilier inte är

mängdvaror på samma sätt som linnet finns också större utrymme att skapa unika och

exklusiva produkter. Det är därför naturligt att de i ett tidigare skede blir föremål för

professionell design. Redan kring sekelskiftet 1900 grundas i Sverige flera föreningar

och ateljéer för tillverkning av inredningstextilier, däribland de tongivande organisatio-

nerna Handarbetets Vänner och Svensk Hemslöjd.253

Under 1900-talets gång har begreppen inredningstextil och brukstextil inom han-

deln kommit att ersättas av den gemensamma beteckningen ”hemtextil”.254 Denna sam-

manslagning speglar en utveckling där de två textilgrupperna kommit att närma sig

249Wiklund 1984, s. 249–250.
250Se t.ex. Ericsson 1994, s. 205, Erikson 1987, s. 80 och Widman 1984, s. 24.
251Jfr Björk 1997, s. 98; Stavenow-Hidemark 2003, s. 11.
252Jfr Wiklund 1984, s. 249–251.
253Hammar 1994, s. 49.
254Wiklund 1984, s. 248.
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varandra, såväl estetiskt som funktionellt. Rättare uttryckt är det brukstextilierna som

närmar sig inredningstextilierna, genom att linnets strikta formkonventioner luckras

upp och brukstextilier börjar saluföras som designprodukter. I täten för denna utveck-

ling går Linnelinjen. Flera skildrare påpekar att de mönster och färger som används i

Linnelinjen indikerar ett närmande till inredningstextilens område.255 Alla Linnelinjens

textilier – de abstrakt mönstrade såväl som de bildförsedda – är också blickfångande

till sin karaktär.256 De är gjorda för att synas och för att dra blickarna till sig. Detta kan

tolkas som en stärkt prydnadsfunktion och en starkare kodning som inredningstextil.

Den stilmässiga förändring som följer av linneförrådets närmande till inrednings-

textilierna är allra tydligast hos de mest nyttobetonade textilierna, d.v.s. handdukarna.

Det är förvisso inte bara handdukarna i Linnelinjen som förses med nya färger och

mönster. Tvärtom ligger en del av satsningens själva slagkraft i att de olika linneka-

tegorierna samdesignas i en enhetlig färgskala och gränsöverskridande formspråk. De

mer vardagliga textilierna jämställs med de ”finare”, genom att prydnadsfunktionen

förstärks hos de förra och nyttofunktionen hos de senare. Detta strömlinjeformade lin-

neförråd uppgår sedan tillsammans med inredningstextilierna i den gemensamma kate-

gorin hemtextilier.

8.2.2 Handduken som hemtextil

Ett tecken på Linnelinjen-handdukarnas nya status som hemtextilier är att de medieras

via de rum där de är tänkta att användas. ”Stig in i ’Linnehuset”’ lockar entréskylten till

premiärutställningen av Linnelinjen i NK:s ljusgård den 23 april 1955. På samma skylt

preciseras att huset består av fyra avdelningar: bordet, bädden, köket och badrummet.257

Även i andra sammanhang marknadsförs produkterna som hemmahörande på dessa fy-

ra platser i hemmet. Detta innebär i synnerhet för handdukarna en förskjutning jämfört

med en traditionell organisering av linnet utifrån de olika komponenternas funktion.

I Astrid Sampes och Vera Diursons Textil bilderbok från 1948 betecknas handdukar-

na som ”arbetets” respektive ”hygienens” textilier. I övrigt definieras tre textilgrupper i

linneförrådet: bordets, bäddens och trevnadens textilier.258 Linnelinjen behåller beteck-

ningarna bords- och bäddtextilier, medan den mer diffusa beteckningen ”Trevnadens

textilier” försvinner. Arbetets och hygienens textilier omvandlas till ”kökets” respekti-

ve ”badrummets”.

Förvisso är det inte Linnelinjen som uppfinner modellbeteckningarna kökshandduk

och toaletthandduk. Men de äldre beteckningarna, som ju avser brukstextil, tycks vara

mer kopplade till funktionerna, köksarbetet respektive toaletten (i betydelsen ”att göra

255Diurson 1967, s. 18; Erikson 1987, s. 80.
256Jfr Skytteln nr 2, 1955, annonssida, ”Läckert i Almedahls Linnelinje” (inget sidnummer).
257TA AS1 61, fotografi (61:8).
258Sampe-Hultberg och Diurson 1948, s. 53.
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toalett”), än till platserna köket och badrummet. Ett stöd för denna tolkning finns i en

uppteckning över en hemgift från 1949. I denna återfinns posten ”1/2 dussin toaletthand-

dukar, grova, för köket”.259 Platspreciseringen ”för köket” indikerar att toaletthanddu-

kar inte hade någon fast plats i bostaden. Med Linnelinjens textilkategorier fixeras de

olika handduksmodellernas funktionsområden till specifika rum. Beteckningarna ”kö-

kets” och ”badrummets” textilier innebär också en omprövning av handdukarnas funk-

tion i hemmet och hushållet: inte minst radikalt implicerar de tanken att handdukar kan

utgöra en del av inredningen.

Handdukens stärkta prydnads- eller inredningsfunktion ska ses mot bakgrund av

efterkrigstidens bostadsstandardisering. Utveckling av byggnormer för kök och bad-

rum innebär att rummens utformning och fasta inredning likriktas. Bostadsstyrelsens

badrumsnorm är på 1950-talet satt till 2,5 m2 och den ytan fylls naturligtvis lätt av de

självskrivna komponenterna handfat, toalett och dusch/badkar.260 Kökets utformning är

styrd av arbetsytorna, förvaringslösningarna och vitvarorna. Utrymmet för att variera

köks- och badrumsinteriörerna är alltså litet. Mot denna bakgrund blir det personli-

ga valet av rummens synliga föremål viktigare. 1950-talet karakteriseras ibland som

tingens decennium, eftersom formgivningen, marknadsföringen och konsumtionen av

föremål tar fart under detta årtionde. Hushållsredskapen är centrala i sammanhanget.

