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Innehåll: 
 
Uppsatsen behandlar gardinernas utveckling och relation till dräktmode och kvinnans 
kropp mellan 1600 och 2000. I uppsatsens första del undersöks representationer av 
gardiner i flamländskt 1600 tals måleri. Därefter behandlas 1700 och 1800 talens 
dekorerade gardiner, dess antika referenser och relation till dräktmode. Sängförhängets 
erotiska representationer i konsten och förhållande till den nakna kvinnokroppen 
undersöks i uppsatsens tredje del. Slutligen behandlas modernismens bortvalda 
gardiner, postmodernismens stilblandningar och samband med mode och kvinnans 
kropp idag. 
 
Bildanalyserna fokuserar på gardiner och sängförhängen, hur de representeras i måleri, 
illustrationer och fotografier samt hur de förhåller sig till bland annat dräktmode, 
kvinnans kropp antik skulptur, symbolik och allegoriska budskap.  
 
Gardiner har många betydelser bortom alla praktiska funktioner. De skyddar kroppens 
anständighet från blickar, kommunicerar status, smak och identitet. Gardiner har flera 
funktioner i bildkonsten, både symboliskt och kompositionsmässigt. De reflekterar till 
exempel stämningen i en bild, enkelhet, stillhet, ordning eller överflöd, rörelse och kaos. 
Gardiner var en stor inspirationskälla för 1700 och 1800 talens franska dräktmoden och 
dess namn och formspråk har ofta antika konnotationer. Modernismens arkitekter tog 
avstånd från antikens formspråk och valde bort gardiner. 1900 talet kännetecknas, 
liksom postmodernismen av stilblandningar. Alla gardintyper förekommer samtidigt, 
men i olika kontexter. Gardinmode kännetecknas liksom dräktmode av en ambivalens 
och det är problematiskt att tolka gardinernas betydelse och mening i olika 
sammanhang. Liksom dräktmode reflekterar de sin samtid och synen på kvinnans 
kropp i västerländsk kultur. 
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The essay examines the evolution of curtains and relation to costume fashion and 
woman's body between 1600 and 2000.  The first part of the essay examines 
representations of curtains in Flemish 17th century paintings. The 18th and 19th 
centurys decorated curtains, their antique references and relationship to fashion are 
examined in the second part. Erotic representations of bed curtains in art and its 
relationship to the naked body is examined in the third part of the essay. The final part 
is about modernism and the lack of curtains, postmodern mixture of styles and curtains 
relationship to fashion and woman's body today. 

The image analyzes are focusing on curtains and bed curtains, how they are represented 
in paintings, illustrations and photography, and how they relate to, for example, dress, 
antique sculpture, symbolic and allegorical messages 

Curtains has many functions in the visual arts, both symbolically and compositionally. 
They reflect, for example, the mood of an image, simplicity, serenity, order, or 
abundance, movement and chaos. Curtains were a great source of inspiration for 19th 
and 20th centurys French fashion and curtain terminology has often ancient 
connotations. Modernist architects disapproved with ancient idioms and choosed not to 
use curtains. The 20th century and postmodernism is characterized by style mixes. All 
curtain types occur simultaneously, but in different contexts. The fashion of curtains 
are, as costume fashion, characterized by ambivalence and it is difficult to interpret the 
meaning of curtains in different contexts. Curtains reflect, like costume fashion, the 
present and the perception of the female body in Western culture. 
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1. INLEDNING 

 

Vi bor och lever i rum med gardiner. I en interiör har gardiner många funktioner som har 

betydelse för våra fysiska kroppar. De mörklägger till exempel ett rum när vi skall sova, 

skyddar oss från solljus, värme, drag och kyla. Jag har länge funderat över vilken mening 

gardiner har utöver dessa uppenbara praktiska funktioner, vilka samband det finns mellan 

gardiner och dräktmode samt om gardiner, eller brist på gardiner, kan tolkas som en reflektion 

av den västerländska kulturens syn på kvinnans kropp.  

 

Jag upplever att inredningslitteratur ofta fokuserar på gardinernas praktiska och dekorativa 

funktioner och att den inte, till skillnad från litteratur om dräktmode, reflekterar sociala 

perspektiv.
1
 Inredningslitteraturen skildrar rum med gardiner, men utan människor. Det är 

istället bildkonsten som erbjuder möjlighet att undersöka och analysera gardinernas 

förhållande till dräktmode och kvinnans kropp. Där framträder gardiner och sängförhängen 

som intressanta symbolbärande element med konnotationer till både historia och samtid. 

Gardinernas representationer i konsten reser många frågor kring gardiner, vad det innebär att 

leva i rum utan gardiner och kroppar utan kläder.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka gardinernas och sängförhängenas utveckling och 

relation till dräktmode och kvinnans kropp mellan 1600 och 2000. Det finns ett antal 

generella frågeställningar som är relevanta för mina undersökningar och analyser. Vilka 

funktioner har gardiner och sängförhängen i bildkonsten? Vilken funktion och betydelse har 

gardiner för konstnären symboliskt och kompositionsmässigt? Finns det ett samband mellan 

gardiner och antikens draperingar? Vilka samband finns det mellan dekorativa gardiner och 

dräktmode och vad påverkade gardinmodets utveckling under 1700 talet? 

 

Sängförhängen skildras ofta i målningar med nakna kvinnokroppar. Hur används 

sängförhängen i erotiska representationer av kvinnokroppen i konsten? Reflekterar 

sängförhängen en kvinnas status och synen på hennes kropp? Kan en gardin anses vara erotisk 

eller sexig på samma sätt som vi i vardagligt tal anser att ett klädesplagg kan vara det? Vilka 

samband finns det mellan modernismens bortvalda gardiner och kvinnokroppen och vad säger 

de om vår svenska och västerländska kultur?  
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TEORI OCH METOD 

 

Jag inledde mitt uppsatsarbete med att söka efter text och bildmaterial som innehöll 

information om gardiner, dess historia och utveckling. Efter att ha studerat ett stort antal 

bilder i litteratur, tidningar och på internet valde jag ut de bilder som jag ansåg var 

representativa för den tid och de kontexter jag ville undersöka och analysera. Bildmaterialet 

reflekterar västerländsk kultur samt europeiskt gardin- och dräktmode mellan 1600 och 2000. 

Många bilder har franskt ursprung vilket reflekterar att Frankrike under hela tidsperioden är 

både gardin- och dräktmodets huvudsakliga källa. Svenska perspektiv och bilder finns 

framförallt representerade i kapitlet om modernismens gardiner, men är förstås alltid 

närvarande i uppsatsen eftersom jag själv är uppväxt i en svensk kultur, med svenska 

värderingar. 

 

1600-talets gardiner och Flamländsk 1600-tals konst blev en naturlig ingång till ämnet 

eftersom det var vid denna tid, i Holland, som gardiner först började användas i fönster. 1600-

talet raka, till formen enkla gardiner står i intressant kontrast till 1700- och 1800 talets 

dekorativa och överdådiga gardiner. Modernismens gardinlösa fönster representerar ännu en 

ytterlighet. Jag undersöker dessa gardintyper och tidsperioder i separata kapitel men i det 

verkliga livet hänger de sida vid sida i interiörerna, ibland i samma fönster. Sängförhängen 

undersöks i ett separat kapitel som fokuserar på mer känsloladdade representationer av 

gardiner och nakna eller halvnakna kvinnokroppar. 

 

Bilderna har analyserats i enlighet med ikonografins principer. Jag beskriver bilderna med 

fokus på gardiner och sängförhängen, samt symbolik och eventuella allegoriska budskap som 

jag anser är relevanta för sammanhanget. Jag har även undersökt den tid och kontext som 

gardinerna används i. Under ytan finns dolda betydelser och budskap om vad som finns 

bakom gardinen och synen på dräktmode, kvinnan och hennes kropp.  

 

I mina komparativa analyser söker jag efter samband mellan gardinernas uttryck i en bild och 

hur andra element, till exempel dräkter och kvinnokroppar framställs. Jag undersöker också 

hur gardinernas utformning reflekterar stämningen och budskapet i bilden. Jag analyserar 

bilder av gardiner och deras relation till antik skulptur, målade porträtt, illustrationer, 

fotografier och bevarade dräkter. 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

För att få en bild av gardinmodet och dess utveckling har jag använt jag mig av Peter 

Thorntons (1925-2007) klassiska verk Authentic Decor, The Domestic Interior 1620-1920. 

Peter Thornton arbetade i 30 år som kurator på Victoria and Albert Museum i London, bland 

annat på avdelningen för textilier. Genom sitt arbete och sina kontakter inom museivärlden 

hade han möjlighet att studera källmaterial på många platser, både i privata och offentliga 

arkiv.
2
 Peter Thorntons bok innehåller ett omfattande text och bildmaterial om de privata 

hemmens interiörer och han redogör ingående för gardinmodets utveckling. I min 

undersökning står inte exakta tidsangivelser i centrum. Jag använder mig av Thorntons bok 

för att skildra gardinmodets övergripande utveckling och hur modet förflyttar sig över tid, 

från raka, mer funktionella gardiner, till dekorativa gardiner, och därefter till 1900 talets 

modernism och stilblandningar. Thorntons bok slutar ungefär där modernismen börjar.  

 

Witold Rybczynski är professor I Urbanism vid Pennsylvanias Universitet. I sin bok Home A 

Short Story of an idea, undersöker han hemmet som idé från 1500- till 2000-tal samt hur våra 

hem under denna tid reflekterar hur människorna lever sina liv. Rybczynskis bok har varit till 

stor hjälp när jag undersökt hur gardinmodet påverkats av modernismen och hur modernismen 

uppfattades av 1900 talets människor.  

 

I boken Seeing Through Clothes undersöker konsthistorikern Anne Hollander representationer 

av kropp och kläder i västerländsk konst, samt vilken roll draperingar haft i konsten sedan 

antiken. Hollander använder sig av både måleri och skulptur när hon genomför sina 

bildanalyser. Jag använder mig av Hollanders bok för att undersöka gardinernas och 

draperingarnas antika konnotationer. 

