
 
 
 

 
 

”Den nya linjen” 
Dior & The New Look i svenska dam- och modetidskrifter 

1947-1948 
 
 

Annelie Högblom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C-uppsats 2014 

Institutionen för Idé- och lärdomshistoria 
Uppsala Universitet 

Handledare: Per Widén 
 
 
 



Annelie Högblom: ”Den  nya  linjen: Dior & The New Look i svenska dam- och modetidskrifter 1947-1948”   

Uppsala universitet, Inst. för Idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, 2014. 

 

 

 

Abstract 

 

Denna uppsats undersöker hur receptionen av The New Look såg ut i svenska mode- och 

damtidskrifter åren 1947-1948, med syftet att se om denna centrala modehändelse lämnat 

några spår i den svenska samtida modejournalistiken, samt hur den i så fall mottogs och 

tolkades. Metoden är en receptionshistorisk, tematiskt upplagd textanalys. Undersökningen 

visar att de svenska modeskribenterna rapporterade om The New Look mellan våren 1947 

till  hösten  1948,  i  första  hand  under  den  svenska  termen  “den  nya  linjen”.  Resultatet  visar  att  

detta mode ofta sågs som ett allmänt parismode och sattes i samband med flera av Paris 

modeskapare, varav Christian Dior sågs som en av de främsta – detta skiljer sig något från 

bilden av The New Look internationellt, i den traditionella modehistoriska litteraturen. 

Samtidigt kan man se att The New Look uppfattades som en revolutionerande modehändelse 

även ur ett svenskt perspektiv. Vidare undersöks den kritik som förekom mot den nya linjen 

och några huvudtyper av argument urskiljs; bl.a. diskuteras skribenternas estetiska och 

praktiska invändningar samt den samtida feministiska kritiken. Undersökningen visar att den 

nya linjen väckte samhällets reaktioner, särskilt förekom en debatt om tygslöseri vilken skall 

ses i ljuset av en efterkrigstidskontext med en rådande materialbrist. Resultatet visar att de 

svenska skribenterna fokuserade på de måttfulla dragen i den nya linjen, och att stilen 

anpassades något efter svenska behov, som både hade med den ekonomiska verkligheten 

samt en svensk uppfattning om välkläddhet att göra. 
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There are moments  

when fashion changes fundamentally.  
When it is more  

than a matter of difference in detail.  
The whole fashion attitude seems to change 

 – the whole structure of the body. 
 This is one of those moments. 

 
Vogue, 19471 

Inledning 
 
 

Introduktion 
The New Look har gått till historien som en central modehändelse, en sådan som inträffar 

mycket sällan i modehistorien. Slår man upp vilket modehistoriskt verk som helst så står året 

1947 (till och med datumet, den tolfte februari) genast där med stora bokstäver framlyft som 

en epokgörande tidpunkt inom modehistorien. Diors nya look ska ha påverkat hela 1950-talets 

fortsatta modesilhuett, och var den alla pratade om och den som alla pratar om även nu 

efteråt. Hur detta kan komma sig är en mycket intressant fråga. Hur kunde en enda designer, 

och dessutom med sin första egna kollektion, få ett sådant stort och omedelbart genomslag? 

Redan i samtiden uppfattades det som en ny och viktig händelse, och att Diors kreationer kom 

med något nytt och mycket speciellt som alla kvinnor älskade. Redan den första visningen var 

ett bombnedslag i modevärlden och ryktet spreds snabbt om detta nya modehus med sin 

stjärna till designer, och modefolk från stora delar av världen reste till Paris för att se och 

beställa delar av hans exklusiva Haute Couture-kollektion.  

Det vore intressant att förstå hur mekanismerna bakom detta fungerade. Det är dock inte 

denna uppsats mål, utan det är att se hur denna nya look uppfattades i Sverige. Genom några 

samtida svenska modeiakttagelser som finns dokumenterade – våra egna mode- och 

damtidskrifter – vill jag se om denna modehändelse lämnat några spår i Sverige, och hur 

svenska modeskribenter rapporterade om denna. Att det måste ha skett någon form av 

rapportering förväntade jag mig, steget till Sverige från Paris är inte långt och Sverige är känt 

för att vara ett modemedvetet land, men frågan var i hur hög grad detta skedde, samt vad som 

skrevs. Skulle man kunna se om The New Look var en signifikant modehändelse eller ej ur ett 

svenskt, samtida perspektiv? Jag var också intresserad av att titta närmre på hur detta mode 

                                                        
1 Charlotte Sinclair, Vogue: Christan Dior (New York, 2012) s.24 
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skildrades och hur den svenska receptionen såg ut. Internationellt sett väckte Dior starka 

reaktioner, inte bara positiva utan även negativa. Kan man se om så var fallet även i Sverige?  

 

Syfte & Frågeställningar 
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  Diors  “The  New  Look”   togs  emot   i   svenska  

dam- och modetidskrifter. I vilken mån skrevs det om detta och hur tolkade man The New 

Look? De frågeställningar som tas upp i undersökningen är: 

 

x Togs Dior upp i de svenska tidskrifterna, och användes termen The New Look? 

Bekräftar de svenska skildringarna den bild man finner internationellt genom 

modehistoriska verk – kan man se att The New Look var en historiskt viktig 

modehändelse i Sverige, eller passerade den obemärkt förbi? Sågs Dior som en central 

modedesigner under denna tid, eller nämndes han bara kort eller knappt alls? Under 

vilka tidsperioder skildrades The New Look i de svenska tidskrifterna – sammanfaller 

det med när den lanserades i Paris ? 

x Vad skrev modejournalisterna om The New Look? Hur skildrades dess särdrag? 

x Vilken inställning till The New Look kan utläsas – positiv eller negativ? Hur såg den 

eventuella kritiken ut?  

x Hur kan man tolka det tal om kvinnlighet, proportioner och överdrifter som 

förekommer hos skribenterna?  

 

Dessa är de huvudsakliga frågor jag har ställt till materialet, och som jag ska försöka besvara i 

undersökningen. Syftet har inte på något vis varit att jämföra tidskrifternas skildringar, utan 

att få en bild av hur det skrevs om The New Look generellt.  

 

Metod 
Undersökningen är en receptionshistorisk studie och jag har genomfört en kvalitativ 

textanalys av nedan nämnda källmaterial. I viss mån är denna textanalys tematiskt upplagd. 

Jag har också haft min egen kartläggningsmetod av materialet. Jag har klassificerat 

artiklarna utifrån deras titlar och innehåll, och sökt efter vissa ord i texterna. I olika kolumner 

har jag sedan fört in vilka artiklar som behandlar vad, som en hjälp i urvalet och för att få en 

klarare överblick över materialet, men också för att kunna sortera på olika ämnen och se hur 

olika teman uppstått när jag sett hur vissa kolumner växt och vissa inte har blivit aktuella. 

Utifrån detta har jag sedan strukturerat analysen. Jag har utöver allmänna metodböcker inom 
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humaniora bl.a. haft viss nytta av att studera de metoder modesociologen Yuniya Kawamura 

presenterar i Doing research in fashion and dress: An introduction to qualitative methods. 

 
Källmaterial och urval 
Jag har använt mig av svenska mode- respektive damtidningar från åren 1947 och 1948. 

Möjligen hade en längre period kunnat studeras, då The New Look var ett mode som höll i sig 

under flera år, men jag var huvudsakligen intresserad av det initiala mottagandet. 1947 var 

därför till en början huvudfokus, men året 1948 har lagts till för att följa rapporteringen och 

diskussionerna vidare in på detta år fram till dess att reaktionerna började klinga av.  

Jag har valt att ta med alla befintliga modetidskrifter från den undersökta tidsperioden, 

samt de av tidens damtidningar och veckopress med något väsentligt modeinnehåll. Jag har 

även använt mig av kvinnosakstidskriften Hertha, samt av textil-och beklädnadsbranschens 

egen månadstidning Dammodebranschen. 