Å ena sidan utvecklas standardnormer även för dessa.261 Å andra sidan tillåts desig-

nen bli mer iögonenfallande.262 Linnelinjens djärvt formgivna handdukar hör till de

oftast framhållna exemplen på denna tingens utveckling. Handdukarna hör också till

de föremål som kan användas för att sätta personlig prägel på de standardiserade köks-

och badrumsmiljöerna. Särskilt betydande blir handdukarna för badrummets interiör,

där den fasta inredningen upptar nästan hela ytan och alla lösa föremål måste tåla att

utsättas för fukt. Textilierna får här en unik inredningspotential. I Linnelinjen tas den

till vara genom att mattor, badhanddukar och toaletthanddukar samkomponeras med

gemensamma mönster. Det som saluförs är helt enkelt en komplett textil badrumsin-

redning.

Profileringen av Linnelinjens handdukar är också ett svar på förändrade handduks-

behov. 1950-talet är en brytningstid för handduksanvändandet. När tvättmöjligheterna

förbättras behövs inte längre lika stora linneförråd, och i köksarbetet minskar under

1950-talet behovet av handdukar med hushållspapprets, diskställets och så småningom

diskmaskinens intåg.263 Det behövs både färre handdukar totalt, och färre sorters hand-

dukar. Behovsutvecklingen för toalett- och badhanddukar går å andra sidan åt motsatt

håll. När Linnelinjen lanseras 1955 är hygienbegreppet statt i förändring. Det är mind-

259Ingers 1960, s. 32.
260Lund 2013, s. 86.
261Jfr Boalt 1984, s. 170–174.
262Livstedt 1995, s. 39.
263Björk 1997, s. 98; Erikson 1987, s. 83.
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re framträdande i bostadspolitiken men på väg att bli desto viktigare på det personliga

planet.264 ”[I] det [moderna] livsmönstret blev badrummet en självklarhet”, konstate-

rar Ramberg.265 När fler får tillgång till badkar eller dusch ökar också konsumentun-

derlaget för badhanddukar. Linnelinjens satsning på badrumstextilier kommer därför

rätt i tiden. Den stora utmaningen består istället i att utvidga eller åtminstone bibehål-

la marknaden för kökshanddukar. En strategi är att öka betoningen på handdukarnas

prydnadsvärde. Kökshanddukarna blir därmed redskap inte bara för att torka disk och

händer, utan också för att inreda köket enligt tidens ideal. I synnerhet gäller det gånge-

handduken, vars praktiska funktion är ospecificerad.

8.3 Handduken som mytbärare

8.3.1 Husmorsparadoxen

Handdukarna och linnet är ännu på 1950-talet en kvinnlig angelägenhet. Samma sak

gäller skötseln av hushållet, där även konsumtionen ingår som en uppgift. 1950-talet

är också husmoderns årtionde i lika hög grad som tingens.266 Husmodern är familjens

portalgestalt, den som inhandlar de moderna varorna och använder dem för att skapa

och sköta sitt moderna hem. Idealhusmodern som framträder i tidens reklam och infor-

mationsmaterial är, med sociologen Boel Berners ord, en ”rationell organisatör” såväl

som en ”köpmedveten konsument”.267 ”Husmor” är en tidsbunden beteckning, till skill-

nad från den mer neutrala ”hemmafru”. Det senare ordet har dock fått en viss pejorativ

klang i takt med att kvinnoidealen förändrats till förmån för yrkesarbete. När det ta-

las om 1950-talets hemmafru frammanas lätt bilden av en passiv, förtryckt kvinnofigur

som tycks stå i direkt motsats till samma årtiondes rediga husmoder. Båda gestalterna

är naturligtvis schabloner. Som sådana representerar de vardera en aspekt av hemmil-

jön: den hunsade hemmafrun befinner sig fysiskt i hemmet, mannens viloplats, medan

husmodern rör sig i arbetssfären, hushållet.

Ordet husmor indikerar ytterligare en ansvarsroll: hon är någons mor. Under första

hälften av 1900-talet främjas i svensk politik en samhällsmodell som ger kvinnan an-

svaret för reproduktionen, medan mannen verkar inom produktionen.268 Denna modell

är väl anpassad till industrisamhällets syn på hemmet som en kvinnlig verksamhetssfär

och offentligheten som enmanlig.269 ”[An] alternative face of modernity”, kallar Penny

Sparke den feminint kodade hemsfären.270 Inom få områden syns och känns 1900-talets

264Jfr Ramberg 2004, s. 125–126.
265Ibid., s. 121.
266Livstedt 1995, s. 39.
267Berner 1996, s. 280.
268Hirdman 1994, s. 185, 189.
269Thörn 1999, s. 114.
270Sparke 2010, s. xxi.
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moderniseringsprocess så tydligt som inom hushållsarbetet.271 Ett talande exempel är

hushållsforskningen, som är ett viktigt led i professionaliseringen av den svenska hus-

morsrollen. Ytterst syftar den till att göra arbetsdelningen godtagbar ur ett modernt

perspektiv. Den allra viktigaste signalen för professionalisering – lönen – uteblir dock.