 

Phyllis G Tortora och Keith Eubank har tillsammans skrivit boken Survey of Historic 

Costume. Tortora är professor i dräkt, textil och möbel historia vid Queens Universitet och 

Eubank är professor i historia vid samma universitet. Boken undersöker ingående, i både text 

och bild, västerländsk dräkt historia. Tortora och Eubank sammanfattar på ett bra sätt 

klädernas fyra basfunktioner, som också är utgångspunkten för min uppsats och tolkning av 

gardinernas funktioner. Kläder skyddar kroppen mot elementen men även mot det 

övernaturliga. De kommunicerar status, dekorerar kroppen, och säkerställer kroppens 

anständighet.
3
 Tanken att gardiner och sängförhängen kan ge skydd mot det övernaturliga 
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upplevs kanske som överraskande, men Bouchers erotiska målning med det mytologiska 

motivet Leda och svanen (Bild 14) visar att tanken inte är så främmande. Här skyddas dock 

inte kvinnans kropp av sängförhängena. Den exponeras inför det övernaturliga, en förklädd 

gud.  

 

Christopher Butlers bok, Postmodernism. A Very Short Introduction, har givit mig enkla och 

tydliga definitioner av postmodernism. Butler är professor I Engelska och Litteratur vid 

Oxfords Universitet. 

 

Fred Davies bok (1925-1993), Culture and Identity har hjälpt mig att reflektera över 

begreppet social identitet och se samband mellan hur identitet uttrycks i gardin och 

dräktmode. Davies var professor i Sociologi vid Kaliforniens Universitet. 

 

I det sista kapitlet undersöker jag bland annat hur modernismens vision om transparenta rum 

möter en kvinnas behov av avskildhet. Alice T. Friedmans bok Women and the Making of the 

Modern House: A Social and Architectural History har bidragit med mycket information om 

Farnsworth house och relationen mellan husets arkitekt och byggherre. Bildmaterial och 

korrespondens från privata arkiv har bidragit till Friedmans intressanta forskning om 

Farnsworth house. Friedman är professor i Amerikansk konsthistoria och verksam vid 

Wellesley Universitet. 

 

TERMINOLOGI 

 

Enligt den Svenska National Encyklopedin har ordet gardin sitt ursprung i latinets corti’na 

som betyder tygförhänge.
4
 Gardin och synonymerna tygförhänge, draperi och ridå refererar 

till samma objekt, ett tygstycke som hängs eller draperas i en interiör. Gardiner benämns 

alltså olika beroende på i vilken kontext de används.  Gardiner hänger i fönster, förhängen 

ofta runt sängar och draperier längsmed väggar eller i dörröppningar. Ridån associeras med 

scenen i till exempel teatrar eller biosalonger. I uppsatsen ligger fokus på att undersöka 

gardiner och sängförhängen. I vissa fall använder jag ordet gardin som ett samlingsnamn för 

båda. 
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URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

 

Det bildmaterial som analyseras är valt för att påvisa sambandet mellan gardiner, dräktmode 

och kvinnokroppen. Bilderna är representativa för sin tid samt för de kontexter jag vill 

undersöka. Jag har studerat många bilder och valt ut dem som bäst tydliggör mina teorier. Det 

är framför allt sambanden mellan gardiner, sängförhängens och kvinnans kropp som står i 

centrum för undersökningar och analyser.  

 

Det gardin och dräktmode som undersöks reflekterar överklassens inrednings och modeideal. 

Undersökningarna omfattar inte övriga samhällsklassers sätt att förhålla sig till gardiner, 

gardin- eller dräktmode.  

 

DISPOSITION 

 

Jag undersöker gardinernas utveckling i kronologisk ordning. Uppsatsen är indelad i fyra 

delar som är namngivna efter olika teman i enlighet med en bestämd struktur. Varje kapitel 

inleds med en kort presentation av kapitlet och en redogörelse för tidsperiodens gardiner. 

Därefter följer respektive kapitels särskilda teman, bildanalyser och en presentation av 

kapitlets bildmaterial.  

 

Första kapitlet, Raka gardiner, behandlar 1600 talets gardiner och sängförhängen.  Begreppet 

raka gardiner används för att beskriva formen på 1600 talets gardinlängder. Jag redogör för 

gardinernas funktioner och utseenden och analyserar flamländska målningar som är 

representativa för tiden. Syftet är att undersöka relationerna mellan gardiner, sängförhängen, 

människor, dräkter och kroppar samt vilka betydelser gardiner och sängförhängen har för 

konstnären. 

 

Andra kapitlet, Dekorativa gardiner, fokuserar på 1700- och 1800-talens gardiner. Begreppet 

dekorativa gardiner beskriver tidens draperade och medvetet arrangerade gardiner som står i 

kontrast till 1600-talets raka enkla gardinlängder. Oavsett form, skall båda kategorierna ses 

som uttryck för överklassens status. Jag redogör för ett urval av periodens gardintyper och 

undersöker vilken roll tapetseraren och antiken har för gardinernas utveckling. I 

bildanalyserna undersöks och analyseras samband mellan gardiner, dräktmode och antika 

draperingar. 
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I tredje kapitlet, Erotiska gardiner, undersöks sängförhängen, hur de representeras i konstens 

erotiska bildframställningar och skildras i förhållande till kvinnokroppen. Jag redogör för 

sängförhängets utveckling och utseende från 1600- till 1800-talet och gör bildanalyser av 

illustrationer och målningar som skildrar erotiskt laddade representationer av kvinnor och 

sängförhängen.  

 

I det sista kapitlet, Modernismens gardiner, undersöker jag 1900- och 2000-talens gardiner. 

Jag inleder med att redogöra för gardinernas utseende, utveckling och frånvaro under denna 

tidsperiod. Därefter analyserar jag samtida fotografier av interiörer, gardiner och mode. 

Uppsatsens avslutande kapitel består av Slutsatser och slutord. 
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2. RAKA GARDINER 

 

Första kapitlet behandlar 1600 talets enkla gardiner och sängförhängen. Jag inleder med en 

kort redogörelse av gardinernas funktioner och utseende i Holland under 1600-talet och 

analyserar därefter två flamländska målningar med gardiner som är representativa för tiden. 

Syftet är att undersöka vilken relation gardiner och sängförhängen har till människorna i 

bilden, deras kläder och kroppar. Jag undersöker också vilka funktioner gardiner och 

sängförhängen har för konstnären som målar bilden.  

 

GARDINER UNDER 1600 TALET 

 

1600-talets bostäder var kalla med få och ineffektiva eldstäder. Sängförhängen och kläder 

skyddade människornas kroppar mot kyla. Sängarna hade kraftiga förhängen och 

klädedräkten bestod av flera lager plagg. Enligt Peter Thornton byttes sängförhängen efter 

årstiderna.
5
 På vintern bestod de av värmande fodrat tyg. På sommaren var de tunna och 

svala. Gardiner i fönster var en ny företeelse som introducerades i Nederländerna under 1600-

talet.
6
 Gardinlängder hängdes asymmetriskt längs fönstrets ena sida och var tillräckligt breda 

för att vid behov kunna dras för och täcka hela fönstret. Gardiner och sängförhängen hängdes 

upp på gardinstänger av metall med hjälp av metallringar. De koordinerades med övriga 

textilier i rummet för att skapa ett enhetligt uttryck.  

 

GARDINER I FLAMLÄNDSKT MÅLERI  

 

Åren mellan 1609 och 1660 kallas för Nederländernas guldålder. Handel med kolonier i 

Afrika och Asien hade gjort landets borgarklass förmögen.
7
 Enligt Witold Rybczynski hade 

den holländska borgarklassen konservativa värderingar som förordade enkelhet och 

sparsamhet. De bar mindre påkostade kläder men lade ner tid och pengar på att möblera och 

dekorera sina hem.
 8

 
9
 Flamländska 1600-tals konstnärer är kända för sina realistiska och 

detaljerade skildringar av borgarklassens hem och vardagsliv. De målade interiörer enligt 

samma koncept, med sparsmakat möblerade och välstädade rum. Rummens textila material 

reflekterar ägarens status och välstånd. Höga fönster med små spröjsade rutor släpper in ljus i 

rummen som förmedlar en känsla av stillhet och intimitet. Personerna som avbildas är oftast 

kvinnor och föremålen som avbildas har ofta symbolisk mening. I följande bildanalyser ligger 
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fokus på att undersöka gardiner och sängförhängen samt vilken relation de har till 

människorna på bilden och deras kroppar.  

 

BILDANALYS 1 - Interiör med målare, läsande kvinna och sopande jungfru 

 

I Pieter Janssens Elingas (1623-1682) målning Interiör med målare, läsande kvinna och 

sopande jungfru (1665-1670) (Bild 1) hänger en smal röd gardinlängd ensam i varje fönster. 

Det tunna tyget kan dras fram och tillbaka över gardinstången med hjälp av linor som utgår 

från fönstrets övre del. Gardinerna är dragna åt sidan och ljuset reflekteras på vägg och golv. 

Ute skymtar himlen och trädtopparnas gröna lövverk. En kvinna sitter och läser vid ett bord 

nedanför fönstren, hennes jungfru sopar golvet. Båda är enkelt klädda. Jungfruns klänning har 

samma färg som gardinerna och hänger liksom dessa ner mot golvet i raka mjuka veck. 

Klänningen och gardinerna har praktisk och ekonomisk längd. De når inte golvet vilket 

hindrar dem från att dra runt damm eller bli smutsiga. Fönstren i rummet är höga, dess nedre 

del mörka och stängda med luckor utifrån. Gardinen skyddar mot solens ljus, men också mot 

oönskad insyn. Det är oklart vilken funktion rummet har, kanske är det ett sovrum. 

Kvinnornas kroppar döljs för den yttre världens blickar bakom fönsterluckor och gardiner 

som kan dras för. De är avskärmade från omvärlden och ser inte vad som händer utanför.  