Studien är en genomgång av följande tidskrifter: Veckotidskrifterna Damernas Värld, 

Femina, Husmodern, IDUN, Veckojournalen, Svensk Damtidning, månadsjournalerna 

Bonniers månadstidning, Dammodebranschen och Hertha, samt NK:s modetidskrift STIL, 

vilken utkom 2 gånger per år – höst och vår. 

Enligt Louise Alvarsson kan man se IDUN och Husmodern som föregångare till dagens 

modemagasin. 2  Damernas Värld har funnits sedan 1944. Den har idag ett utpräglat 

modeinnehåll men åren 1947-1948 var modeinnehållet begränsat. Modereportagen var 

kortfattade och fåtaliga, men förekom ändå som ett stående inslag. Större delen av tidningen 

upptas dock av andra reportage samt novellföljetonger m.m. Femina är en tidning med 

betydlig längre anor. I sitt nuvarande namn har den funnits sedan 1944. Den startade dock i 

Köpenhamn 1881 under namnet Nordisk mönster-tidning. 3  Den var alltså från början en 

sömnadstidning. Detta till trots är modeinnehållet tämligen magert under de undersökta åren 

1947-1948, även om vissa anor tycks ha levt kvar från den äldre tiden, bl.a. en insändarspalt 

om sömnadsändringar. Husmodern med undertiteln tidskrift för kvinnan och hemmet gavs ut 

mellan 1917-1988. Den var inriktad på frågor kring hem och hushåll men innehöll även 

modereportage. Bonniers Månadstidning var tidigare en veckotidning (med namnet Bonniers 

Veckotidning fr.o.m. 1923) som 1930 övergick i att vara en månadstidning. NK:s 

                                                        
2 Louise Alvarsson, Var det bättre förr?: En undersökning om den svenska modejournalistikens utveckling 1921- 
  2011 (Södertörns  Högskola 2011) s. 4 resp. 8. 
3 Från 1899 bytte den namn till Allers mönster-tidning:  journal för toalett och damhandarbete och utgavs i  
  Helsingborg. 
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modetidskrift STIL utgavs 2 gånger per år 1932-1952.4 IDUN, med undertiteln Illustrerad 

tidning för kvinnan och hemmet gavs ut i Stockholm mellan 1888-1963 och hör till de tidiga 

kvinnotidskrifterna.5  Tidningens fokus låg inte på mode, men den innehöll återkommande 

och välskrivna modereportage, dock ej i varje nummer. Vecko-Journalen gavs ut åren 1910-

1963 (periodvis under namnet Illustrerad Veckojournal) och sägs ha varit ett 

liberalt forum för den litterära, politiska och samhälleliga debatten.6 När man bläddrar i den 

får man dock intrycket att den var en tämligen allmän veckotidning. Svensk Damtidning 

startade 1890. Lisbeth Larsson  menar   att   denna   tidning   uppstått   genom   “Idun-traditionen”,  

som kännetäcknas av att den riktar sig till en kvinnlig publik.7  De två sistnämnda tidskrifterna 

har ett stort fokus på kungligheter. Dammodebranschen var en facktidskrift för 

damkonfektionsbranschen mellan 1947-1956  och  presenterar  sig  själv  som  “månatligt  organ  

för branschens inköps- försäljnings- och   reklamfrågor”   och   utgavs   i   Stockholm   under   åren  

1936-1969. Denna tidskrift skiljer sig alltså från de andra då den inte var en populärtidskrift 

för allmänheten. Denna tidskrift innehöll, liksom de övriga använda, modereportage skrivna 

av skribenter som bland annat rapporterade direkt från Paris. Som alternativ hade Textilia 

eller Textil och Konfektion kunnat användas, men jag fann Dammodebranschen mest 

intressant och tyckte att det räckte med en branschtidning. Den tidskrift som mest skiljer sig 

från de andra använda är Hertha, vilken utgavs av Fredrika-Bremer-förbundet och existerade 

under åren 1914-1999.8 Denna används för att se hur den samtida kvinnorörelsen såg på The 

New Look. Jag har valt att ta med den p.g.a. den ibland framförda feministiska kritik mot The 

New Look som man har kunnat se internationellt, och jag ville se om det fanns någon sådan 

på hemmaplan. Att använda mig av Hertha kändes därför som en intressant motpol mot de 

övriga tidskrifterna. Hertha var en av två kända kvinnosakstidskrifter i Sverige under de 

undersökta åren. Den andra var Morgonbris, men jag valde Hertha då jag uppfattade att 

                                                        
4 IDUN-Veckojournalen utkom fram till 1980, då den förvandlades till Månadsjournalen vilken gavs ut t.o.m.  
  2002. 
5 Anna Nordenstam, Äldre svenska kvinnotidskrifter (Göteborg, 2011)    
  http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kvinnotidskrifter/historik/ (2014-07-22) 
  De första två åren hade IDUN dock undertiteln Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet. IDUN och     
  Vecko-Journalen slogs ihop år 1963 under namnet IDUN-Veckojournalen men var dessförinnan två separata    
  tidskrifter. 
6 www.ne.se 
7 Lisbeth Larsson, En annan historia: om kvinnors läsning och svensk veckopress (Lund 1990), citerad efter  
  Kristoffer Ekberg, Kvinnotyperna på modet: Nöje, arbete och kvinnlighet i tidningen Charme 1924 (Malmö  
  Högskola 2007) s.12. De övriga traditionerna i svensk veckopress sägs vara: Förgät mig ej-traditionen, Hvar 8  
  dag-traditionen och Illustrerad Familj-journal-traditionen. 
8 Herthas direkta föregångare var f.ö. Dagny (1886-1913), även den utgiven av Fredrika Bremer-förbundet, och   
  Tidskrift för hemmet (1859-1885). Hertha 1914-1931 liksom de övriga nämnda ovan kan f.ö. läsas i  
  digitaliserad form i Göteborgs universitets digitala arkiv, genom projektet KvinnSam. Ett tips för den lässugne.     
  http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kvinnotidskrifter/historik/ 
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Morgonbris hade ett starkare partipolitiskt fokus (med sin koppling till det socialdemokratiska 

partiet). Även IDUN ska ha varit en förespråkare för kvinnans emancipation, kan nämnas.9  

Man hade möjligen för en bredare bild även kunnat ta med fler populärtidskrifter. I ett 

par artiklar i de undersökta tidskrifterna förekommer referenser till några tidningar i svensk 

dags- och kvällspress, varför det verkar som om mode eller åtminstone debatten om 

kjollängder förekom även i dessa typer av tidningar. Det hade av utrymmes- och tidsskäl varit 

omöjligt att ta med även dags- och kvällspress i denna undersökning. 

Alla utgivna nummer dessa två år har genomsökts, vilket totalt utgör 700 

tidskriftsnummer. Alla modeartiklar i tidskrifterna har översiktligt gåtts igenom, varefter jag i 

första urvalsomgången har inriktat mig på artiklar som ämnesmässigt handlar om Parismode, 

Dior eller The New Look, samt andra artiklar och reportage när dessa har relaterats till detta. I 

andra urvalet har jag valt ut de artiklar som har något nämnvärt att säga om detta; jag har t.ex. 

utelämnat de modereportage som endast består av bilder med ingen eller mycket knapp text. 

Istället har jag fokuserat på de artiklar som har kortare eller längre texter, både med och utan 

bilder eller modeteckningar som illustration. Detta då mitt intresse har legat i hur skribenterna 

skrev om The New Look. Och till sist har jag valt jag att fokusera på de artiklar av dessa som 

varit mest intressanta för mina forskningsfrågor. I slutänden har 69 st artiklar använts i 

analysen.  