Detta leder i förlängningen också till modellens kollaps. Den når sin kulmen på 1950-

talet för att sedan snabbt börja krackelera.272

Den moderna husmoderns situation rymmer alltså paradoxen att hennes arbete be-

skrivs som värdefullt, men förblir oavlönat.273 För att en sådan paradox ska godtas krävs

mekanismer som osynliggör eller förvanskar den. I Roland Barthes förklaringsmodell

kallas dessa mekanismer för myter och enligt Adrian Fortys designteori manifesteras

sådana myter allra tydligast i designobjekt.274 I ljuset av kvinnans underordning i det

moderna västerländska samhället, blir kvinnliga sfärer särskilt utsatta för mytbildning.

Detta visar sig i hemmiljön och dess objekt:

With the separation of the spheres came a split between the realms of aesthetics
and utility: within the feminine sphere, objects became, first and foremost, sym-
bols, sacrificing their utilitarian features to their meanings. Thus, while a chair
remained an object for sitting in, its primary function within the domestic context
was not only to represent, but also to embody, in a material manner, the idea of
comfort.275

Enligt detta resonemang är alltså den primära funktionen hos tingen som kvinnan kon-

sumerar för hemmets räkning inte en praktisk utan en symbolisk. De kan beskrivas som

bärare av myter.276 I denna roll bidrar handdukarna till att mildra husmorsparadoxen

och medla i idékonflikten mellan hemmet (bostaden som viloplats) och hushållet (bo-

staden som arbetsplats). De gör det dels genom myten om att handdukarna underlättar

hushållsarbetet, dels genom myten om att hushållsarbetet inte alls är särskilt arbetsamt.

Hur det går till beskrivs i följande två avsnitt.277

8.3.2 Handduken som ordningsbringare

Som framgått tidigare i detta kapitel är hygien och ordning två aspekter av samma idé,

som ytterst handlar om kontroll och makt.278 Hygien är ett värde med direkt koppling

till handdukarnas bruksfunktion, och ordning är ett gammalt honnörsord i linnesam-

manhang. ”Om det någonstans bör råda ordning och reda är det i linneskåpet”, fastslår

Astrid Sampe.279 Uppmaningen handlar dels om vikten av att vårda textilierna med re-

271Sparke 2010, s. xxi.
272Forty 1986, s. 208.
273Ibid., s. 208.
274Ibid., s. 9.
275Sparke 2010, s. xxv.
276Jfr Forty 1986, s. 8–9.
277Det bör påpekas att handdukens mytbildning är en del av den komplexa process som är dess produkt-

blivande. Det är alltså inte formgivarna Sampe och Nilson som är skapare av myterna.
278Schmidt och Kristensen 1986, s. 16–18.
279Sampe-Hultberg och Diurson 1948, s. 62.
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spekt för materialets egenskaper, dels om konsten att förvara linnet på ett sådant sätt att

förrådet blir lätthanterligt och funktionellt. Dessa gamla förhållningsorder får förnyad

relevans i det funktionalistiskt designade hemmet och i Linnelinjen tas ordningskon-

ceptet till en ny nivå.

Ett första symptom på ett förstärkt ordningsimperativ är utvecklandet av funktions-

bestämda handduksmodeller. Traditionellt har handdukarna rangordnats både utifrån

funktion och finhetsgrad. I en uppteckning av en hemgift från 1845 görs åtskillnad på

”kökshanddukar”, ”fina lärftshanddukar” och ”blångarnshanddukar”.280 I en boupp-

teckning från 1891 sorteras handdukarna i ett första steg under rubrikerna ”lärftdräll”,

”blångarnsdräll” och ”enklare väfnad”.281 Därefter börjar en förändring skönjas: några

decennier in på 1900-talet, och särskilt efter andra världskriget, förtecknas handdukar-

na i högre grad efter sina specifika funktioner, t.ex. ”knivhanddukar”, ”gästhanddukar”,

”porslinshanddukar” o.s.v.282 Ingers exempel visar samtidigt att det finns stora varia-

tioner i hur handdukarna kategoriseras i uppteckningar från samma tid. Floran av olika

slags handdukar är alltså rätt snårig, men med Linnelinjens tydligt profilerade hand-

duksmodeller stramas den upp. Linnelinjen-modellernas främsta skiljetecken är deras

olika funktionsområden: kökshanddukarna och gångehanddukarna är till för arbete re-

spektive prydnad i köket, toalett- och gästhanddukarna för familjens respektive gäster-

nas ansikten och händer och badhanddukarna och badlakanen för tvätt av kroppen. De

olika funktionerna markeras designmässigt genom modellernas skillnader i format och

mönstring.

Linnelinjens handduksindelning bygger alltså på en analys av vilka funktioner hand-

dukarna fyller, eller föreställs fylla, i det moderna hemmet och hushållet. Denna fråga

ställs på sin spets med den serie funktionsspecifika kökshanddukar som går under nam-

net Kökstrivsel. Denna omfattar tre sorters diskhanddukar (för respektive silver/porslin,

glas och kokkärl) och fyra livsmedelshanddukar (för respektive bröd, frukt, kött och

fisk). Funktionsbeteckningarna, som också signaleras i namn och formgivning, anspelar

paradoxalt nog på traditionella handdukstyper. Framför allt är framhävandet av livsme-

delshanddukar anmärkningsvärd, med tanke på att dessa var på väg att konkurreras ut av

hushållspapper och plastförpackningar.283 De framstår alltså inte som särskilt moderna.