 

En dörr är öppen till ett intill liggande rum. Därinne står kvinnans man som är målare. Kanske 

är det Pieter Janssens Elingas. Rummet där han står har varken gardiner eller fönsterluckor 

vilket visar att gardiner inte används genomgående i varje rum. Fönsterluckor och gardiner 

kan tolkas som en gräns mellan den inre privata och yttre offentliga sfären. Mannen rör sig 

fritt i detta gränsland. Hans kropp behöver inte skyddas från omvärldens blickar. 

 

Rummen är stora, stengolven hårda och kalla. Bristen på textilier i rummet, som har förmåga 

att absorbera ljud, gör att alla ljud framträder. Det hörs tydligt när kvinnan vänder blad i sin 

bok och när kvasten rör sig snabbt över golvet. Mannens rörelser hörs från rummet intill. 

Mannen, kvinnan och jungfrun hör men interagerar inte med varandra. De ser ut att vara 

ensamma och isolerade, var och en i sin värld. Människorna är lika ensamma som de smala 

röda gardinlängderna som hänger i varsitt fönster. 
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BILDANALYS 2 - Interiör med en kvinna som spelar virginal 

 

Emmanuel de Wittes (1617-1692) målning Interiör med en kvinna som spelar virginal (1660) 

(Bild 2) innehåller både tidstypiska gardiner och sängförhängen. Genom ett sovrum i 

förgrunden ser betraktaren rakt in genom dörrarna till ytterligare två rum placerade i fil. I 

sovrumsfönstret hänger en smal röd gardin i ringar på en stång. Genom fönstret skymtar ett 

grönt landskap. Gardinen är dragen åt sidan och solsken tränger in genom fönstren på en 

kvinna som sitter vänd med ryggen mot betraktaren och spelar på en virginal. Till vänster står 

en säng med röda fördragna förhängen. Bakom en öppning mellan de enkla förhängena 

skymtar ett mansansikte i mörkret. Mannen lyssnar på kvinnan som spelar. Är de man och 

hustru? Bilden berättar en historia och öppnar upp för många tolkningsmöjligheter som bara 

begränsas av betraktarens erfarenhet och fantasi. Mannens kläder ligger på stolen, en hund på 

golvet nedanför sängen. Hunden symboliserar trohet. I rummet längst bort sopar en jungfru 

golvet. Dörrarna är öppna mellan rummen, här finns inga hemligheter. Jungfrun hör musiken 

men ser inte mannen och kvinnan genom de öppna dörrarna.  

 

Sängförhängen och gardiner har inte bara funktionella syften som att ge skydd mot insyn och 

kyla. Det röda tyget i interiören symboliserar borgarklassens status och rikedom, samtidigt 

som det döljer respektabla makars kroppar, sexuella aktiviteter och hemliga besök. 

Sängförhängen används också som ett tvetydigt element när en konstnär vill skapa intresse för 

sin bild. Det är ovanligt att en man avbildas bakom sängförhängen. I konsten är det oftast mer 

eller mindre klädda kvinnor som avbildas bakom förhängen. Här är rollerna ombytta. En man 

bakom fördragna sängförhängen lockar till spekulation om ombytta roller och dolda agendor i 

det borgerliga konservativa och välstädade hemmet.  
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Bild 1. Interiör med målare, hans fru och sopande jungfru, Pieter Janssens Elinga, 1665-1670.
10

   

 

 

Bild 2. Interiör med en kvinna som spelar virginal. Emanuel de Witte, ca 1660.
11
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3. DEKORATIVA GARDINER  

 

Detta kapitel undersöker 1700- och 1800-talens dekorativa gardiner. Jag inleder med att 

redogöra för ett urval av periodens gardintyper samt tapetserarens roll för gardinernas 

utveckling. Därefter behandlas tidens stora antika intresse och hur antiken påverkade hur 

gardiner utformas och draperas. Bildanalyserna syftar till att undersöka och analysera 

samband mellan gardiner, dräktmode och antika draperingar. 

 

GARDINER UNDER 1700 OCH 1800 TALEN 

 

Under 1700 talet används gardiner i alla rum.
12

 Gardinerna kan ha både praktiska och 

dekorativa funktioner. Ibland kombineras båda gardintyperna i samma fönster. De dekorativa 

gardinerna visar tydliga samband med tidens dräktmode. Gardinerna har franska eller 

antikinspirerade namn som avslöjar franskt ursprung och antika influenser. Nya gardintyper 

blir mode och försvinner ur modet i en cyklisk process. När gardiner blir mode avlöser 

siluetter och detaljer varandra och pendlar mellan olika ytterligheter. Enkelhet övergår i 

överflöd och ordning i arrangerad oordning. Gardinsiluetten och synen på symmetri skiftar 

kontinuerligt under 1700- och 1800- talen i enlighet med olika inredningsstilars ideal. 1600-

talets och barockens asymmetriska gardinlängder som hänger ensamma i fönstren ersätts i 

början av 1700-talet av symmetriska gardinlängder som hänger i par. Under rokokon och 

empiren hängs gardinlängderna fortfarande i par men arrangeras asymmetriskt.
13

 Efter 1830 

är symmetri mode igen.
14

 

 

Hissgardiner är en ny innovation som enligt Peter Thornton introduceras på 1690-talet.
15

 De 

dras upp mot fönstrens övre del med hjälp av snören som löper genom ringar som fästs lodrätt 

på gardinens baksida. Flera typer av hissgardiner utvecklas och är mode under olika perioder. 

Festonggardiner med draperade böljor är populära från mitten av 1700-talet. (bild 3) När 

dessa har dekorativa tofsar i nedre kanten benämns de à l’Italienne.
16

 (Bild 4) Ibland draperas 

festonggardinerna med skört som hänger ner på sidorna. (Bild 9) 

 

I början av 1700 talet är det mode med gardinkappor som döljer gardinstänger och ringar.
17

 

När gardinkappor inte är mode riktas intresset mot gardinstängerna som dekoreras med 

intressanta och iögonfallande detaljer.
18

 Under större delen av 1800-talet är det mode med 
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festonggardinkappor som hänger ensamma i fönstren, ibland i kombination med 

gardinlängder.
19

 1840 blir det enligt Thornton modernt med lambrekänger, platta formskurna 

kappor som sträcker sig ner på fönstrets sidor. Lambrekänger kombineras med gardinlängder 

eller hänger ensamma. I slutet av 1800-talet anses lambrekänger vara opraktiska eftersom de 

utestänger ljus och saknar hissgardinens flexibilitet.
20

  När lambrekänger anses omoderna blir 

det åter mode med gardinlängder utan kappa.
21

 

 

Empirens (1804-1815) och det tidiga 1800-talets gardinmode består av ljusa, transparenta 

tyger som dekoreras med antikinfluerade element. Under den Viktorianska eran i England 

(1837-1901) ersätts de transparenta lätta tygerna av tunga, mörka tyger med mönster och 

mängder av dekorationselement. Den Viktorianska stilen når enligt Thornton sin höjdpunkt 

1885 för att sedan avta efter 1890 talet. Under 1800-talets senare del opponerar sig olika 

reformgrupper mot den dekorativa och tunga stilen.
22

 Carl Larssons målningar av sitt hem 

Sundborns interiörer (Bild 11) reflekterar reformatörernas och den Europeiska kulturelitens 

nya inredningsstil som förordar enkla smala gardinlängder av samma typ som återfinns i de 

holländska interiörerna från 1600-talet. (Bild 1, 2) 

 

Draperingar och dekoration som tofsar, fransar och band används i överflöd inom både gardin 

och dräktmode under 1700- och 1800- talen, men de reflekterar inte bara yta. Witold 

Rybczynski använder Mario Praz begrepp Stimmung för att beskriva den känsla av intimitet 

som inredning ger ett rum. Stimmung har inte med funktionalitet att göra men är ett begrepp 

som refererar till hur en bostads inredning uttrycker och reflekterar ägares karaktär och själ.
23

 

Gardiner skapar en känsla av intimitet i ett rum och mjukar upp fönstrens raka hårda linjer. 

Hårt dagsljus filtreras och blir mjukare samtidigt som ljud utifrån och inne i rummet 

absorberas. Liksom kläder kan gardiner vara synonyma med dekorativ yta men de reflekterar 

också ägarens status och identitet, vem personen som bor med gardinerna är, vill vara eller 

inte vill vara. 

 

ANTIKENS INFLUENSER 

 

Renässansens stora intresse för antiken och antik skulptur påverkar hur gardiner utformas och 

draperas. Intresset fördjupas ytterligare när arkeologer påbörjar utgrävningar av den antika 

staden Pompeji (1748) och präglar därefter en hel inredningsstil, Empiren.  
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Gardiner används inte under antiken, men Athens bostäder har enligt arkeologen Charles 

Gates draperier i dörröppningarna istället för dörrar.
24

 Enligt konsthistorikern Anne Hollander 

draperas tyg varken i grekiska eller romerska interiörer, med undantag för sängförhängen. När 

tyg används i antikens interiörer är det av praktiska skäl, aldrig i dekorativt syfte. Antikens 

draperingar används alltid rationellt.
25

 Innan 1600-talet fanns det mycket lite draperat tyg i 

europeiska interiörer förutom sängförhängen men när 1600-talets dräktmode introducerar löst 

sittande kläder ökar intresset för draperingar i inredningarna. Inom måleriet reflekteras detta 

enligt Hollander i scener med dramatiskt skildrade förhängen kring sängar och dörrar, men 

inte i fönster.
26

 Hollander anser att dekorativa draperingar med festonger och girlander skapas 

för nöjets skull av 1500-talets konstnärer, inte av inredningsdekoratörer.
27

 Därefter anammas 

de inom gardin och dräktmode för att likna antika förebilder.
28

 Hollander konstaterar att 

draperat tyg har stor visuell makt genom sina samband till klassisk skulptur och medeltida 

associationer till lyx.
29

  

 

Draperingar ger både konstnär, beställare och modell status genom sina associationer till 

antiken och lyx. Draperade tygers betydelse för renässansens konstnärer tydliggörs i två 

böcker skrivna av målaren Cennino Cennini (1370-1440) och vetenskapsmannen och 

arkitekten Leon Battista Alberti (1404-1472). De framhåller hur viktigt det är för målaren att 

behärska måleriets draperingstekniker och dokumenterar sina kunskaper i syfte att lära ut dem 

till unga konstnärer. I Boken om målarkonsten (1437) skildrar Cennini ingående hur man 

praktiskt färglägger mörka och ljusa partier i tyg och draperade veck.
30

 Alberti skildrar i sin 

bok, Om måleri (1435), hur en konstnär bör arbeta med draperingar ur mer teoretiska 

perspektiv.
31

 Det ger en målare status att behärska tekniken till fulländning och det förblir så i 

flera hundra år. 