Då uppsatsens fokus är att undersöka tidskrifternas reception av den The New Look och 

vad de skriver om denna, så finns ingen anledning att ifrågasätta de texter och uppfattningar 

som förekommer i detta material. Jag kommer därför inte att föra fram några källkritiska 

synpunkter. I analysen och i fotnoterna används tidskrifternas namn i förkortad version, se 

lista.  

 
Tidigare forskning  
Det finns ingen publicerad svensk receptionshistorisk studie om The New Look i Sverige. 

Den undersökning som kommer närmast min på denna punkt är avhandlingen Kläder som 

språk och handling av Maja Jacobsson, publicerad av Institutionen för hushållsvetenskap vid 

Uppsala  Universitet.  Jag  har  ur  denna  använt  mig  av  kapitlet  “Den  kollektiva  klädsynen  i  ett  

tidsperspektiv”   som   bl.a.   skildrar   det   svenska   klädbruket   under   1940-talet och hur unga 

kvinnor skapade sin identitet genom kläder. Här nämns Dior och The New Look kort, liksom 

några svenska samtida tidskrifter, i relation till avhandlingens syfte.  

                                                        
9 Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter (Göteborgs Universitet, 1999-) (hämtad 2014-07-22) 
   http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/ (2014-07-22) 
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Ej heller finns någon publicerad svensk studie om 1940-talets mode, om Christian Dior 

eller om övriga franska modeskapare från denna tid. Det finns flera svenska uppsatser skrivna 

om Dior, men ingen av dem kan relateras till detta ämne.10 Vad gäller svensk forskning om 

The New Look finns den   feministiska   artikeln   “Hitchcocks   nya   look”   ur   FLM: En 

kulturtidskrift om film av Louise Wallenberg, som skriver om Diors nya hyperkvinnliga look 

och hur Hitchcock genom sina filmer bidrog till att sprida den. Dock berörs ej Sverige i denna 

artikel.11 

Till de få publicerade svenska vetenskapliga publikationer som kan relateras till denna 

uppsats hör den idéhistoriska C-uppsatsen Coco Chanel och modehistorien: Coco Chanels 

roll i modehistorien och hur hon förhåller sig till kända teorier om mode av Marie Larsson  

samt Frihetsdräkten eller Konsten att klä sig fri: en undersökning av den kvinnliga 

klädedräktens förändringsmöjligheter via artiklar i dagstidningar och tidskrifter från åren 

1896 och 1897 av Viktoria Eklund. Dessa tycks vara de enda publicerade svenska 

idéhistoriska uppsatserna inom området modehistoria. Frihetsdräkten är särskilt intressant på 

grund av dess upplägg, det är en studie av svensk dräkthistoria utifrån svenska tidskrifter. Det 

är inte uttalat en receptionsstudie, men har följt de dräktreformdebatter som uppstod i svenska 

tidskrifter samband med att Svenska Dräktreformföreningen bjöd in den norska 

dräktreformatorn Kristine Dahl. Eklund använder sig av Butlers teori om performativitet och 

undersöker genom denna debatten om frihetsdräkten på det svenska 1890-talet. Detta är den 

uppsats jag funnit ligga närmast min egen undersökning vad gäller upplägg, dock är våra 

ämnen och tidsperioder skilda åt och därför har jag inte kunnat använda mig av denna i 

analysen.  

I förhållande till forskning om svenska veckotidskrifter kan Lisbeth Larssons skrift En 

annan historia: Om kvinnors läsning och svensk veckopress samt avhandlingen 

Populärkulturen och klassamhället: Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 

1900-talet, av Ulrika Holgersson, nämnas. Uppsatsen Var det bättre förr?: En undersökning 

om den svenska modejournalistikens utveckling 1921-2011 av Louise Alvarsson ger en bild 

av modejournalistiken vilken bla studerats genom IDUN, Husmodern, Damernas Värld och 

Femina. Dock fokuserar uppsatsen på bild- och textlayouten i modeartiklarna, samt på 

texternas språk och urvalet är några artikelnedslag under åren 1921-2011 varav 1940-talet ej 

berörs. Ur ett veckopresshistoriskt perspektiv har jag haft viss nytta av inledningen till 

                                                        
10 (Se t.ex.: C-uppsatsen Dior: ett lyxvarumärke i kris av Anna Jakobsson och Linnea Molin från Institutionen  
     för  mediestudier vid Stockholms Universitet 2013, och Masteruppsatsen Optimization of a supply chain:   
    Christian Dior Couture  av Audrey Darmon  från KTH 2013.) 
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uppsatsen Kvinnotyperna på modet: Nöje, arbete och kvinnlighet i tidningen Charme 1924 av 

Kristoffer Ekberg. I denna uppsats undersöks tidningen Charme för att se hur dess 

idealkvinna såg ut, och vilka kvinnotyper som konstrueras i Charme. Här, liksom i 

Frihetsdräkten, lyfts Butlers teori om performativitet in genom att kvinnorna i Charme 

studeras utifrån hur de agerar genus och hur kvinnligheten formas. Då uppsatsens tidsperiod, 

1924, ligger långt ifrån min undersökta så har jag ej kunnat använda denna analys men det var 

inspirerande att se hur Butlers teori applicerades på en svensk tidskrift för att komma åt hur 

den tiden, eller åtminstone den tidskriftens, kvinnlighet skapades. 

Jag har ej heller funnit någon publicerad svensk forskning om efterkrigstidens mode i 

Sverige, eller om om parismode i förhållande till Sverige. Den forskningkontext jag har 

kunnat relatera denna uppsats till är därför, utöver tidigare nämnda Maja Jacossons 

avhandling, modehistorisk litteratur i allmänhet där The New Look tas upp som 

modehistoriskt fenomen ur internationellt (särskilt europeiskt och amerikanskt) perspektiv. 

Jag vill också nämna Margaret   Maynards   artikel   “‘The   wishful   feeling   about   Curves’:  

Fashion,  femininity,  and  ‘New  Look’  in  Australia”  ur  Journal of Design History, vilken är en 

receptionsstudie av The New Look genom australiensiska samtida tidskrifter. Denna var 

läsvärd och intressant, men då uppsatsens syfte inte är att jämföra mottagandet i Sverige och 

Australien har undersökningen ej använts i uppsatsen. Dock har idéerna om det feminina i 

The New Look, som där framkommer, bidragit till att belysa diskussionen om femininitet och 

kvinnoideal. Naturligtvis finns mycken internationell vetenskaplig forskning kring Dior, The 

New Look, parismode och efterkrigstidens mode utifrån många perspektiv (exempelvis inom 

modevetenskap och inom historisk och sociologisk forskning m.m.), men jag har tyvärr inte 

funnit någon som går att relatera till denna uppsats syfte att undersöka den svenska 

receptionen.  