I marknadsföringen av Linnelinjen görs förvisso ansatser att omdefiniera beteckning-

arna till att omfatta mer moderna bruk. I ett reklamfoto har livsmedelshanddukarna

omvandlats till picknickutrustning: enligt etiketten används ”Bagar[e] boll för bröd, Fi-

na fisken för sillburkar, Kirre korv för lunchkorven och Äppel päppel för tomater och

sallad”.284 I ett annat fall förekommer rent motstridiga funktionsangivelser: den svarta

280Ingers 1960, s. 14.
281Ibid., s. 21–22.
282Ibid., s. 30–32.
283Conradson 1977, s. 74–75.
284TA AS1 61, fotografi (61:68).
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varianten av Kökstrivsel etiketteras i Textilkammarens arkiv som ”torkhandduk för kok-

kärl”, men i Skytteln benämns den som handduk ”för handbruk”.285 De enskilda hand-

dukarnas funktioner tycks alltså inte vara så fixerade när allt kommer omkring, även

om vissa skillnader i materialkvalitet följer med funktionsindelningen.286 Det intrycket

bekräftas också av en brasklappsartad försäkran i Skytteln, att Kökstrivsels livsmedels-

handdukar ”naturligtvis utan hinder kan användas som ’vanliga’ kökshanddukar”.287

Att funktionsbeteckningarna ändå används i marknadsföringen av det moderna köks-

handduksförrådet motiveras av deras symbolvärde. Anspelningen på de traditionella

handdukssorterna innebär en uppmjukning av kollektionens ungdomliga framtoning

och en eftergift åt nostalgiska föreställningar om linnet. Det gamla och det nya länkas

samman av honnörsordet ordning, och om denna är verklig eller skenbar spelar mind-

re roll. Funktionsspecificerade handdukar behövs kanske inte längre för att organisera

mathantering och disktorkning, men de förkroppsligar mycket effektivt visionen om

det ordnade linneförrådet. Därför fungerar bröd- och porslinshanddukar som säljande

etiketter.

En annan implementering får ordningsbudskapet i badrummets handduksdesign.

Tidigare i detta kapitel har beskrivits hur badrummets karaktär av vilorum kontrasterar

mot köket som arbetsplats. Men även hemmets rekreationsytor kräver underhåll, och

detta ansvar vilar på husmodern. En idé om hur kraven ser ut förmedlar Almedahls

Linneboken:

Handen på hjärtat! Hur ser det egentligen ut i Ert badrum? Är där prydligt och fint
med två hängare, minst, för var och en av familjens medlemmar och en för gäster?
Så skall det nämligen se ut. På regelbundna veckodagar hänger husmodern in rena
handdukar på de olika hängarna: ’För mig själv, för min man, för vår gäst...’.288

Som hjälp för att hålla ordning i badrummet ges förslaget ”att låta varje familjemedlem

få sin egen handduksfärg”.289 Denna idé tycks först ha lanserats med Linnelinjenserien

Morgonstund, med bad- och toaletthanddukar i respektive fyra olika färger.290 Dessa

färgkodade handdukar marknadsförs alltså inte bara som redskap för skötseln av den

personliga hygienen, utan också för organiserandet av hushållet. Å ena sidan ska även

dessa handdukar inordnas i linneförrådet, å andra sidan har de alltså själva potential

att ta rollen av ordnande aktörer. Och det de förväntas hålla ordning på är familjen.291

Handdukarnas aktörsroll kan ses som exempel på vad Berner beskriver som en ”ting-

ens expertis” som går igen i tidens produktspråk. Det tycks framför allt vara markerat

moderna, d.v.s. nyutvecklade, produkter som agerar ”experter” i skötseln av hemmet:

285TA AS1 64, handduksetikett (64:11); Skytteln nr 2, 1955, annonssida ”Linnelinjen Dalsjöfors”, s. 16.
286Linneboken 1957, s. 11.
287Skytteln nr 2, 1955.
288Linneboken 1957, s. 10.
289Ibid., s. 10.
290TA AS1 64, handduksetiketter (64:18–19).
291Att det finns just fyra färger att välja på säger något om tidens familjeideal.
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Berner tar upp elektriska apparater och kemiska rengöringsmedel.292 Men som Mor-

gonstund visar kan även ett traditionellt föremål som handduken laddas med denna

moderna egenskap.

Ordningskonceptet går igen i hela handdukskollektionens design, genom de ryt-

miskt uppbyggda mönstren och väl avgränsade färgfälten. Det manifesteras även i den

genomskinliga, skenbart sterila, plastförpackningen. Budskapet är inte bara att ordning

är en dygd. Den potenta myt som bärs av designen är att handduken bringar ordning.

Den föreställs alltså agera hjälpare åt husmodern i hennes strävan att hålla hemmet rent

och fint.

8.3.3 Hushållsarbetet som rekreation

Ordning är en av hushållets – och husmoderns – plikter. Men parallellt med rollen som

ordningsbringare är handdukarna också bärare av ett budskap om nöje, glädje och lek.

Dessa värden är istället kopplade till idén om hemmet som viloplats och rekreations-

yta. De hänger också samman med den framväxande ungdomskulturen och den nya

konst- och designriktning som kallas popkonst. Sparke beskriver denna riktning som

”a spontaneous outburst of expendable forms and materials, bright colours and pro-

vocative decorations [...] It represented a commitment to pleasure and instantaneity”.293

Linnelinjens bild- och färgdrivna handduksdesign kan ses som en föregångare till den-

na gränslösa och öppet provokativa stilriktning. Mest poppiga är kanske badrummets

handdukar med sina starka färger, som sammankopplas med glädje och ungdomlighet i

den samtida inredningsdiskursen. Namnen är lekfulla: badhandduken Strip Tease stic-

ker ut som särskilt vågad. Men Linnelinjens lekfulla sida balanseras samtidigt av det

stränga ordningsbudskap som beskrivits ovan. Med detta som designram tillåts aldrig

glättigheten spåra ur.