 

Både gardinernas visuella formspråk och terminologi har antika konnotationer. Gardinens 

överdel med lagda veck, ringar och stång kan liknas vid en antik tempelfris, med triglyfer och 

metoper. Gardinkappor liknar templets fris eller arkitrav. Gardinkornischen har lånat både 

namn och utseende från templets kornisch, den övre list som kröner templets entablement. 

Gardinkornischen kröner gardinarrangemanget. Festonggardinens inspiration är direkt hämtad 

från den antika festongen, ett vanligt dekorationselement i framför allt romersk konst och 

arkitektur. Även raka gardinlängder på rad skapar associationer till antiken. De ser ut som 

kolonner på rad i grekiska tempel. Tygets raka veck liknar kolonnernas räfflade kannelyrer. 
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TAPETSERAREN 

 

Under 1700- och 1800-talen anlitas tapetserare för att dekorera hemmens interiörer. 

Tapetserarna är enligt Peter Thornton intresserade av mode och är drivande krafter när 

gardiner och draperingar utvecklas.
 3233

 Efter 1770 utvecklar tapetserarna i Paris snabbt 

alltmer avancerade gardiner med nya skärningar och dekorativa detaljer.
34

 Franskt 

gardinmode blir en förebild i Europa på samma sätt som dräktmode och sprids med hjälp av 

detaljerade manualer med skisser och instruktioner som visar hur gardiner skärs till.
35

 

Sambanden mellan gardinmode och dräktmode är många både när det gäller stilar, detaljer 

och spridning. För tapetseraren är det enligt Rybczynski en medveten strategi att utveckla sin 

affärsverksamhet och sin status som expert genom att knyta flera typer av hantverkare till sig 

som arbetar med olika discipliner inom inredningskonsten.
36

 Tapetserarna säkerställer att 

kundernas behov och smak tillgodoses och bidrar till att gardiner blir mode med krav på 

ständig förnyelse.  

 

Historikern Woodruff D Smith delar sociologerna Georg Simmels (1858-1918) och Thorstein 

Veblens (1857-1929) konsumtionsteorier som säger att överklassens konsumtion av 

materiella objekt syftar till att differentiera överklassen från andra klasser. Men Woodruff 

tillägger att förfinade manér har samma syfte och att överklassen konsumerar samma typ av 

objekt för att kunna visa upp en gemensam smak inom klassen.
37

 Gemensamma 

smakpreferenser definierar överklassen och reflekterar deras status. Sociala evenemang i 

hemmet är utmärkta tillfällen att visa upp både gardiner och dräkter som är draperade enligt 

senaste mode.  

 

BILDANALYS 3 – Apollo de Belvedere och 1814 års gardinmode 

 

Sambanden mellan gardinmode och antik skulptur är tydlig när man jämför skulpturen Apollo 

de Belvedere (Bild 3) med en 1800 tals gravyr av gardinmode från 1814 (Bild 4). Både 

skulptur och gravyr innehåller draperat tyg som hänger löst i mjuka veck. Den kraftiga 

gardinstången kan tolkas som en representation av Apollos muskulösa arm och den draperade 

gardinen hans himation. Det finns något tillfälligt över arrangemanget. Himation ser ut att 

vara hastigt uppkastad på armen. Gardinen på mässingsstången lämnas bar på några ställen. 

Det kan tolkas som att gardinen är noggrant arrangerad och tillskuren för att få samma känsla 

som i skulpturens drapering. Gardinstängerna har iögonfallande ornament och avslut som 
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även de är hämtade från antikens värld. Apollos kropp är naken, tyget enbart en dekoration 

som med sin närvaro förstärker hans nakenhet och visar att han är en gud. Vanliga människor 

avbildas inte nakna under antiken.  

 

Draperade tyger reflekterar stenhuggarens skicklighet i att återge draperingar i sten och 

tapetserarens skicklighet i att drapera och arrangera tyg. Båda lyckas få de komplicerade 

asymmetriska draperingarnas veck att se naturliga och självklara ut. Det är långt mellan 

skulpturens och gravyrens tillkomst, men båda reflekterar civilisation, klassicism och rådande 

mode. I 1800 talets kontext förflyttas det draperade tyget från den mytologiska gudens kropp 

till höga fönster. De antika draperingarnas rationella enkelhet transformeras till irrationella 

draperingar i fönster som dekoreras med tofsar och fransar i överflöd.  

 

BILDANALYS  4 – Tea and Cards 

 

A Vernons illustration Tea and Cards (Bild 5) skildrar ett socialt evenemang där deltagarna 

dricker te och spelar kort. Salongen är rymlig med höga fönster längs en av väggarna. Högt 

upp i fönstrens övre del böljar uppdragna festonggardiner. På golvet, över stolarnas kanter 

och under borden böljar kvinnornas voluminösa kjolar. Festongardiner, dräktmode och te 

reflekterar mode och status. Att dricka te i importerat kinesiskt porslin är populärt i 

överklassens salonger sedan 1600-talet.
38

 Till vänster, bakom det främre sällskapet svävar 

fyra puttos omkring med okända budskap. I bildens nedre högra hörn leker två hundar som 

symboliskt förstärker att evenemanget handlar om sociala aktiviteter och nöjen. När 

festongardinerna är uppdragna släpps ljus och blickar utifrån in i rummet. Det står en man i 

ett av fönstren. Mannen tittar ut. Kvinnorna och övriga män är fullt upptagna med 

aktiviteterna inne i rummet.  

 

Gardin och dräktmoden influerar varandra. Två sidenklänningar à La Polonaise (Bild 6) visar 

att dräktmodet reflekterar gardinmodet. Klänningarnas kjolar består av flera lager tyg. 

Kjolarnas övre lager är uppdraget enligt samma princip som festonggardiner, med hjälp av 

linor som löper genom små ringar som är fastsydda mellan midja och klänningsfåll.
39

 

Uppdragna klänningskjolar syns inte i dräktmodet innan festonggardinen introduceras i 

interiören under 1700-talets första del. Klänningar à La Polonaise blir enligt The Metropolitan 

Museum of Art mode först under 1770-talet.
40
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BILDANALYS 5 – Le Concert 

 

Illustrationen Le Concert a Madame La Comtesse de Saint Brisson (Bild 7) skildrar ett socialt 

evenemang. Rummet har festonggardiner à l’italienne med tofsar och en liten rynkad 

gardinkappa.
41

 Gravyren är utförd efter en målning av konstnären A.J. Duclos (1742-1795) 

som enligt Thornton ställs ut i Paris 1773. Ett porträtt av Frankrikes drottning Marie-

Antoinette (Bild 8) reflekterar senaste dräktmode från samma tid. Det målas fem år efter 

utställningen och likheterna med gardinerna i Le Concert är slående. De översta tyglagren på 

kjolens panier är uppdragna som fluffiga festonggardiner. Kjolen är dekorerad med element 

från gardinernas värld, tofsar och rosetter som inte fyller någon praktisk funktion. 

Dekorationselementens syfte är att representera antiken och modets innovationer. Kanske är 

Marie-Antoinettes uppdrag till sin sömmerska att skapa en gardinklänning som kan ge 

uppmärksamhet vid hovet och användas när hon står modell för ett porträtt som skall bevaras 

för eftervärlden och bidra till bilden av Marie-Antoinette som en innovativ modedrottning i 

Frankrike.  

 

BILDANALYS 6 – Från Cliffe Castle till Carl Larsson 

 

Under 1800 talet sveps, enligt Peter Thornton, allt in i gardiner.
42

 Fotografiet av 

Mottagningsrummen i Cliffe Castle (Bild 9) skildrar Viktorianskt gardinmode när det står på 

sin höjdpunkt.
43

 Enorma gardinarrangemang hänger i dörröppningarna mellan slottets rum 

som är placerade i fil. Perspektivet i fotografiet ger intryck av att rummen och de överdådiga 

gardinerna dupliceras i evighet i en byggnad utan slut. Varje rum har likadana draperade 

gardiner. Samma gardinlängder, festongkappor och dekorationselement har varit aktuella 

sedan 1700 talet men tygerna har blivit tyngre och mönstrade. Efter den franska revolutionen 

(1789-1799) och det krossade franska kejsardömen (1804-1870) frossar drottning Viktorias 

(1819-1901) samtid i gardinmode med fransk monarki och franskt mode som förebild. 

 

Modegravyren från 1880 (Bild 10) visar parisiskt dräktmode med turnyrer och samma tunga 

draperingar och dekorationselement som gardinerna i Cliff Castles interiör. Mode siluetten har 

förändrats sedan porträttet av Marie-Antoinettes målades men dekorationselementen lever 

kvar. Den breda panier kjolen som är platt fram och bak har ersatts av en ny siluett. Turnyr 

kjolen är smal på sidorna men utstående bak. Turnyrens rundade siluett och draperade 

festonger reflekterar Cliffe Castles gardinens djupt rundade festongkappa. 
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När det hänger mer gardiner i rummens interiörer än någonsin tidigare vänder modets vindar.  

Reformkretsar ser tillbaka på svunna tiders enkelhet och medeltida ideal. Carl Larssons 

målning När barnen gått och lagt sig (Bild 11) representerar den ny-gamla estetiken. De 

senaste århundradenas dekorativa gardiner reduceras till enkla smala gardinlängder placerade 

i fönstrets marginal. I stället för gardiner är det nu krukväxter som ger skydd mot insyn och en 

personlig atmosfär i rummet à la stimmung. 
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Bild 3. Apollo de Belvedere, Leochares. Romersk kopia 130-140 e. kr. efter grekiskt original 330-320 f. kr. 