 

Teori och forskningstradition  
Svensk modevetenskaplig forskning har bedrivits inom många olika humanistiska discipliner 

och synes vara ett tvärvetenskapligt område. De svenska forskarna Dirk Gindt och Louise 

Wallenberg framhåller i antologin Mode: en introduktion att mode är och bör vara en 

tvärvetenskaplig forskning, och vill att modeforskare ska känna sig hemma i skilda 

discipliner. Detta därför att studieobjektet rör sig över flera fält. De ser mode som ett 

kulturellt, socialt och ekonomiskt fenomen. 12  

                                                        
12 Dirk Gindt och Louise Wallenberg, Mode: En introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse (Stockholm 2009)     
    s. 7 ff. 
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 Jag vill här nämna att forskning kring kläder och mode ofta synes har varit styrd av en 

dikotomisk uppdelning mellan modets sociologiska respektive materiella sida. Mode har 

oftast förknippats med en sociologisk forskningstradition, där man har fokuserat på modets 

sociologiska dimensioner. Som exempel kan nämnas den semiotiska traditionen, vilken den 

svenska forskaren Lars Holmberg lyfter fram,13  och det  nya  området  modeologi   (“fashion-

ology”),   skapat av sociologen Yuniya Kawamura.14 Dräktforskning exempelvis,  å sin sida, 

har oftast fokuserat på klädernas materiella sida. Försök till att överbrygga denna klyfta har 

gjorts av några forskare, som exempel kan nämnas Joan Entwistle, vars teoretiska bidrag till 

modevetenskapen är att mode/kläder behöver studeras utifrån sina förkroppsligade 

praktiker.15 Maja Jacobsson urskiljer 4 huvudinriktningar i modeforskningen: dräkthistoria, 

klädsociologi, modeforskning och klädpsykologi.16 

Undersökningen av källmaterialet har ej huvudsakligen skett utifrån någon specifik 

teori. Detta då jag inte har velat låsa mig vid en sådan, och då jag har velat låta källorna tala 

för sig själva i största möjligaste mån. Jag har istället valt att i slutdiskussionen använda mig 

av en kombination av vald referenslitteratur för att belysa vissa punkter av undersökningen, 

samt att jag här även kommer att mycket kort beröra Butlers teori om performativitet 

tillsammans med övriga sekundärreferenser. Att låta flera teoretiska infallsvinklar belysa 

materialet tror jag kan vara mer fruktbart än att välja ett genomgående teoretiskt perspektiv. 

Däremot tar undersökningen avstamp i ett par grundläggande teoretiska utgångspunkter som 

jag förespråkar, och det är 1) Min uppfattning att mode/kläder med fördel bör studeras 

gentemot sin kontext och utifrån de utsagor man kan finna i samtida material. Ur ett 

idéhistoriskt perspektiv finns också Quentin Skinner med mig i bakhuvudet i mitt 

förhållningssätt till det historiska materialet, som jag velat lägga mig så nära som möjligt i 

undersökningen. Jag har däremot inte haft någon ambition att återge det förflutna på ett 

objektivt eller kronologiskt sätt utan undersöker ett antal teman som jag tycker mig ha funnit i 

materialet. 2) Jag instämmer i Kawamuras och Holmbergs inställning att mode och dräkt bör 

studeras som ett sociologiskt fenomen och placeras in i en social kontext. 17  Men jag 

instämmer inte i den tongivande modesociologen Kawamuras starka åtskillnad mellan 

                                                        
13 Lars Holmberg, Teorier om mode: Stil som historiskt och teoretiskt objekt (Stockholm, 2008) s. 14-22 
14 Yuniya Kawamura, Modeologi: En introduktion till modevetenskap (2004) sv. övers. (Stockholm, 2007) 
15 Joan Entwistle, The fashioned body: Fashion, dress and modern social theory (Cambridge, 2007) se t.ex. s. 4   
    och s.12 
16 Maja Jacobsson, Kläder som språk och handling (Lund, 1994) s. 12 
17 Holmberg, s.22 
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mode/dräkt.18 Det jag studerar är tankar kring ett modefenomen likaväl som tankar kring de 

faktiska kläder detta fenomen kretsar kring. 

 Postmodernisten Lyotard måste nämnas här, då han tar avstånd från att forskningen ska 

syssla med s.k. stora berättelser, varav ett exempel i modehistorien är just Diors The New 

Look. Modehistorien tenderar enligt honom att både hänga upp sig på och ständigt 

reproducera sådana berättelser, samt att de tar över handen och tjänar som universella 

förklaringar till en viss tidsepok och att andra debatter därmed kommer i skymundan.  Detta 

är vad han benämner "metanarrativ". Han tänker sig att dessa bär upp 

upplysningsföreställningar om rationalitet och framsteg. Vi bör istället enligt Lyotard vända 

blicken mot lokala och regionala berättelser och företeelser och vara skeptiska mot 

metanarrativ. 19 Vi behöver inte gå djupare än så här in på hans tankar, men jag vill påstå att 

man bör studera Dior och The New Look just för att det är en så stor berättelse, och att det är 

intressant att se hur denna uppstått och spridits och tillmätts en sådan stor betydelse (även om 

varje forskare som nämner den själv bidrar till detta utrymme). Denna uppsats syfte är 

visserligen att göra en lokal studie, men den kretsar ändå kring den stora berättelsen   ”The  

New  Look”. Jag vill bland annat här se om samtiden tillerkände denna lika stor betydelse som 

man kan se att de modehistoriska översiktsverken gör. Min undersökning är begränsad till 

Sverige och svenska modetidskrifter, men det är en pusselbit i en större historisk studie som 

skulle kunna göras. Ibland kan man få känslan av att modehistorien just som Lyotard skriver, 

hänger upp sig på enskilda modehändelser och förbiser mindre fenomen. Men som denna 

uppsats kommer att visa så handlar det i detta fall inte om en i efterhand konstruerad 

modehistoria, utan resultatet visar att man kan spåra att denna berättelse var stor i samtiden. 

Lyotards syn på The New Look har varit en inspiration för mig. Jag tror inte att man behöver 

så så långt som att se The New Look som ett exempel på en saga som den västerländska 

civilisationen berättar för att samhället ska bli begripligt, vilket Lyotard gör.20 Detta tycker 

jag vore att frånta historiens genuina uppehållande vid dessa fenomen – åtminstone om man 

man kan belägga att det var så när det begav sig. Holmberg menar att Lyotard är ett av flera 

exempel på teoretiker som tänker på ett liknande vis, ett annat exempel är Barthes som på 

motsvarande sätt talar om "myter", Wittgenstein som talar om "språkspel" eller för den delen 

Foucault som talar om "diskurser". Man skulle nog även kunna lägga till Potters syn på mode 

som retorik. Han har en intressant teori att mode är ett retoriskt objekt, det är genom retoriska 

                                                        
18 Kawamura, Modeologi s. 17 
19 Holmberg, s. 263 
20 Ibid. s.232 
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tekniker mode skapas. En av dessa retoriska tekniker är "konstruktion av konsensus". Han tar 

upp The New Look som exempel på detta. Att hela Paris (och många fler länder än så, kan 

man tillägga) hyllade The New Look samtidigt kan vara ett exempel på detta. Om en händelse 

bekräftas av olika rapporter så har vi framställt en berättelse.21 Jag tolkar det som att han 

förlägger konstruktionen till samtiden, och i och med detta har han mitt förtroende då jag 

tycker att det är just i förhållande till den historiska samtiden (i den mån vi kan finna dess 

källor) vi ska studera enskilda moden.  

 En forskare som jag vill nämna i förållande till Diors hyperfeminina kvinnoideal är 

Butler, som menar att det endast finns diskursivt konstruerade kroppar och att mode är en 

performativ akt.22 Hon hämtar inspiration både från Foucaults diskursanalys och Lyotards och 

andras postmodernism, vars ifrågasättande av metanarrativ används i hennes egen 

queerteoretiska forskning. Hon menar att kläder hjälper till att skapa könsidentiteter, och detta 

är intressant att tänka på då man studerar The New Look. Butler har definitivt något att 

tillföra i uttolkande av detta. Jag skulle dock ej gå så långt som Butler och hävda att kön i sig 

är en kulturell konstruktion, men att kläder bidrar till att skapa identiteter kring kön 

(könsroller) är en rimlig utgångspunkt.  

 Jag tror att bl.a. dessa ovan nämnda teoribildare sammantaget, eller delvis, kan 

användas för att belysa modefenomen från olika vinklar. Inte minst på grund av modets 

mångtydiga karaktär. 

 
Litteratur 
För genomgång av ovanstående modevetenskaplig teori har jag studerat Lars Holmbergs 

Teorier om mode: Stil som historiskt och teoretiskt objekt. 