Handdukarnas glädjespridande funktion har samtidigt ett minst lika djupgående

syfte som den ordningsbringande. Den utgår från navet i hushållsarbetets mytologi:

föreställningen att hushållsarbete är av en annan natur än förvärvsarbete och drivs av

ädlare syften. ”[H]ousework has been rewarded, not with money, but with the alleged-

ly superior currency of emotional satisfaction”, konstaterar Forty.294 För att myten ska

verka behöver denna ”lön” (den känslomässiga tillfredsställelsen) vara så pass hög att

den skyler över de mindre angenäma delarna av hushållsarbetet. Det är ingen lätt sak,

eftersom mycket av detta arbete de facto är tungt, ensamt och tråkigt. Men med effek-

tivt produktspråk hålls myten vid liv.295 Linnelinjens handduksdesign är en del i den-

na mytbildning genom att suggerera bilden av ett hushållsarbete som inte bara är lätt,

292Berner 1996, s. 275–277.
293Sparke 2013, s. 170.
294Forty 1986, s. 208.
295Ibid., s. 208.
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utan rentav njutbart. Särskilt tydligt är detta i designen av kökets textilier, köks- och

gångehanddukarna. Dessa modeller har en särskild pliktbetoning eftersom de hör till

arbetsplatsen köket. Men handdukarnas namn och bilder talar definitivt inte om plikt.

De skojfriska namnen (Bagare Bergström, Sillsexa, Kirre korv o.s.v.) och de stiliserade

bilderna av bakplåtar, fiskar och andra matmotiv, frammanar tillsammans en betydligt

mer attraktiv vision av köksarbetet. Handdukarnas formgivning talar närapå övertydligt

om hushållssysslorna som lustfyllda och roliga.

”Consumer-oriented design was highly selective in what it chose to express of con-

sumers’ ideas and beliefs, with a strong tendency to relate only to those problems of con-

sumers’ lives that the product concerned stood a good chance of being able to banish”,

skriver Forty.296 Denna premiss gäller även för Linnelinjenhanddukarna. Att alla de fi-

gurativa handduksmotiven kretsar kring mat är knappast någon slump. Matlagning kan

vara en kreativ aktivitet och ätande är direkt kopplat till njutning. Ur ett hushållsmytolo-

giskt perspektiv erbjuder detta en tacksam motivvärld. I handdukarnas bilder framställs

följaktligen den lustbetonade delen av mathanteringen, medan köksarbetets baksidor

lyser med sin frånvaro. Obestridligt rutinartade hushållssysslor som diskning och städ-

ning illustreras i Linnelinjen inte med några käcka bilder utan kläs istället i ett abstrakt

formspråk. Diskhanddukarna Frukostklubben och Kökstrivsel har neutrala randmöns-

ter och namn som klingar diffust positivt, utan att behöva konfrontera handdukarnas

specifika funktion. Bad- och toaletthanddukarnas namn alluderar samtliga på den njut-

ningsbetonade aspekten av kropps- och skönhetsvården. Att hygien också är en plikt

framgår inte, och inte heller det faktum att badrummet inte är någon arbetsfri zon. I

handdukarnas mytvärld existerar i själva verket inte något hushållsarbete. Medierade

genom handdukarnas design framstår faktiskt de olika pliktsysslornamer som en trevlig

fritidssysselsättning. Så konstateras också i ett av Skyttelns annonsförslag: ”[a]tt med

[Linnelinjen-]handdukarnas hjälp göra hemmet ännu trivsammare, gladare och moder-

nare blir en fröjd för varje husmor”.297 Så förenas nytta och nöje, arbete och rekreation

– och konflikten mellan hemmet och hushållet tycks vara löst.

9 Sammanfattande diskussion

9.1 Kartläggningen av handdukskollektionen

Undersökningens första frågeställning gällde vilka handdukar som ingick i Linnelinjens

premiärkollektion. Denna fråga är mer komplex än vad den ger sken av. Kartläggningen

av den första handdukskollektionen har bitvis varit en utmaning. De huvudsakliga kom-

plikationerna har beskrivits detaljerat i kapitel 3 (Metod och material). Som framkom

där har en av de främsta svårigheterna varit själva avgränsningen av den undersökta pre-

296Forty 1986, s. 221.
297Skytteln nr 2, 1955.
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miärkollektionen: eftersom Linnelinjens produktbestånd utökades kontinuerligt är det

svårt att bedöma vad som ska räknas in i den första kollektionen. Jag valde att redovisa

de handdukar som ingick i den första utställningen på NK i april 1955, ett bestånd som

gått att belägga framför allt via fotografisk dokumentation. Undantaget är handduken

Turf, som eventuellt tillkom först senare samma år. En badrumsmatta med samma namn

och mönster presenterades dock med säkerhet på premiärutställningen, varför jag valt

att inkludera Turf i sammanställningen. Som påpekats finns ingen garanti för att uppsat-

sens kartläggning inkluderar samtliga av utställningens handdukar: det kan ha funnits

fler som inte finns dokumenterade i det undersökta källmaterialet. Jag vågar ändå påstå

att min kartläggning ger den hittills mest kompletta förteckningen över Linnelinjens

tidigaste handduksbestånd.

Ett förbehåll i sammanställningen gäller vissa handdukars färgvarianter. I produk-

tionen av handdukarna tycks nya färgvarianter ha provats och bytts ut i snabb takt, allt-

efter vad som visade sig försäljningsmässigt gångbart. Källornas färgangivelser måste

därför tolkas med försiktighet. Utifrån det undersökta källmaterialet har det inte varit

möjligt att bedöma exakt vilka färgsättningar som fanns representerade på premiärut-

ställningen. Några av de färgvarianter som nämns i förteckningen kan ha tillkommit

först senare under år 1955. Som helhet ger dock förteckningen en god idé om kollektio-

nens färgskala. En komplikation i kartläggningen, som också diskuterades i kapitel 3, är

att källmaterial med olika upphovsmän ibland gett motstridiga uppgifter om produkter-

na. Det gäller i synnerhet namnskick. Stora och små stavningsvarianter av produktnamn

förekommer i flera fall, särskilt i jämförelse mellan Almedahls och Textilkammarens

källor. I möjligaste mån har jag försökt reda ut vilken variant som är korrekt, eller ur-

sprunglig, i huvudsak genom att studera vilken som är mest frekvent förekommande.