Vatikan museet.
44

 

 

 
 

Bild 4. Gardiner 1814. Möbel gravyr, Ackermann's Repository
45
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Bild 5. Tea and cards, Leipzig, Illustration av A. Vernon, 1744, British Library, London.
46 

 

 

 
 

Bild 6. Klänningar à La Polonaise. 1780-1785,The Metropolitan Museum of Art.
47
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Bild 7. Le Concert a Madame La Comtesse de Saint Brisson Gravyr av Augustin de Saint Aubin  

efter en målning av A.J. Duclos som ställdes ut på i Paris, 1773.
48

  

 

 

 
 

Bild 8. Marie-Antoinette, Elisabeth Louise Vigee-LeBrun, 1778-1779.
49
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Bild 9. What brass could buy in Yorkshire. Mottagningsrummet i Cliffe Castle, Keighley, Yorkshire. c 1880. 
50

  

 

 

 
 

Bild 10. Fransk modegravyr, September, Peterson's Magazine, 1880.
51
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Bild 11. När barnen gått och lagt sig, Carl Larsson, 1894. 
52
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4. SÄNGFÖRHÄNGEN OCH EROTIK  

 
I detta kapitel undersöks sängförhängen, hur de representeras i konsten och skildras i 

förhållande till kvinnokroppen. Jag inleder med att redogöra för sängförhängets utveckling 

och utseende från 1600- till 1800-talet. Därefter följer bildanalyser av illustrationer och 

målningar som skildrar erotiskt laddade representationer av kvinnor i miljöer med 

sängförhängen. Förhängen fyller en viktig funktion när konstnärer skildrar avklädda och 

nakna kvinnokroppar i konsten.  

 

SÄNGFÖRHÄNGEN UNDER 1600- OCH 1800-TALEN  

 

Sängförhängen har funnits i interiörer under lång tid. Fram till 1600-talet fyllde de främst 

praktiska funktioner, men de användes också, enligt Anne Hollander, redan under antiken i 

syfte att skapa avskildhet.
53

 Sängförhängens utformning och användning har samband med 

rummens praktiska och representativa funktioner. 

 

Renässansens bostäder bestod av få stora rum där hushållets medlemmar levde och sov 

tillsammans. Gäster togs emot i samma rum. Sängens förhängen skapade avskildhet och 

bidrog tillsammans med den platta sänghimlen till att sängen liknade en fyrkantig låda. Under 

1600 talet hade överklassens bostäder separata sängkammare med offentlig karaktär eftersom 

de under Ludvig XIV regeringstid också användes som mottagningsrum.
54

 I kungamaktens 

sängkammare stod monarken i centrum för olika ceremonier som beskådades av hovets 

medlemmar. Sängen var en av interiörens dyrbaraste möbler och förhängena var påkostade.
55

 

De utformades på samma sätt som fönstrens gardiner i syfte att skapa ett enhetligt uttryck.
56

   

 

I slutet av 1600 talet och under 1700-talets första del försågs sänghimlen ibland med kupol.
57

 

Förhängena flyttades successivt upp mot sängens huvudände. Sängstolparna i fotänden 

lämnades bara à la Duchesse. När den nya sängmodellen à l’impériale (Bild 12) utvecklades 

förankrades sänghimlen med kedjor i taket. Fotändens sängstolpar försvinn helt och gav 

sänghimlen intryck av att ”flyga” i luften.
58

 Sängförhängena i huvudänden var smala och 

fästes ibland mot väggen. I mindre formella sängkammare placerades sängen med långsidan 

mot väggen (Bild 13). På dessa sängar hängde förhängen ner från sänghimlen över sängens 

liksidiga gavlar. Den ceremoniella sängkammaren kompletterades med en liten, mer privat 
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sängkammare med enklare sängar. I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var det 

vanligt med fristående dag bäddar som enligt Thornton saknade förhängen.
59

  

 

Efter 1820 började nya diskurser om hälsa påverka inredning och dräktmode. De som ville 

reformera förordade sängar utan förhängen eftersom det ansågs vara mer hälsosamt att sova i 

sängar med minimala förhängen eller utan.
6061

 Luften skulle kunna cirkulera fritt i 

sängkammaren. 

 

EROTIK 

  

Människor i Paris med amorösa intressen hade sängar som var utformade med en särskild 

estetik. Sängarna hade överdådigt dekorerade förhängen som hängde i avancerade 

arrangemang. Ibland hade sängen en spegel i huvudänden eller i kupolen.
62

 (Bild 12) Att 

knyta upp sängförhängen ansågs vara en konst. Thornton refererar till ett uttryck från 1690-

talet som säger att en sann hovmans kännetecken är att han väl känner till ”that great art, the 

tying up of the curtains on a lit d’ange”.
63

 Louis XIV är känd för sina amorösa 

kärleksäventyr.
64

 Han hade en lit d’ange med ”flygande” sänghimmel i sin sängkammare i 

Versailles.
65

 När Arkitekten Nikodemus Tessin (1654-1728) besökte Paris utförde han enligt 

Thornton skisser av de dekorerade kungliga sängarna. De har samma typ av förhängen som 

skildras i En elegant parisisk dag bädd.
66

 (Bild 12)  

 

Halvnakna kvinnor som skildras bakom öppna sängförhängen är ett vanligt tema i konsten. 

När erotiska bilder målas är förhänget ett viktigt element som genom att representera tyg vid 

sidan av den avklädda kroppen framhäver kroppens nakenhet. Nakna kvinnor bakom 

förhängen reflekterar också den västerländska kulturens syn på kvinnan. Hon framställs som 

ett objekt i syfte att skapa nöje för män. Respektabla gifta kvinnor framställs inte nakna 

bakom sängförhängen. Bildernas titlar visar att det är unga kvinnor, tjänsteflickor och 

älskarinnor som står i fokus för tidens manliga åtrå och intresse.  

 

Man kan se ett samband mellan konstens sängförhängen och bruket att bära slöja under 

antiken. I Assyrisk och Babylonsk lag (1000-600 f. kr.) finns det enligt Phyllis G. Tortora och 

Keith Eubank referenser som visar att endast gifta kvinnor fick bära slöja. Slöjan syftade till 

att dölja och skydda gifta, anständiga kvinnor, men inte slavar och prostituerade. Konkubiner 

fick endast bära slöja i sällskap med den första hustrun.
67

 I Assyrien symboliserade slöjan att 
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kvinnan var underordnad mannen.
68

 Sängförhängets representationer i konsten reflekterar 

slöjans funktion. Förhängen erbjuder inte något skydd för lägre klassers kvinnor och 

älskarinnors kroppar.  

 

BILDANALYS 7 – En elegant dag bädd 

 

Det finns många exempel på bilder som skildrar halvnakna eller nakna kvinnor som ligger i 

sängar med öppna förhängen samtidigt som de har manligt besök. Den säng som avbildas i 

Jean de St-Jeans illustration En elegant dag bädd (1686) (Bild 12) representerar den säng typ 

som Thornton beskriver att Ludvig XIV har i sin sängkammare.
69

 Sängens förhängen består 

av tyger som är uppknutna i fluffiga arrangemang med hjälp av omtag, rosetter och band. 

Förhängena ger ett oordnat intryck. De hänger ner från den flygande sänghimlen i 

osammanhängande delar. Sängens tjocka madrass vilar på ett litet podium. I sängen ligger en 

sovande kvinna med slutna ögon, uppknäppt korsett och halvt nakna bröst. Ovanför hennes 

huvud hänger en oval spegel eller målning. 

 

En man sitter framför sängen. Han har lagt sin fjäderkantade hatt bakom sig när han försiktigt 

för undan fönstrets tunna gardiner med sin graciösa hand. Hand kroppsspråk avslöjar en 

hovmans eleganta manér, han vet hur man lösgör sängförhängen. Mannen släpper in ljuset 

som faller in på golvet, på solfjädern i hans hand och på den sovande kvinnans ansikte och 

bröst. Mannens ansikte är mörklagt, han ser på kvinnan och fläktar henne med solfjädern så 

att hon skall vakna. Kvinnan som släppt in honom i rummet syns till höger. Hon gör en liten 

gest med handen som ett tecken för att han skall vara tyst. 

 

Sängförhängena erbjuder inte något skydd för den sovande kvinnan. De är uppdragna och 

knutna i ett virrvarr av oordnad dekoration. Kvinnan är inte en anständig kvinna som döljs 

bakom tillrättalagda förhängen, men kan tolkas som en älskarinna som öppet bjuder ut sin 

kropp. Förhängenas överflöd och oordning reflekterar hennes yppiga och tillgängliga kropp. 

 

BILDANALYS 8 – Den vackra tjänsteflickan 

 

Jean-Honoré Fragonards (1732-1806) målning Den vackra tjänsteflickan (odaterad) (Bild 13) 

skildrar med livlig intensitet hur en man förför en ung kvinna omsluten av ett virrvarr av 

sängförhängen och sängkläder. Mannen kommer fram under förhänget bakifrån som om han 
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överraskar henne. Hans högra hand håller om hennes handled, den vänstra trevar i hennes 

kjols röda tyg. Hon håller om hans hår och hennes blick möter hans medan hon vänder bort 

kroppen från honom. Hon är en tjänsteflicka och hennes vilja är underordnad mannens. Han 

är en målmedveten man som bestämt sig för vad han vill ha redan innan han tar sig in under 

sängförhängena. Tjänsteflickans högra hand håller om det gula förhänget och drar in det i 

bilden. Mannens armbåge drar med sig en annan del av förhänget när han famnar efter henne. 

Hennes bröst är nakna och hennes lår blottas ovanför strumporna i tumultet. Tjänsteflickans 

kropp exponeras för mannens och betraktarens blickar. Hon är oklädd, han är klädd. De gula 

förhängena ramar in scenen. 