En rad modehistoriska titlar har använts som referenslitteratur för beskrivningen av The 

New Look som begrepp i modehistorien; Fashion: The whole story av Marnie Fogg, Lotta 

Lewenhaupts Modeboken, L. Kybalovas Den stora modeboken, History of 20th century 

fashion av Elisabeth Ewing, The great fashion designers av Brenda Polan and Roger Tredre, 

Modets historia under 1900-talet av Gertrud Lehnert, History of fashion: New look to now av 

June Marsh, samt Vogue: Christian Dior av Charlotte Sinclair. 

 Modehistorikerna Valerie Steele och Jonathan Walford har bidragit med en något 

alternativ historiesyn på The New Look, som tonar ned Diors dominerande betydelse i 

förhållande till efterkrigsmodet. Här har Walfords Forties fashion and the new look använts, 

                                                        
21 Ibid. s.291 
22 Ibid. s.233 
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samt Steeles Paris fashion och The Berg companion to fashion samt Fifty years of fashion: 

New look to now. Även Jill Fields står för detta perspektiv, i An imtimate affair: women, 

lingerie, and sexuality. 

För en närmare titt på det feminina idealet i The New Look och det förra sekelskiftets 

kvinnoideal, vilket denna mycket ofta jämförs med, har jag läst Caroline Evans & Minna 

Thorntons   artikel   “Fashion,   Representation,   Femininity”   ur   Feminist Review, Rémy G. 

Saisselins    “Poetics  From  Beadelaire  to  Dior”  ur  The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 

Barbara   Vinkens   “Transvesty   – Travesty:   Fashion   and   Gender”   ur   Fashion Theory, samt 

Steeles  artikel  “Femme  Fatale  and  Visual  Culture  in  Fin-de-siècle  Paris” ur samma tidskrift. 

Jag refererar även kort till Butler via Holmbergs Teorier om mode. Vidare har jag som 

representant för en feministisk kritik av The New Look använt  mig  av  av  kapitlet  “The  return  

of   the  repressed  waist”  ur  An imtimate affair: Women, lingerie, and sexuality av Jill Fields.  

Jag har vidare använt mig kort av Joan Entwistles The fashioned body – fashion, dress and 

modern social theory.  

 

”The New Look” som modehistoriskt begrepp 
 
Det började med ett pukslag – punkt  och  begynnelse  på  en  gång:  det  som  amerikanerna  kallade  ‘the  new  
look’,   den   modelinje   som   Christian   Dior   skapade   med   fint   väderkorn   för   krigsårens   längtan och 
önskningar. Han förvisar 1947 med djärv, kvinnlig linjeföring den hårda, bittra krigstiden till det förflutna 
och öppnar – under hårt motstånd, som alltid vid sådana abrupta omvälvningar – blicken mot en framtid, 
som tillåter kvinnan att åter vara vacker och naturlig. 23 
 

Som en framåtsträvande och kämpande pionjär skildras Christian Dior i Den stora 

modeboken från 1968. Händelsen beskrivs på ett allegoriskt vis och pekar ut händelsen som 

både slutet på efterkrigstiden och början på en ny ljuv framtid. Man menar vidare att den 

parisiska haute couturen efter ett år helt slutit upp kring denna, utav Dior, skapade linje. 

Kybalova är inte ensam om att beskriva Diors entré på modescenen som ingenting mindre än 

en revolution. Många har följt efter. I Fashion: The whole story,  berättar  Fogg  att  “his  New  

Look  was  one  of  fashion’s  defining  moments.”24  

Det finns även en alternativ historieskrivning som ger en något mer nyanserad bild. 

Modehistorikerna Steele, Walford och Fields anser att The New Look inte var särskilt ny och 

presenterar en modifierad bild då de menar att looken var en fortsättning på 1939 års kvinna 

som låg slumrande under krigsåren. Om Dior inte hade existerat hade den nya looken ändå 

fötts, anser Steele, då den var på väg redan 1939 men stannade av under kriget.  Det lite 
                                                        
23 L. Kybalova, Den stora modeboken (1968) sv. övers. (Stockholm, u.å.) s. 315 
24 Marnie Fogg, Fashion: The whole story (London 2013) s. 299 
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fyrkantiga mode som många uppfattar som krigets mode ska istället ha varit en trend från 

1935 och mjukare linjer började komma mot slutet av 1930-talet. Lelong, Fath och Balmain 

ska ha fått uppmärsamhet för sina feminina silhuetter redan 1945. Walford menar att looken 

var långt ifrån ny, då han likt Steele menar att The New Look fanns i startgroparna redan före 

krigsutbrottet hos designers som Fath, Balmain och Dessès.25 Utöver Dior så arbetade särskilt 

Balmain och Balenciaga med liknande stilar och den nya looken var oundviklig enligt 

Steele.26 Fields menar att Dior formulerade stilen på extremt sätt, och att hans stora finansiella 

uppbackning var orsaken till att han är den som setts som lookens upphovsmakare.27 Sett 

genom detta ljus kan man kanske också se att kriget bidrog till att göra detta mode så mycket 

mer dramatiskt då det väl slog igenom – den gav  till sist alla det de varit nekade i många år – 

en explosion av tyger, kjolar, underkjolar och den elegans, lyx och glamour alla längtat efter. 

Själv kommenterade Dior blygsamt att en enda person inte kan förändra modet, och att det var 

för att kvinnor längtade efter att se ut som kvinnor igen som de tyckte om looken.28 

Termen  myntades   av  Carmel   Snow,   amerikansk  modereporter   vid   tidningen  Harper’s  

Bazaar.  Efter  Diors  första  visning  av  La  Corelle  &  Huit  i  februari  1947  ska  hon  ha  sagt:  “It  is  

quite   a   revolution,   dear  Christian.  Your   dresses   have   such   a   new   look”.29 Dagen efter stod 

orden  ‘New  Look’  på  tidningens  förstasidor  och  Dior  slog  igenom  över  en  natt.    Stilen  höll  i  

sig ända till 1954. 30 Enligt Steele används termen The New Look oftast om Diors första 

kollektioner, men den också kan användas om modets generella silhuett i slutet av 1940-

talet. 31  Termen adopterades och blev till allmängods och stilen förvandlades senare till 

mainstreamsilhuett under 1950-talet i modifierade former. Diors Bar-dräkt blev det ikoniska 

plagg som kom att symbolisera looken, som var en revolution och starten på en experimentell 

tid inom modet.32  ”Dior’s  Bar  suit,  [---] is without doubt the most memorable image from all 

of twentieth-century fashion menar författarna till The great fashion designers.33  Looken har 

av många setts vara inspirerad av den stil som rådde under La Belle Époque och det är lätt att 

förstå.34 Ewing beskriver den nya looken enligt följande:   
 

                                                        
25 Jonathan Walford, Forties fashion: From siren suits to the New Look (London 2008) s.192 ff. 
26 Valerie Steele, Fifty years of fashion: New look to now (New Haven, 2009) s.15  
27 Jill Fields, An intimate affaire: Women, lingerie and sexuality (Los Angeles, 2007) s. 263 
   (Boussac var modehuset Diors finansiär, och dessutom en av Frankrikes rikaste män) 
28 Valerie Steele, Paris fashion: A cultural history (Oxford, 1998), s. 270 
29 June Marsh, History of fashion (London, 2012) s. 12 
30 Lotta Lewenhaupt, Modeboken 1900-2000 (Stockholm, 2001), s. 77 ff. 
31 Valerie Steele, The Berg companion to fashion (Oxford, 2010), s. 536 
32 Lewenhaupt,  s.  77  ff.  och  Marsh,  s.  11.  (Se  även  bilaga  ”Bar  Suit”.  Detta  var  den  bäst  säljande  modellen  ur   
    Corolle-kollektionen, enligt Steele, The Berg companion, s. 11)  
33 Brenda Polan & Roger Tredre, The great fashion designers (Oxford 2009), s. 83 
34 Se ex. Fogg, s. 303 
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The years-old  wartime   line,  with   it’s  square  shoulders,  narrow  short  skirt  and  flat-hipped, severe jacket 
was demolished at a stroke. [...] The new shape had unpadded, rounded shoulders, a shapely bust-line, a 
closely defined waist, slightly padded hips and full, billowing skirts that reached well below the calves 
and were often accompanied by wide, flounced petticoats.35 