Det är ingen vattentät metod och vissa av mina bedömningar kan självfallet vara felak-

tiga.

En ambition med denna undersökning var att skärpa bilden av Linnelinjen, genom

att belysa förbisedda sidor av satsningen och lyfta fram fler produkter än de mest iko-

niska. Detta mål kan betraktas som uppnått. Även om den detaljerade kartläggningen

har avgränsats till ett litet utsnitt av produktbeståndet, bidrar denna kartläggning till att

problematisera bilden av Linnelinjen som helhet. Mycket arbete har lagts på att identifi-

era premiärkollektionens mer okända handdukar: Frukostklubben, Bagare Bergström,

Mouchen och Pastille hör till de förbisedda komponenter som nu lyfts fram. Fram-

för allt har inventeringen och skildrandet av badrummets handdukar varit viktig för

att balansera bilden av handduksbeståndet. Samtidigt har källäget omöjliggjort en full-

ständigt likvärdig beskrivning av alla handdukar. Sammanställningens största svaghet

är avsaknaden av tillgängliga textila källor för gångehandduken Bagare Bergström och

frottéhanddukarna Morgonstund, Strip Tease och Turf. Synliggörandet av dessa arkiv-

luckor är dock också ett viktigt resultat. Till sammanställningensmer väldokumenterade
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och välkända handdukar hör Perssons kryddskåp och serierna Kökstrivsel och Morgon-

stund. Att dessa fått status av Linnelinjen-ikoner innebär inte att de är färdigbeforskade.

Ikoniseringen riskerar tvärtom att reproducera en förenklad bild av dessa textilier. Det

gäller t.ex. Kökstrivsel som innefattar flera unika mönstervarianter. I uppsatsen proble-

matiseras bilden av ikon-handdukarna, genom kartläggning av färg- och mönstervari-

anter och genom att de beskrivs som komponenter i en sammanhängande kollektion.

Att kända och okända handdukar förtecknas tillsammans, som delar av en designmässig

helhet, innebär i sig ett korrektiv till den snäva bilden av Linnelinjens produktbestånd.

En av sammanställningens förtjänster är också klargörandet av Marianne Nilsons

designinsats. I förteckningen syns svart på vitt att hon formgett majoriteten av premiär-

kollektionens handdukar. Att det skett under Astrid Sampes överinseende är förvisso

uppenbart. Exakt hur skapandedynamiken mellan Sampe och Nilson sett ut har det inte

funnits plats att utreda i denna uppsats. Det är dock en mycket intressant fråga. Det

hade också varit berikande för analysen om något av Nilsons personliga designfilosofi

kunnat synliggöras. Även i det avseendet har uppsatsens tidsram tyvärr satt stopp för

vidare efterforskningar.

9.2 Den moderna handdukens form

På vilka sätt är handdukarnas design modern? Detta var uppsatsens andra frågeställning

som behandlats primärt i kapitel 7 (Den moderna handduken). I detta kapitel analy-

serades handdukarnas design genom föremålsegenskaperna material, teknik, mönster,

motiv och färger samt produktegenskaperna namn och förpackningar. Fokus i analysen

låg på de moderna, d.v.s. de nya och okonventionella, inslagen i formgivningen. Dessa

identifierades via jämförelser med de handduks- och linnetraditioner som beskrivits i

kapitel 4. Kapitlet gör inte anspråk på att ge en uttömmande analys av handdukarnas

design. Ytterligare föremålsegenskaper hade kunnat beaktas, t.ex. handdukarnas for-

mat. Produktanalysen hade kunnat göras mycket mer omfattande, men det hade krävt

insamling och bearbetning av ett större källmaterial och valdes därför bort. Analysen

hade också kunnat formuleras utifrån andra parametrar än de som använts här.

Designmässiga modernitetsfaktorer som framhävs i den befintliga Linnelinjen-litt-

eraturen är framför allt de starka färgerna och de bildmässiga mönstren. Handduksana-

lysen i denna uppsats bekräftar, nyanserar och fördjupar dessa iakttagelser. Att färgstyr-

kan är ett av Linnelinjens starkaste kännetecken står klart. Av källor och litteratur fram-

går också tydligt att starka kulörer var en trend som omfattade både textilier och annan

inredning. Linnelinjens handdukar har inslag både av konventionella accentfärger som

rött och blått, av romantiska pasteller och uppseendeväckande bjärta kulörer som lila

och orange. De flesta handdukarna bevarar konventionen med vit bottenfärg, men bland

badrummets handdukar finns flera som vänder på färgschemat och endast har små vi-

ta inslag eller är helt kulörta. Mest banbrytande är kanske de svarta färginslagen som
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återkommer i hela kollektionen. Linnelinjen var inte först med att introducera kulörta

handdukar, men färginslagen får här en mer framträdande plats i mönstringen. I sam-

band med detta får bindningstekniken en underordnad roll som mönsterskapare. Flera

av kökets handdukar har figurativa motiv som knyter an till deras funktioner. Detta var

helt klart något nytt i handdukssammanhang. I starkast kontrast mot traditionella hand-

duksmönster står den importerade modellen gångehandduk, med motiv som trycktes på

enkel vit tuskaftsväv. Majoriteten av handdukarna var dock inte figurativt mönstrade.