 

BILDANALYS 9 – Leda och svanen 

 

Ljuset faller in på en kvinna med naken underkropp som ligger utsträckt på en dag bädd med 

blå sängförhängen. Linnet är neddraget över hennes nakna bröst. Inga intima detaljer av en 

kvinnans kropp utelämnas när Françoise Boucher (1703-1770) målar Leda och svanen.(1740) 

(Bild 15) Sängförhängena delar sig och är öppna, liksom Ledas ben och kön, som öppnar sig 

för Zeus, svanen. Mytologins symbolik möjliggör Bouchers målning. Det förbjudna kan bara 

skildras med hjälp av mytologiska metaforer, men motivet placeras djärvt i en samtida 

sängkammarmiljö. Leda blir förförd av Zeus som har genomgått en metamorfos och 

förvandlat sig själv till svan för att kunna förföra Leda. Han kommer in över förhänget med 

utspända vingar och lång utsträckt hals. Svanens närgångna hals och näbb kan tolkas som en 

symbol för mannens kön.  

 

Bouchers målning är vågad både för sin tid och vår samtid. Förhängets tyg ramar in 

kvinnokroppen och exponerar den. Tyget hänger inte på kroppen, det draperas bakom i syfte 

att förstärka kroppens nakenhet. Förhänget hänger stilla, Leda ligger naken, passiv och 

längtande framför svanen, Zeus, en aktiv man och gud som döljer sig i fjäderskrud.  

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 
 

Bild 12. En elegant parisisk dagbädd, Jean de St-Jean, 1686. Bibliothèque Nationale, Paris
70

 

 

 

 
 
Bild 13. Den vackra tjänsteflickan. Jean-Honoré Fragonard, (1732-1806) odaterad, Nationalmuseum, 

Stockholm.
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Bild 14. Leda och svanen, Françoise Boucher, ca 1740.
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5. MODERNISMENS GARDINER 

 

I detta sista kapitel undersöker jag 1900- och 2000-talens gardiner. När modernismens 

förgrundsgestalter bryter med arkitekturens och inredningskonstens klassiska dekorativa 

formspråk väljer de samtidigt bort gardiner. Jag inleder med att kort redogöra för gardinernas 

utseende, utveckling och relativa frånvaro under denna tid. Därefter analyserar jag samtida 

fotografier i syfte att undersöka vilken relation gardiner, och gardinernas frånvaro har till 

kläder och våra kroppar idag.  

 

GARDINER UNDER 1900- OCH 2000-TALET 

 

Under 1930 talet valde modernismens arkitekter medvetet bort alla typer av ornament som 

skapade associationer till antiken.
73

 Dekorativa stilar som rokoko och viktoriansk stil ansågs 

vara omoraliska och värdelösa. Enligt modernismens förespråkare var dekoration inte bra för 

själen, människorna i världen spåddes bli lyckligare utan dem.
74

 Tidigare hade tapetserarna 

ansvar för rummens inredningar men nu tar arkitekterna kontrollen över både exteriör och 

interiör för att kunna fullfölja sin modernistiska vision.
75

 Gardinerna i de modernistiska 

interiörerna försvinner helt eller reduceras till minimalistiska gardinlängder eller rullgardiner 

som hänger i marginalen av de stora fönstren.   

 

Men gardinmodet förändras inte radikalt så att alla förutvarande gardinstilar plötsligt 

försvinner. Människorna blir inte lyckligare av modernism och många tycker enligt 

Rybczynski inte om den nya stilen.
76

 De tycker om dekorativa gardiner som reflekterar deras 

personlighet och identitet, samt ger ett mysigt och ombonat intryck. Enkla gardinlängder, 

hissgardiner, kappor och lambrekänger lever sida vid sida med modernisternas gardinlösa 

fönster. Under 1900-talets senare del och 2000-talet blandas klassicism och modernism, 

enkelt och dekorerat, gammalt och nytt. Alla gardinmoden som någonsin hängt i fönster är 

mode samtidigt men i olika kontexter. Modernistiskt enkla gardiner hängs i 1800-tals 

inredningar med klassicerande stuckatur och barockt svulstiga gardinlängder arrangeras i 

modernistiska interiörer med grå betongväggar och minimalistiska möbler. (Bild 18) 

Gardinernas olika uttryck och stilblandningar reflekterar vår samtids komplexitet och 

definierar nya stilinriktningar. Efter modernismen följer postmodernismen som enligt 

Christopher Butler saknar krav på den enhetlighet som modernismen eftersträvar.
77

 

Interiörernas stilblandningar reflekterar den lekfullhet och irrationalitet som postmodernismen 
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enligt Butler representerar. Han anser att postmodernismen möjliggör många olika tolkningar 

som ställer fler frågor än svar och att det är mer fokus på kontext än själva objektet och dess 

innehåll.
 78

 
79

 

 

Det sena 1900- och 2000-talets gardinmode kännetecknas av en ambivalens och rör sig 

liksom dräktmodet mellan många olika stilar och uttryck. 2000-talets människor väljer att 

leva med de gardiner som bäst överensstämmer med den egna smaken, identiteten och 

aspirationen. De olika stilarna och stilblandningarna kan göra det svårt att tolka och förstå 

mening och sammanhang. Fred Davies anser att modet i den västerländska kulturen 

kännetecknas av tvetydighet eftersom mode inte tolkas likadant av alla människor. Genom 

konceptet social identitet kommunicerar människor vilka de är men identiteter är 

motsägelsefulla.
80

 I gardinernas värld innebär detta att till exempel enkla gardiner eller brist 

på gardiner kan tolkas på flera sätt. De kan vara ett uttryck för både medveten minimalism 

och omedvetet eller medvetet ointresse för gardiner. Ett traditionellt klassicerande 

gardinarrangemang kan vara ett uttryck för klassisk smak eller vara resultatet av ointresse och 

ärvda gardiner. Genom att tolka kontexten som gardinerna hänger i kan det vara lättare att 

avgöra vad som stämmer med verkligheten men det är också nödvändigt att ha information 

om ägarens identitet för att göra en korrekt tolkning av vad gardinerna i en kontext verkligen 

betyder. Samma gardiner kan tolkas olika av olika människor.  

 

FARNSWORTH HOUSE  

 

Relationen mellan byggherre och arkitekt för Farnsworth House (Bild 16) visar på ett 

intressant sätt hur en modernistisk arkitekt under 1950 talet förenar sin modernistiska vision 

med praktiska krav och tidens syn på kvinnokroppen. Farnsworth House ritas av en av den 

Modernistiska arkitekturens förgrundsgestalter, Mies van der Rohe (1886-1969). Beställaren 

är den framgångsrika läkaren Edith Farnsworth (1903-1978) som anlitar arkitekten för att rita 

hennes weekend hus.
81

 Huset byggs enligt Alice T Friedman i natursköna omgivningar vid en 

flodstrand i Plano, Illinois med visionen att låta naturens skönhet komma in i byggnaden. 

Ganska snart uppstår konflikt mellan arkitekt och byggherre. För arkitekten är det inte något 

problem att en ensamstående kvinna som Farnsworth lever i ett transparent hus utan möjlighet 

till ett privatliv. Hon själv vill vara osynlig i sitt hus.
82

 Mies van der Rohe är mer angelägen 

om att uttrycka sin egen modernistiska vision än att uttrycka Edith Farnsworths identitet och 

tillmötesgå hennes behov.
83
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För Edith Farnsworth är det omöjligt att leva i ett transparent hus.
84

 Till arkitektens stora 

förtret låter hon inreda huset med sina antika möbler och mattor. Ett fotografi från 1950 (Bild 

15) visar att hon även låter montera in rullgardiner.
85

 Efter 20 år säljer Edith Farnsworth huset 

till en Mies van der Rohe entusiast som renoverar och ”återställer” Farnsworth house med 

möbler som är ritade av Mies van der Rohe.  

 

FOTOGRAFIER I BRITTISKA VOGUE 

 

Fotografen Corinne Days bilder reflekterar det sena 1900- och 2000-talets syn på 

kvinnokroppen, och hur kroppen exponeras i modernismens gardinlösa interiörer. Days 

fotograferar enligt Caroline Evans sina vänner i sitt vardagsrum eller slitna lägenheter i 

London. En av hennes vänner är en ung Kate Moss som hon klär upp och fotograferar i 

minimala underkläder. När bilderna publiceras i Brittiska Vogue får de kritik på grund av sina 

associationer med droger och anorexi.
86

 (Bild 19, 20)  

 

BILDANALYS 10 – Farnsworth house och en svensk interiör 

 

Ett fotografi av Farnsworth House från 1950 talet (Bild 15) visar att Edith Farnsworth har 

rullgardiner i samtliga fönster. De är nästan helt neddragna på bilden och möjliggör 

förmodligen hennes vistelse i huset. Ett odaterat fotografi av byggnaden (Bild 17) visar 

interiören när Farnsworth inte längre bor där. Möblerna reflekterar husets modernistiska 

exteriör, med rena raka linjer och minimalistisk känsla. Här syns inte några onödiga detaljer 

eller klassicerande inredningselement. Farnsworths rullgardiner är borta. Möjligen ser man en 

diskret gardinskena infälld i taket och i fönstren längst till höger en smal bit av en gardinlängd 

som kan dras för från golv till tak. Även modernismens ivrigaste förespråkare kan ha svårt att 

avstå från de praktiska funktioner och den avskildhet som gardiner kan ge i en byggnad som 

inte är tänkt för avskildhet och privatliv.  

 

Farnsworth House bär Edith Farnsworth namn men när huset bevaras för eftervärlden 

reflekterar det Mies van der Rohes identitet, och hans modernistiska vision. Hans arkitektur är 

en stor inspirationskälla för många människor som, i enlighet med modernismens krav på 

öppenhet och transparens, väljer att leva sina liv i hus eller lägenheter med fönster utan 

gardiner. Edith Farnsworth blandade stilar när hon möblerade sitt modernistiska hus med 
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antika möbler. Hennes val reflekterar postmodernismens stilblandningar och irrationalitet som 

gör uppror mot modernismens krav på enhetlighet.  