 
Dior ska med sin  kollektion  ha  velat  skapa  “women-flowers”  i  stället  för  “women-soldiers”  i  

kontrast mot krigsmodet. 36  The New Look var mycket mer än en modeföreteelse – det 

handlade om ett sociologiskt fenomen menar Steele.37 Fogg menar att The New Look blev en 

del av det allmänna medvetandet om en tro på en bättre framtid.38  

 

Disposition 
Undersökningen är uppdelad i följande avsnitt: 1. Den nya linjen. Här undersöker jag vilka 

termer som använts i moderapporteringen om The New Look. Jag undersöker även huruvida 

Dior tillskrivs denna nya linje helt och hållet eller ej.  2. En ny silhuett, en ny kvinnlighet. Här 

undersöker jag modeskribenternas skildringar och tolkningar av den nya linjen. Jag berättar 

om deras beskrivningar, vilka särdrag de finner i den nya linjen samt hur den ställs mot de 

föregående modet. Jag diskuterar även den feminina karaktär och de sekelskiftesdrag som 

skribenterna ser  i det nya modet. 3. Den nya linjens belackare. Här går jag igenom de kritiska 

argument som framfördes mot den nya linjen och försöker förstå vad som ligger bakom dessa. 

Jag diskuterar även de estetiska invändningar som återfunnits. Efter undersökningen 

sammanfattas huvudresultaten och förslag på vidare forskning ges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
35 Elizabeth Ewing, History of 20th century fashion (London, 2001), s. 155 
36 Steele, Paris fashion s. 270  
37 Valerie Steele, Fifty years of fashion, s. 14 
38 Fogg, s. 298 
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Undersökning 
 
 

Den nya linjen 
 
The New Look & Den nya linjen – ett Diorskt eller parisiskt mode? 
Här kommer jag att ta upp frågeställningarna: Kan man spåra termen The New Look i de 

svenska artiklarna och hur användes termen av de svenska modeskribenterna? I vilken mån 

togs Dior upp i förhållande till denna? Sågs Dior som en central modedesigner under denna 

tid, eller nämndes han bara kort eller knappt alls?  

I  de  svenska  modeartiklarna  används  omväxlande  termerna  “(the)  new  look”  och  “den  

nya   linjen”.  Den förra används mer sällan och den andra oftare. Ibland, men mycket sällan, 

talas det direkt om  “Dior-linjen”.  I  många  artiklar  är  det  dock  inte  helt  klart  vad  som  åsyftas  

och termen används ibland i en vidare bemärkelse än att vara kopplad till Dior, samt används 

omväxlande med  termer  som  “den  nya  silhuetten”,  “det  nya  modet”  och  Paris  nya  linjer”.  I  en  

artikel   benämns   den   “the   new   line”, vilket ju blir en återöversättning från svenska till 

engelska.   Vissa   använder   Diors   egna   kollektionsnamn   “Corolle”   samt hans andra silhuett 

“8:an”, och ibland svenska   översättningen   “blom-linjen”,  Diors linje var ju egentligen två, 

vilket flera skribenter rapporterar om. 

      I en artikel i DV framgår   tydligt   att   begreppet   “den   nya   linjen”   används   som   den  

svenska termen för  The  New  Look.  Det  berättas  här  att  “modehus  och  konfektion  över  hela  

världen  lägger  om  sin  stil  och  sina  modeller  till  det  som  amerikanarna  kallar  ‘new  look’  “,  och  

artikeln   talar   om  Diors   lansering   av   ”den   nya   linjen”.39 Jag har genom detta exempel och 

liknande  dragit   slutsatsen  att   “Den  nya   linjen”  var  den  svenska  översättningen  av  The  New  

Look. Detta var också den term som vanligen användes i modereportagen från/om Paris även 

om varianter förekom. Därför används denna term fortsättningsvis i undersökningen, när inte 

enskilda exempel kräver annorlunda, samt i förkortad form (DNL).  

      Man kan inte alltid urskilja i artiklarna huruvida de förknippar DNL med Dior. Vissa 

skribenter, men inte alla, sätter det nya modet samman med Diors kollektion, men ofta får 

man intrycket av att artiklarna snarare refererar till en samling modeskapare i Paris då de talar 
                                                        
39 Eliza,  ”Efter  lunch  hos  Dior far  lunchgästen  hem  för  att  göra  kjolarna  kortare”  DV nr. 32 (1948) s.18. Artikeln 
berättar om den svenska markisinnan Renata Cittadinis lunch i Paris med Dior, samt hennes vistelse i Paris för 
att  planera sin höstgarderob. Hon beskrivs som en av de vackraste damerna inom diplomatiska kretsar i  
Stockholm, och är ett exempel på att svenska överklassdamer hade direktkontakt med Paris modehus. 
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om DNL. Den fråga som måste ställas blir därför: Hur sätts Dior i relation till DNL – som 

dess ensamme upphovsman eller som en av flera i Paris?  Man kan utläsa flera spår I 

skribenternas uppfattning, och jag skulle vilja dela in dem i följande grupper: a) De som ser 

Dior som ensam upphovsman för DNL, b) De som ser Dior som ledande bland Paris 

couturierer och den som går i spetsen för DNL, c) De som ser Paris modeskapare som 

jämställda upphovsmakare bakom DNL. Här ger jag några exempel på skribenternas 

uppfattning i frågan. 

 

a)Dior som ensam upphovsman bakom den nya linjen  

Dessa artiklar nämner ofta men inte alltid DNL på ett uttalat sätt och knyter den till Dior. De 

refererar också till den som om den vore linjen med stort L från Paris. Man ser ett gemensamt 

mode i Paris 1947, och att det är denna nya silhuett som Dior har skapat. I DAM:s 

aprilnummer 1948 beskrivs Dior som upphovsmannen bakom det nya modet och den nya 

kvinnliga formen.40 Här används ej begreppet DNL men vi förstår genom denna artikel att 

Dior står för det allmänna modet just nu. I DAM:s juni-julinummer samma år frågar man sig 

vem som egentligen dirigerar modet och svaret här är Dior, och här används även termen 

DNL.  
Ingen  stjärna  på  den  parisiska  modehimlen  överglänser  Christian  Dior  […]  ’The  new  look’  vinner  stadigt  
terräng – kanske inte så snabbt som de första triumferande segerrapporterna från modet i Paris ville ge vid 
handen men i gengäld över en bredare front. I dag är det som bekant inte bara de excentriska som 
bekänner sig som anhängare till ankellånga kjolar och getingmidjan. Vi har redan nått den punkt, där man 
i all stillhet lägger ner kjolfållen ett par centimeter. Om det i början restes en del protester mot den nya 
linjen, så har i varje fall motståndarna nu så gott som bragts till tystnad.41  
 

Vi får här även veta att Diors silhuett fått ett brett genomslag; detta är nästan ett och ett halft 

år efter att Diors första visning hölls. Även HM har samma uppfattning och menar att det är 

Dior som dikterar linjen i modet.42 I ett tidigt nummer av BM berättar skribenten Nenette att 

“alla  slutit  upp  kring  Diors  silhuett  8:an.  Mindre  stoppade  axlar  och  längre  dräktjackor  än  förr  

har   vårens   dräkter,   det   är   också   alla   ganska   eniga   om.”43 Nenette är tidigt ute, endast två 

månader efter lanseringen av La Corolle, men talar här om modeskaparnas uppslutning, ej den 

publika uppslutningen. Hon ser det alltså som att Dior har satt tonen för silhuetten, och att de 

andra modeskaparna följer efter i hans stil. Artiklarna i de svenska tidskrifterna talar ofta om 