Dominerar kollektionen gör istället abstrakta mönster med ränder och rundlar som hu-

vudsakliga formelement. Mönstringen bryter dock mot konventionerna genom att avstå

kantbårder som betonar handdukens rektangulära format. Kollektionen knyts ihop ge-

nom att samma färger och formelement används i abstrakta och figurativa mönster.

En av uppsatsens teser är att Linnelinjen-handdukarnas modernitet hänger sam-

man med en förändrad objektsstatus. Genom en design som betonar det unika i varje

handduk uppgraderas de till en position som designprodukter. Detta ska ställas mot

handdukens roll som en anonym dussinvara i det traditionella linneförrådet. Den färg-

starka mönstringen ger till att börja med handdukarna en blickfångande karaktär som

tycks skapad för skyltfönstren. Analysen visar att namngivning spelar en viktig roll i

Linnelinjen-handdukarnas omvandling till designprodukter. Dels får varje handduk ett

eget namn som knyts till dess specifika mönster. Att mönstren och namnen är samstäm-

da ger varje handduk en starkare profil. Dels fungerar formgivarnas, programmets och

producentens namn som designmarkörer. Dessa namn framstår som en ersättning för

den traditionella märkningen med ägarens initialer, och symboliserar samtidigt handdu-

kens nya status som konsumtionsvara. Särskilt tydligt manifesteras detta i gångehand-

duken, där handdukens och formgivarnas namn ingår i mönstertrycket, som verknamn

och konstnärssignatur. Handdukens moderna produktposition stärks också av de speci-

aldesignade cellofanförpackningarna. Dessa förpackningar har också uppmärksammats

som ett nydanande inslag i tidigare Linnelinjen-skildringar. Förpackningarna, som är

gjorda i tidens nya material, plast, kontrasterar effektivt mot de klassiska naturmateria-

len lin och bomull som används i handdukarna. Så kläs handdukarna bokstavligen i ett

modernt fodral.

9.3 Handduken mellan hem och hushåll

I uppsatsens kapitel 8 (Handduken i det moderna hemmet) behandlades frågeställning-

en: hur verkar handdukarna som del av idékomplexet ”det moderna hemmet”? Med

hjälp av teorin om designens mytbärande potential utvecklades tesen om Linnelinjen-

handdukens position som medlare i konflikten mellan motstridiga intressen och krav i

hemmiljön. Argumentationen bygger på idéhistorisk forskning om det moderna hem-

met, som å ena sidan förväntas vara en viloplats från världen utanför och å andra si-

dan utgör en arbetsplats för den professionella husmodern. Jag har valt att använda
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begreppen hemmet och hushållet för att åskådliggöra dessa två konkurrerande, och del-

vis könskodade, aspekter av den moderna bostaden. Hemmet symboliserar den passiva

vilosfären, fristaden från (mannens) förvärvsarbete. Hushållet är den aktiva arbetssfä-

ren, kvinnans miljö. Dessa två sfärer har, enligt min analys, varsin textil utrustning:

hemmet pryds av inredningstextil, medan brukstextil används i hushållsarbetet. Hand-

duken är en typisk brukstextil, men Linnelinjens handdukar spränger den traditionella

kategoriseringen, delvis som svar på förändrade textilbehov. Genom design som lyf-

ter de enskilda handdukarnas dekorativa kvaliteter, närmar de sig inredningstextilen

och hemsfären. Samtidigt behåller de sin bruksfunktion: de blir hemtextilier, den nya

beteckning som ersätter kategorierna bruks- och inredningstextil när gränserna mellan

dem upplösts.

Analysen illustrerar vidare hur handdukarnas nya position förstärks av att de me-

dieras som tillhörande två specifika rum i bostaden, köket och badrummet. Dessa rum

kan ses som manifestationer av hushållet/arbetsplatsen respektive hemmet/viloplatsen

i den moderna bostaden. I köket pågår hushållets modernisering, medan badrummet

förkroppsligar hemmets modernitet, genom lyxen i rinnande vatten och möjligheten

till privat egentid. Gränsen mellan de två sfärerna markeras i Linnelinjens handduks-

design genom olika riktningar i formspråk och färgsättning, utan att kollektionen för

den skull faller isär. Badrummets och kökets handdukar är delar av en designmässig

helhet, liksom badrummet och köket utgör två aspekter av samma moderna bostad.

Ingen annanstans i bostaden manifesteras moderniteten lika tydligt som i dessa två hy-

gienutrymmen. Hygien är ett centralt begrepp i tidens bostadsdiskurs. I ljuset av detta

är det värt att påminna om att handduken är ett hygienredskap. Linnelinjens handdu-

kar används alltså för ett modernt ändamål (hygienen) i bostadens två mest moderna

rum (köket och badrummet), som representerar dess två motstridiga aspekter (hushål-

let/arbetssfären respektive hemmet/viloplatsen). Slutsatsen av detta resonemang är att

Linnelinjen-handdukarna har en unik potential att medla i konflikten mellan hemmets

och hushållets modernitet.

Identifieringen av handdukarnasmedlarposition leder vidare till frågan omhur hand-

dukarnas eventuella medlande går till. För att åskådliggöra detta var det nödvändigt att

beskriva det moderna hemmets och hushållets nyckelperson: husmodern. Det är med

denna gestalt i åtanke som handdukarna formges och marknadsförs. Det är också hon

som hamnar i kläm mellan hemmets och hushållets krav. Hushållet är hennes arbete.