 

Thomas Sandells interiörer för Arkitekthus (Bild 17) är representativa för 2000 talets 

modernistiska svenska inredningar. Gardiner saknas i de stora fönstren som släpper in både 

ljus och blickar. Människor med större integritet och behov av avskildhet sätter förstås upp 

gardiner i sina minimalistiska hem men förvånansvärt många fönster i Sverige saknar gardiner 

och erbjuder fullständig insyn i privatlivet. Sandells interiör är fotograferad i ett idealt 

placerat hus ute i naturen, men verklighetens hus har ofta ett grannhus några meter bort och 

lägenheter i städerna ligger på trånga gator med små gårdar mellan. För den modernistiske 

minimalisten går form före avskildhet och funktion.  

 

BILDANALYS 11 – Mode fotografier i Brittiska Vogue 

 

Corinne Day fotograferar sin väninna, Kate Moss, (Bild 19) när hon lutar sig mot ett element 

framför ett fönster i en kal, ljus modernistisk interiör. Det stora fönstret har inga gardiner. Det 

är öppet för insyn och blickar utifrån. Genom fönstret, från byggnader intill, kan man 

förmodligen se fotografen och den halvnakna Moss. Betraktaren ser modellen från rummets 

insida. Hennes nakna hud ligger mot elementets hårda ojämna metall. Genom hennes 

transparenta blus syns hennes bröst och kropp. Blusen kan tolkas som en symbolisk 

representation av de gardiner som inte finns. Trosorna i satin representerar med sin form de 

dekorerade gardiner och klassicerande ornament som modernismen valt bort. Moss vänder sig 

in mot rummet med huvudet sänkt. Hennes ögon är halvslutna. Det ideala fönstret saknar 

gardiner och den ideala kroppen är oklädd. 

 

Den andra bilden av Kate Moss (Bild 19) skildrar en kvinna i ett ljust kalt rum. Hon bär 

minimala kläder, en rosa bh av spets och ett grönt nerdraget linne som förvandlats till en 

minimal kjol. Jag har valt bilden för att den representerar den nakenhet och sårbarhet med 

vilken kvinnor lever i sina kroppar i vår västerländska kultur idag. Hon är ständigt exponerad 

för blickar, och klär sig för att dra dem till sig. I rum utan gardiner och i kroppar utan kläder 

finns det ingenting kvar att dölja. Där finns varken integritet eller avskildhet.  
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Bild 15. Farnsworth House, Plano Illinois, Mies van der Rohe Fotografi 1945-1951.
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Bild 16. Interiör från Farnsworth house.
 
Okänd datering.
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Bild 17. Interiör av Thomas Sandell. Okänd datering
 89

 

 

 
 

Bild 18. Frame, The Great Indoors. 84, Jan/Feb 2012.
90
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Bild 19. Kate Moss, Fotografi av Corinne Day, Underexposure, British Vogue, 1993
91

 

 

 

 

Bild 20. Kate Moss, Fotografi av Corinne Day, Underexposure, British Vogue, 1993
92
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6. SLUTSATSER 

 

Jag har undersökt och analyserat gardinernas och sängförhängenas utveckling och 

representationer i konsten. Under arbetets gång har jag funnit att de fyller en mängd 

intressanta funktioner både i konsten och det verkliga livets interiörer. Gardiner reflekterar sin 

samtid, dräktmode och synen på kvinnans kropp i västerländsk kultur. Jag har följt gardiner 

och sängförhängen genom olika kontexter från 1600- till 2000-tal, först genom att undersöka 

och analysera 1600-talets gardiner i flamländskt måleri. Därefter har jag undersökt 

sambanden mellan 1700- och 1800-talens dekorerade gardiner, antikens draperingar och 

dräktmode. Jag har studerat och analyserat sängförhängets erotiska representationer i konsten 

och förhållande till den nakna kvinnokroppen. Slutligen har jag också undersökt min egen tids 

gardiner, modernismens bortvalda gardiner och samband med mode och kvinnans kropp idag.  

 

RAKA GARDINER 

 

I 1600-talets Holland användes gardiner framförallt i sovrum. Där kunde det av praktiska skäl 

vara önskvärt att reglera ljusinsläpp när man skulle sova men jag tolkar det också som att 

gardinen tillsammans med fönsterluckor syftade till att skydda mot insyn. Det är framför allt 

kvinnornas kroppar som skyddas av gardiner och sängförhängen mot omvärldens blickar. 

Sängförhängen reflekterar tidens krav på anständighet. De döljer oklädda kroppar under 

natten. 

 

Gardiner reflekterar dräktmode. I flamländskt 1600-tals måleri reflekterar gardiner och 

sängförhängen det borgerliga dräktmodets brist på dekorerade detaljer och fokus på funktion. 

De raka och enkla dräkternas formspråk återfinns i gardiner och sängförhängen som 

reflekterar den rika borgarklassens status. De hänger gardiner i sina fönster och har 

sängförhängen som håller dem varma om natten av praktiska skäl, för att de har råd och vill 

visa upp sin köpkraft och smak.   

 

Sängförhänget är ett strategiskt men också tvetydigt element för konstnärer som vill skapa 

intresse för en bild. Det har förmågan att dölja respektabla makars kroppar och sexuella 

aktiviteter inom äktenskapet, men också hemliga besök. Gardiner och sängförhängen 

reflekterar och förstärker stämningen i bildkonsten. I de flamländska målningarna råder en 
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känsla av ensamhet, stillhet och intimitet som också reflekteras i gardinens rörelser och 

utseende.  

 

Gardiner och sängförhängen absorberar ljud. Textiliers närvaro respektive frånvaro i en 

interiör gör det möjligt att tolka in hur ljud absorberas eller fortplantar sig i ett rum. Jag 

upplever det som att ljud på detta sätt kan ”höras” även i en bild. 

  

DEKORATIVA GARDINER  

 

Det finns många samband mellan gardin och dräktmode. Jag upplever att gardiner liksom 

kläder ingår i en cyklisk process som består av kontinuerlig förändring. Därför är det relevant 

att tala om gardinmode med samma termer som dräktmode. Under 1700-talet utgår gardin och 

dräktmode från samma källa. Det är franska tapetserare och det franska modesystemet som 

driver gardin och dräktmodet framåt. Mellan 1700- och 2000-talen förändras gardiner och 

gardinsiluetter förvånansvärt lite. Gardinmodet präglas av traditionalism. I modecykeln rör sig 

sedan 1600-talet samma element, gardinlängder, hissgardiner och kappor. De kombineras på 

olika sätt i olika tidsperioder, dekoreras mer eller mindre och tillverkas av olika material.  

 

Gardiner i ett rum har inte bara praktiska och dekorativa funktioner. Gardiner kommunicerar 

och reflekterar ägarens status och smak. Gemensamma smakpreferenser definierar 

överklassen som genom att konsumera samma typ av objekt, till exempel gardiner, visar att de 

känner till smakkoden inom den egna klassen. Sociala evenemang i hemmet möjliggör 

gardinernas kommunikation. 

 

Liksom dräktmode är gardiner synonyma med dekorativ yta men de reflekterar också, 

tillsammans med övrig inredning i rummet, identitet. Med hjälp av dekorationselement som 

tofsar och fransar kan man enkelt förändra både gardiner och dräkter och göra dem mer 

personliga i en tid som prioriterar kollektiv identitet framför individuell identitet. Jag tolkar 

det som att individualisering är en av dekorationselementens viktigaste funktioner. Marie 

Antoinette framstår som en förgrundsgestalt när det gäller varumärkes byggande 

identitetsarbete. Hennes gardinklänning reflekterar både hennes klass identitet och hennes 

egen, när hon låter sig avbildas i en innovativ gardinklänning och gör anspråk på titeln 

”Europas mode drottning”.  

 



 44 

Antiken påverkar gardinmodet, men tyg draperas inte i antikens interiörer. Det är istället antik 

skulptur som är förebilden när gardiner draperas och arrangeras i interiörerna under 1700 och 

1800-talen.  Gardinernas visuella formspråk och terminologi har antika konnotationer. Apollo 

de Belvederes draperade himation ger intryck av att hastigt ha kastats upp på hans arm. 

Gardiner arrangeras med minutiös precision för att få samma naturliga känsla som i 

skulpturens drapering.  

 

Anne Hollander anser att 1500-talets konstnärer introducerar dekorativa draperingar i konsten 

för nöjes skull och att draperingar därefter anammas i interiörer och dräktmode för att likna 

antika förebilder.
93

 Jag är inte övertygad om att det är konstnärer som först introducerar 

draperingar under 1500-talet. Min teori är att praktisk funktion i detta fall föregår dekorativa 

funktioner. En bild saknar praktiska funktioner. Bildens funktion är kommunikation men den 

har inga praktiska betydelser för kroppen. Draperingar har praktiska funktioner och betydelser 

för våra kroppar i verklighetens interiörer och dräktmode sedan antiken. Draperingar bildas så 

snart man tar ett tyg i sin hand och dess dekorativa potential blir snabbt uppenbar för den 

person som skall använda tyget. Min teori är att de som hanterade det obeskurna tyget, 

tapetserare var de som först introducerade draperingar i interiörer och att konstnärer och 

sömmerskor följde efter.  

 

Efter att ha undersökt och analyserat sambanden mellan gardiner och dräktmode tolkar jag det 

som att dräktmodet reflekterar gardinmodet. Periodens gardiner är dekorativa men gardinerna 

har samtidigt praktiska funktioner som inte återfinns i dräktmodet. Festonggardiner hissas upp 

och ner på linor i syfte att reglera ljusinsläpp och anpassas efter olika behov av avskildhet. De 

uppdragna kjolarna på klänningar à La Polonaise och Marie Antoinettes gardinklänning har 

inte några praktiska funktioner. Kjolarna draperas med festonger som hissas upp med linor för 

att det är mode med antika referenser, dekoration och innovation. Både gardinmode och 

dräktmode dekoreras med tofsar och rosetter för nöjes skull. Modet söker inspiration från 

aktuella, intressanta områden som representerar något nytt. Under 1700- och 1800 talet 

förenas tidens intresse för antiken och gardinmode. Jag ser gardinen som en av modets stora 

inspirationskällor under 1700- och 1800-talet.  
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SÄNGFÖRHÄNGEN OCH EROTIK 

 

Jag tolkar det som att sängförhängets utveckling har samband med människans behov av 

avskildhet och 1600-talets nya rumsindelning. Före 1600-talet består interiören av stora rum 

där hushållets medlemmar tillbringar sin tid tillsammans. Alla aktiviteter sker i samma rum. 