Dior i starkt berömmande ordalag och ger honom gärna epitet som stjärnan på Paris 

modehimmel, modekung, trollkarl, geni osv, men det är inte många artiklar som är så tydliga i 
                                                        
40 ”Skall  det  nya  modet  slå  igenom  på  bred  front  till  hösten?”  DAM 4 (1948) s.175 f. 
41 Carsten  Jacobsen,  ”Vem  dirigerar  modet?”  DAM 6-7 (1948) s.249 ff. 
42 ”Den  nya  linien  i  vår  dikterar  Christian  Dior.”  HM 20 (1947) s.28 f. 
43 Nenette,  ”Vår”  BM (1947) s.66 ff. 
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sin koppling mellan Dior och det nya modet som dessa ovanstående exempel. Den mest 

radikala uppfattningen hos dem som har denna syn är de som går ett steg bakom Dior och 

tittar på hans sponsor Boussac. I en lång artikel i BM om denne extremt framgångsrika – och 

rika – affärsman, tillskrivs The New Look honom. Den nya silhuetten med vid kjol 1947 

tillskrivs  i  denna  artikel  helt  och  hållet  Dior  och  Boussac,  och  ytterst  Boussac.  “Boussac  äger  

sextio textilfabriker, sammanslutna i en trust, och det är han som har inspirerat och finansierat 

Christian   Dior.   Nu   är   det   sagt.” 44  Man ser i denna artikel vidare The New Look som 

synonymt med den nya silhuetten. Jag kommer att återkomma till Boussac i kapitlet om 

kritiken  mot  DNL,  benämnt  “Den  nya  linjens  belackare”.  

 

b) Dior i spetsen för den nya linjen 

Tendenserna i dessa artiklar synes vara att den nya linjen är något som härrör från parismodet 

överlag varav Dior går i spetsen för, alternativt är en av de mest personliga uttolkarna av, 

detta. I några av de tidigaste artiklar där Dior nämns används inte termen DNL men han lyfts 

ändå upp som en av de allra viktigaste i Paris – ex i DAM:  “Om  inte  förr  så  upptäckte  man  på  

NK:s uppvisning att Dior är modehuset för dagen i Paris, ty en hel del modeller härstammade 

därifrån.”   45  och i en biografisk artikel i BM benämns   han   som   “en   ny   stjärna   på  

pariscouturens  himlavalv”.46 Andra uttrycker det lite mer allmänt som att Dior har ett grepp 

över både modet och publiken, men att det finns en konkurrens:  
 

Dior är ett magiskt namn, ett Sesam till modets förtrollade trädgård. Hans succès har varit stor och  
världserövrande och han fortsätter att behålla sitt grepp över modet trots att hans konkurrenter gör vad de 
kan för att ta livet av honom. En uppvisning hos Dior är också en uppvisning i triumf och framgång, 
segergudinnor i taft flyger genom salongerna, framgångens vind fläktar i kjolarna. Och det gör förstås sitt 
tillför att berusa en och övertala en att detta måste vara vackert. Men det är inte suggestion, det är 
verkligen vackert, jämnvackert utan ett enda riktigt ful sak tvärs igenom mammutkollektionen på 150 
plagg. 47 

 

Man lägger här även märke till skribentens minst sagt positiva inställning till Diors mode. En 

liknande men ändå något avvikande uppfattning kan man läsa om redan under våren 1947 då 

Dior presenterades för den svenska läsarskaran i IDUN:   

 
Christian Dior heter han och det är väl bäst att tala om honom först som sist. [...] Han är namnet för dagen 
i modets värld, hans rykte flyger över kontinenterna genom modetidningarna, modehusen och 
modehertiginnorna. Han har skapat Den Nya Kvinnan, säger man, men sanningen att säga, så finns det 

                                                        
44”Mannen  bakom  Dior:  Nya  lookens  upphovsman  äger  200  kapplöpningshästar”  BM 10 (1948) s.60 f. 
45 Ginette,  ”Nya  signaler  vid  vårens  modevisningar”  DAM 4 (1947) s.194 
46 Jean  de  France,  ”Christian  Dior”  BM 4  (1947) s.54 ff. 
47 Marianne  Höök,  ”Dior,  Dior,  Dior… Tre sidor nya Diormodeller direkt från Paris”  DV 40  
     (1948) s.11 f. 
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alltjämt många kvinnor både hos honom och hos de andra modehusen i Paris. Men Dior är envisast i sin 
stil. 48 

 
Här ser skribenten en variation i parismodet, vilket jag funnit vara en relativt ovanlig 

uppfattning. Dior ses som en mycket viktig modeskapare, samt ses stå för den mest 

utpräglade stilen i parismodet. Han ses dock här inte som ursprunget till någon gemensam 

linje.  
 
c) Paris modehus som jämställda i förhållande till den nya linjen 

Följande artikel som intresserar sig för parismodet i stort placerar in Dior som en av alla dess 

modeskapare. Titeln “Det   svävar   i   luften   ovan   Triumfbågen”   säger   också   mycket   om  

skribentens uppfattning om det nya modet.  
 

Det är nog inte så lätt att bestämma vilket modehus man skulle vilja sy hos, om man vore i den 
ekonomiska belägenheten. Det är inte ens lätt att kritiserande sitta och säga vilket modehus man tycker 
bäst om. De är alla så olika och ändå är de förbluffande lika. Var och en har sin bestämda och absolut 
egna karaktär och ändå bildar de tillsammans ett gemensamt helt parismode, hösten och vintern 47-48. [..] 
I år finner man användbarheten hos Balenciaga, djärvheten hos Dior, fantasin hos Fath. Brokigheten 
gnistrar hos Schiaparelli, behärskningen lever hos Lelong och överlägsenheten strålar hos Piguet.49 

 

En artikelförfattare i BM nr 10 menar att Dior tillämpar sina personliga linjer på det allmänna 

modet.50 Artikeln menar att det är det franska modet som är grunden till Diors stil, han sätter 

endast sin egen prägel på det. FEM vill fokusera på det gemensamma i rapporteringen till sina 

läsarinnor:  “Om  än  modehusens  kollektioner  skiljer  sig  ganska  avsevärt  från varandra är det 

dock vissa tendenser som går igen hos dem alla. Det är den långa, rundskurna kjolen och det 

tätt   åtsittande   livet   som   avser   att   framhöva   midjan”. 51  Gurli Rosenbröijer, DAM:s 

Parisutsända modereporter, likställer också modeskaparna i Paris: ”Det är lika intressant att 

besöka en Mendel som en Dior för att få ett begrepp om var medelproportionerna skall dras 

upp.”52 Gällande kjollängden, som var 1947-1948 års stora modesamtalsämne, så menar Jean 

De France i BM att  det  var  “parisskräddarna”  som   låg bakom de långa kjolarna och artikeln 

illustreras av modeteckningar av Dior, Balmain, Carven, Fath och Lanvin-modeller. Det nya 

modet ses som ett gemensamt parispåhitt.53 “Det   nya  modet”   används   vanligast   i   den   allra  

vidaste bemärkelsen för parismodet under  1947  och  1948,  uppfattar  jag  det  som,  medan  “den  

                                                        
48 E.H.,  ”Den  franska  stormakten”  ID 20 (1947) s.13 f.  
49 Ingrid  Af  Ström,  ”Det   svävar   i   luften  ovan  Triumfbågen”   ID 39 (1947) s.20 (övriga modeskapare som ofta 
nämns i många modereportage från Paris både i text och bild är framförallt Balmain, Molyneaux, Rouffe och 
Carven) 
50 Jean  de  France,  ”Diors  nya  bolerovinge”  BM 10 (1948) s.48 f. 
51 ”O  kvinna,  ditt  namn  är  fåfänga”  FEM 42 (1947) s.15 
52 Gurli Rosenbröijer, ”Paris-modet revolterar mot smaknivelleringen”  DAM 8 (1947) s.339 
53 Jean  de  France,  ”Parismodet”  BM 10 (1948) s.57 ff. 
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nya  linjen”  oftast  refererar  till  Dior  – antingen på ett direkt sätt, eller på ett sätt jag uppfattar 

som underförstått. När den används i plural – de nya linjerna eller modets nya linjer så har jag 

uppfattat att den används lite mer allmänt svepande om parismodet. 