Det vackra, rena och fridfulla hemmet är arbetets förväntade resultat – och husmoderns

lön. Medlarens uppgift är att hjälpa henne att acceptera denna paradox, genom myter

som osynliggör dess konfliktlinjer. Linnelinjens handdukar identifieras i undersökning-

en som bärare av två myter som båda bidrar till att förvränga bilden av hushållsarbetets

realitet. Den första myten positionerar handduken som en ordningsbringare. Genom en

strikt mönstringsprincip, tydligt definierade handduksmodeller och enskilda funktions-
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specificerade handdukar, suggereras bilden av en hjälpreda i uppfyllandet av plikten

om ordning och reda i hemmet. Så förvandlas enligt myten handduken från ett redskap

i husmoderns hand till en självständig aktör som utför arbetet åt henne. Handdukarnas

andra myt syftar istället till att få arbetet att verka mindre arbetsamt. Detta budskap för-

medlas genom de glada och lekfulla dragen i handdukarnas design: namnen, färgerna

och bilderna. Det är ett formspråk som kan sammanfattas med orden lust och fägring

och som har mer gemensamt med hemmet som plats för vila och fritid, än med hus-

hållets arbetssfär. Handdukarna för alltså hemmets symbolik in i hushållsarbetet. Med

den manövern sprider de myten att arbetet är lika roligt, lätt och lekfullt som deras egen

design.

9.4 Slutord

Det övergripande målet med denna uppsats angavs i inledningen vara synliggörandet

av den textila vardagsvarans plats i den svenska designhistorien. Jag har arbetat mot

detta mål genom kartläggande, analys och diskussion av en liten del av en specifik

designsatsning. Det finns många intressanta perspektiv på det studerade materialet som

inte rymts i denna uppsats. Förhoppningen är ändå att den öppnat en dörr som kan leda

vidare till fortsatt utforskande och uppvärdering av de textila föremålens betydelse som

designobjekt.
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Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, AS1 64:12: Kökshandduk. Kökstrivsel, svart.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, AS1 64:13: Kökshandduk. Frukostklubben,

blå.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, AS1 64:16: Gångehandduk. Perssons krydd-

skåp, blå/grön/röd.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, AS1 64:17: Gångehandduk. Perssons krydd-

skåp, blå/grön/blå.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, AS1 64:18: Toaletthandduk. Morgonstund,

grå.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, AS1 64:19: Toaletthandduk. Morgonstund,

ljusblå.

Röhsska museet, RKM 50:1–13 -85, 75:1–2 -85: Toaletthanddukar. Morgonstund, ljus-

blå, mörkblå, grå, rosa.

Röhsska museet, RKM 51:1–16 -85: Badhanddukar. Morgonstund, röd, gul, grå.

Röhsska museet, RKM 52:1–8 -85, 76:1–21 -85: Kökshanddukar. Kökstrivsel, samtliga

varianter och färgställningar.

Textilmuseet, BM34640: Toaletthandduk. Morgonstund, mörkblå.

Textilmuseet, BM34641: Toaletthandduk. Morgonstund, ljusblå.

Textilmuseet, BM34642: Kökshandduk. Kökstrivsel, blå.

Textilmuseet, BM34643: Kökshandduk. Kökstrivsel, svart.

Textilmuseet, BM34644: Kökshandduk. Kökstrivsel, röd.

Textilmuseet, BM34645: Kökshandduk. Kökstrivsel/Kirre korv.

Textilmuseet, BM34646: Kökshandduk. Kökstrivsel/Bagare boll, brun.

Textilmuseet, BM34647: Kökshandduk. Kökstrivsel/Bagare boll, gul.

Textilmuseet, BM72549: Gångehandduk. Perssons kryddskåp, blå/grön/blå.

Övriga otryckta källor

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, Serie AS1, vol 4: Material rörande bl.a. Ulla

Schumacher-Percy.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, Serie AS1, vol 17: Material rörande bl.a. Ma-

rianne Nilson.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, Serie AS1, vol 61: Fotografier och annat ma-

terial rörande Linnelinjen.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, Serie AS1, vol 64: Handdukar ur Linnelinjen

med etiketter. Se separat förteckning ovan.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, Serie AS1, vol 66: Material rörande Lakans-

linjen.

Nationalmuseum/Textilkammarens arkiv, Serie AS2, vol 15: Utsorterat material ur AS1

61.
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Bilaga 1. Bilder

Bild 2: Kökstrivsel, röd
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Bild 3: Kökstrivsel, blå

Bild 4: Kökstrivsel, svart
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Bild 5: Bagare boll, gul

Bild 6: Bagare boll, brun

Bild 7: Bagare boll, brun, avigsida

87



Bild 8: Fina fisken

Bild 9: Kirre korv
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Bild 10: Äppel päppel, turkos

Bild 11: Äppel päppel, grön
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Bild 12: Frukostklubben, blå

Bild 13: Frukostklubben, svart
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Bild 14: Perssons kryddskåp, röd

Bild 15: Perssons kryddskåp, blå
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Bild 16: Sillsexa

Bild 17: Sillsexa
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Bild 18: Sillsexa

Bild 19: Bagare Bergström
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Bild 20: Morgonstund, mörkblå
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Bild 21: Morgonstund, ljusblå

Bild 22: Morgonstund, grå
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Bild 23: Rose Pastille

Bild 24: Blue Pastille
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Bild 25: Ungekarlen, blå

Bild 26: Ungekarlen, vit
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Bild 27: Ungekarlen, svart

Bild 28: Ungekarlen, grå
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Bild 29: Mouchen (gästhandduk)

Bild 30: Mouchen (gästhandduk), avigsida
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Bild 31: Mouchen (badhandduk), rosa
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Bild 32: Mouchen (badhandduk), lila

Bild 33: Mouchen (badhandduk), gul
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Bild 34: Badhandduken Morgonstund (t.v.) och badrumsmattan Turf

Bild 35: Mot väggen: badhandduken Strip Tease (i mitten t.v.), badrumsmattan Turf
(nederst). På hyllan: handdukar i plastförpackningar.
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