Sängförhängets centrala funktion ur ett socialt perspektiv är att skapa avskildhet. Under 1600 

talet har interiörerna separata sängkammare som behåller en offentlig karaktär eftersom de 

också används som mottagningsrum. Sängförhängena täcker som tidigare samtliga sidor på 

sängen. Under 1700-talet förflyttas sängförhängena successivt närmre sängens huvudände. 

Sängstolparna försvinner, sänghimlarna blir mindre och förhängena smala. Den ceremoniella 

sängkammaren kompletteras med små privata sovrum. Nästa steg i utvecklingen är att 

särskilda mottagningsrum tar över sängkammarens roll som mottagningsrum. När 

sängkammaren är ett avskilt och privat rum tolkar jag det som att sängförhängets praktiska 

och sociala funktioner försvinner. I ett litet sovrum skapar väggarna avskildhet. Men det är 

förstås flera faktorer som sammanfaller med denna utveckling. Bostäderna får effektivare 

uppvärmning och det sena 1800-talets nya diskurser om hälsa argumenterar mot 

sängförhängen.  

 

Jag uppfattar det som att sängar som är ämnade för kärleksaffärer ofta utformas enligt en 

särskild estetik med mer avancerat draperade förhängen.
94

 Sängförhängen kan tolkas som 

erotiskt laddade inredningselement både i verklighetens interiörer och i konsten. De 

kvinnokroppar som skildras mellan sängförhängen är tillgängliga för både möten och blickar. 

Det som sker mellan förhängena sker för öppen ridå, ett intryck som förstärks av de speglar 

som ibland hänger i sängarnas huvudände eller kupol. Kärleksrelationer och älskarinnor skall 

visas upp, inte döljas. 

 

Halvnakna kvinnor som skildras bakom öppna sängförhängen är ett vanligt tema i konsten. 

Sängförhängets tyg vid sidan av den avklädda kvinnokroppen framhäver kroppens nakenhet. 

Nakna kvinnor bakom förhängen reflekterar också den västerländska kulturens syn på 

kvinnan. Hon framställs som ett objekt för manliga blickar.  

 

Genom bildanalyser har jag undersökt hur unga kvinnors kroppar exponeras mellan öppna 

förhängen. I konsten representerar öppna eller upplösta förhängen, öppna och tillgängliga 

kvinnokroppar. Det är inte respektabla gifta kvinnor som framställs nakna bakom 
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sängförhängen. Bildernas titlar visar att det är unga kvinnor, tjänsteflickor och älskarinnor 

som är fokus för tidens manliga fantasi, åtrå och intresse.  

 

Jag tolkar det som att sängförhängen har samma funktioner som antikens slöja. Anständiga 

gifta kvinnors kroppar döljs i verkligheten bakom tillrättalagda förhängen, de är inte föremål 

för visuella representationer i konsten. Slöjan skyddar också den gifta kvinnans anständighet. 

Förhängen och slöjor erbjuder inte något skydd för lägre klassers kvinnor och älskarinnors 

kroppar. De saknar rätt att dölja sina kroppar. I båda fallen, oavsett vilken status en kvinna 

har, så är kvinnan och hennes kropp underordnad mannen och manliga blickar.  

 

Illustrationen En elegant dagbädd (Bild 12) visar tydligt hur en älskarinna exponeras under 

högt uppdragna oordnade förhängen som varken erbjuder skydd eller avskildhet. Kvinnan är 

inte en anständig kvinna, men en älskarinna som öppet bjuder ut sin kropp. Sängens tjocka 

madrass vilar på ett litet podium som kan tolkas som en upphöjd kärleksscen. Förhängenas 

överflödiga oordning reflekterar kvinnans yppiga ”oanständiga” kropp.  

 

Sängförhängen reflekterar och kommunicerar känslan i en bild. I Den vackra tjänsteflickan 

(Bild 13) återger förhängen och sängkläder den rörelse och intensitet som karakteriserar 

målningen. Både kvinnan och mannen drar eller för in sängförhänget mot bildens mitt. I 

tumultet som uppstår i mötet mellan dem vrids förhängen, sängkläder och kläder till en 

odefinierbar massa av tyg där man inte tydligt kan urskilja de olika tygerna och plaggen från 

varandra. Det kaos som uppstår bland tygerna kan tolkas som en representation av parets, 

kanske av olika skäl, upphetsade känslor. Sängförhänget i Leda och svanen (Bild 14) 

förmedlar också känslan i bilden, men här reflekterar sängförhängena Ledas passivitet i 

kontrast till Zeus aktiva åtrå. I båda målningarna framhäver förhängets tyg den nakna 

kvinnokroppen och förtydligar att den är oklädd. Förhängena ramar in scenen och leder in 

betraktarens blick i bildernas mittpunkt, mot de nakna kvinnokropparna. 

 

Antika influenser ger inte bara inspiration till draperingar. Den Grekiska mytologin skapar 

nya teman i konsten som ger konstnärerna möjlighet att skildra det mest förbjudna. 

Mytologiska metaforer och symbolik möjliggör Bouchers målning Leda och svanen. 

 

Sängförhängen kan tolkas som erotiska representationer av gardiner i konsten. När 

sängförhängen målas bakom och runt en naken kvinnas kropp, laddas de med känslomässiga 



 47 

värderingar och skapar känslor av erotik, åtrå, vilda famntag eller kanske sexuell frustration. 

Genom att rama in den nakna kvinnokroppen, omsluta den, eller exponera den, ersätter 

gardinens tyg de kläder som inte finns. Jag anser att det finns samband mellan 

sängförhängenas representationer i kapitlet Erotiska gardiner och Kate Moss blus (Bild 19). 

Gardinerna och blusen har samma funktion. Tygerna som bara delvis täcker, eller exponerar 

kvinnornas kroppar för blickar syftar till att väcka ett känslomässigt engagemang hos 

betraktaren. Gardinerna kan tolkas som erotiska när de framhäver en naken kropp på samma 

sätt som en transparent blus kan tolkas som sensuell eller sexig när den avslöjar konturerna av 

en kvinnokropp.  

 

MODERNISMENS GARDINER 

 

1900 talets modernistiska arkitekter väljer bort gardiner och dekoration som skapar 

associationer till antiken, men den modernistiska visionen attraherar inte alla. Efter flera 

århundraden med dekorativa gardiner har vi svårt att leva utan dem. Jag tolkar det som att de 

har blivit en del av vår kollektiva västerländska identitet.  

 

Under det sena 1900- och 2000-talet är alla gardinstilar mode samtidigt, i någon kontext. 

Minimalistiskt enkla gardiner kombineras med 1800-tals inredningars klassicerande stuckatur 

och barockt svulstiga gardinlängder arrangeras i modernistiska interiörer med grå 

betongväggar. Jag tolkar det som att gardinernas olika stilar och stilblandningar reflekterar 

postmodernismens lekfullhet och irrationalitet.  De reflekterar också de oändliga 

valmöjligheter och den komplexitet som människor lever med idag. 

 

Gardinmode kännetecknas liksom dräktmode av en ambivalens som gör det svårt att tolka 

mening och sammanhang. Samma gardiner betyder olika saker för olika människor och kan 

tolkas på olika sätt. Enkla gardiner, eller brist på gardiner kan reflektera både medveten 

minimalism eller ointresse. Klassicerande draperingar kan vara ett uttryck för raffinerad 

klassisk smak eller vara resultatet av ointresse och ärvda gardiner. 

 

Farnsworth house visar en kvinnas möte med den modernistiska manliga arkitekturens 

transparenta vision. Edith Farnsworth monterar in rullgardiner i sitt hus för att skydda sin 

kropp och privata sfär. Hon möblerar med antika möbler i syfte att ge uttryck för sin 

personlighet och identitet. Hennes val kan tolkas som ett tidigt uppror mot modernismens 
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krav på enhetlighet till förmån för postmodernistisk stilblandning och kärleksfull 

irrationalitet. Det är så de flesta av oss lever i våra hem. Inte i enhetlighet med ett färdigt 

koncept eller en enhetlig -ism. 

 

Thomas Sandells inredningar är representativa för den svenska modernistiska 

inredningsstilen. Interiörerna har stora fönster utan gardiner. Jag anser att hans interiörer 

reflekterar den svenska visionen om hur man skall leva i sitt liv, inreda sitt hem och 

presentera sin kropp. Öppet och transparent.  

 

Jag tolkar det som att fotografierna av Kate Moss, hennes transparenta blus och halvnakna 

kropp kan representera de gardiner som inte längre finns i våra hem. Våra hem erbjuder inte 

något skydd för blickar och insyn när de saknar gardiner, och många gånger tycks vi inte 

behöva dem. Kate Moss symboliserar den nakenhet och sårbarhet med vilken kvinnor lever 

med sina kroppar i vår kultur. Enligt dräktmodets rådande normer skall alltid någon del av 

kvinnans kropp exponeras. Gardiner draperas eller väljs bort i syfte att dölja eller exponera 

kroppen. Några kvinnor undviker blickar, andra söker dem och gör allt för att dra dem till sig.  

 

SLUTORD 

 

Jag inledde min uppsats med att fråga vad det innebär att leva i rum utan gardiner och kroppar 

utan kläder. Jag har inte funnit några entydiga svar. Det finns en motsägelsefullhet i den 

svenska och västerländska kulturen som gör det provocerande att både dölja och exponera en 

kvinnas kropp. När en kvinna döljer sin kropp med slöja kan det uppfattas som en 

provokation i vår kultur eftersom västerländskt dräktmode föreskriver att en kvinna alltid 

skall exponera någon del av sin kropp. Gardiner och kläder utgör en tunn gräns av tyg mellan 

anständighet och oanständighet. Kontext och tolkning avgör på vilken sida av gränsen man 

befinner sig.  
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