 

Resultat: Jag uppfattar att den vanligast förekommande   termen   är   “Den   nya   linjen”. Ibland 

nämns The New Look respektive Corolle & Huit vid namn. Oftare refereras  även  till  “den  nya  

silhuetten”  eller  lite  allmänt  “det  nya  modet”.  Mer ofta än sällan ses detta mode ändå som ett 

mode med gemensamma drag, men det kopplas inte alltid direkt till Dior utan ibland även till 

andra modeskapare. Man kan se att det förekommer en del variation i uppfattningen om den 

nya linjens bakgrund.  I den mån någon tillskrivs den nya linjen i de svenska artiklarna så är 

det Dior, detta är dock inte solklart. I artiklarna refereras det omväxlande till Paris generellt 

och till Dior och de andra samtida parisiska modeskaparna i talet om DNL. Vissa ser Dior 

som upphovsmannen till DNL men den vanligaste tendensen är att se honom som en av flera 

framstående modeskapare som jobbar med denna linje. Många uppfattar honom som den 

ledande av dessa medan vissa jämställer honom med de övriga såsom Balenciaga, Balmain, 

Fath, Lelong, Schiaparelli, Piguet, Molyneaux, Carven, Lanvin mfl.  Det finns även ett fåtal 

som talar i plural om parislinjer, men dessa beskrivs inte närmre vilket DNL görs – vilket vi 

kommer att se i nästa avsnitt. Då rapporter och diskussioner om kjollängder var ett mycket 

stort inslag i tidskrifternas moderapportering, så måste man även ta hänsyn till hur Dior sattes 

i samband med denna del av DNL och inte bara i det allmänna talet om DNL. Jag återkommer 

till detta senare. 

 
 

En ny silhuett, en ny kvinnlighet 
 
En ny silhuett 
Hur tolkade skribenterna DNL? Kan man se om den i Sverige betraktades som 

revolutionerande ny, så som den populärvetenskapliga modehistorien tenderar att göra? Vad 

är det i så fall de uppfattar som nytt med den? 

I ID nr 13 från den 27 mars 1947 kan vi läsa ett av de tidigaste reportagen om en ny 

silhuett i modet. Först berättas att kjolarna nu är längre överlag, och vidare att silhuetten 

uppvisar  
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en kvinnlighet och en lugn stillsamhet som inte modet haft på mången god dag [..]När kläderna för våren 
1947 är som nyast och bäst är det harmoni och förnämhet över dem. Trånga, åtsittande liv med runda 
axlar, höga halsar och ärmar som slutar vid armbågen. [..] Och till dessa små trånga lite sedesama liv 
stora tygrika och veckpösande eller klockvida kjolar. Blomkalksvida – evasée en corolle – kallar man 
dem i Paris. Den nye modeskaparen Christian Dior är mästaren till de kjolar där tygrikedomen 
sammanhålles i veck. 54  

 
Artikeln fortsätter med att bekriva både fest- och vardagskläder från vårens Parisvisningar, 

och är illustrerad med bilder av klänningar från Dior, Molyneux och Jaques Fath. Det står 

klart att de svenska skribenterna uppfattar att krigstidens och den tidiga efterkrigstidens mer 

maskulina tendenser – detaljer så som markerade axlar med axelvaddar och raka, korta kjolar 

eller praktiska långbyxor – i modet nu håller på att fasas ut. Istället danas ett nytt, mer 

feminint mode. DNL ställs ofta i kontrast mot det tidigare krigs- och efterkrigsmodet. Ett 

exempel på det ser vi i DAM:  Modet har definitivt övergivit den torra, något maskulina 

prägeln, representerad t.ex. av amerikanska slacks, den strikta axelbreda dräkten, de sportiga 

åtsittande underkläderna. Dagens ideal är att förläna kvinnan det förföriska och bräckliga 

utseende,   som   en   gång   i   tiden   före   de   båda   världskrigen   kännetecknade   Marcel   Prousts’  

hjältinnor..55  ID, likt många andra, framhåller också det nya modets skarpa kontrast mot det 

tidigare: Inga tvärhuggna axelhörn skjuter ut, inga hårda besparingar, inga linjeskarpt 

avhuggna jackor och kjolar. Det fyrkantiga vinkelräta är borta ur modet. Svepande, runda och 

sammanhållande är linjerna. [..] Det nya modet glider in i sin omgivning och sin miljö på ett 

mycket  mindre  fyrkantigt  sätt  än  det   föregående”.56  Att modet ständigt förändras hör ju till 

det vanliga, men denna förändring uppfattades som ovanligt dramatisk. Signaturen Jean de 

France i BM:s sommarnummer markerar 1947 som ett datum att minnas. Detta illustreras inte 

med någon av Diors New Look-modeller utan med ett stort foto på en Jaques Fath-dräkt. Fath 

är dock inte fokus i artikeln utan det är den nya silhuetten, som är “så helt förändrad, att år 

1947 helt säkert kommer att bli ett datum i modets historia”. 57 Silhuetten beskrivs här inte 

närmare än med dess getingmidja och dess kvinnlighet. I DV-artikeln “En ny kvinna” nämns 

att denna moderna linje kan vara lite främmande för oss svenskar ”efter år av swingkjolar och 

strikta   dräkter   ”,   men   att   det   är   ett   ”förtjusande mode, fantasifullt och framförallt ytterst 

kvinnligt”. 58  I ett annat sommarnummer, i DV sensommaren 1947, rapporterar Fanny 

Munsterhjelm Rocke att 
 

                                                        
54 I.  af  S.  (Ingrid  Af  Ström),  ”I  ballerina-kjol  och  gotiska  veck”  ID 13 (1947) s.22 f. 
55 ”Det  nya  modet  kräver  också  nya  tyger”  DAM 4 (1948) s.200  
56 Ingrid Af Ström,  ”Något  har  hänt”  ID 43 (1947) s.12 ff. 
57 Jean  de  France,  ”1947  års  silhuett  - Ett  datum  i  modets  historia”  BM 6-7 (1947) s.40 
58 ”Ny  kvinna”  DV 41 (1947) s.16 
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I åratal har ju modet varit sig ganska likt, åtminstone vad beträffar den yttre silhuetten. Och så plötsligt 
[...] är förändringen så kapital, så man inte ens kan sy om sin fjolårsblåsa! Hela den yttre linjen är 
fullkomligt ny [...] Borta är T-silhuetten, borta är de raka axlarna och de korta kjolarna, borta är det raka 
och alltför sportiga. Och vad det är vackert detta nya, detta kvinnliga och mjuka, och stiliga! 59  

 

Någonstans på vägen, det varierar när, blir den nya silhuetten ett fastställt faktum enligt 

skribenterna, hos vissa redan hösten 1947. Då börjar nämligen det nya modets inflytande att 

märkas på allvar. I BM rapporteras inför det nya höstmodet från visningarna i Stockholm som 

börjar på modehuset MEA i Stockholm: 

 
Och verkligt ny är ju silhuetten i år. Den halvlånga kjollängden har redan på kort tid hunnit bli helt 
naturlig för ögat och är ju obestridligen mycket elegantare och kvinnligare än de knäkorta kjolarna som 
man faktiskt hunnit bli grundligt trött på. Och all veklagan och allt gnäll till trots så är den i alla fall nu ett 
fastslaget och ofrånkomligt faktum.”60 

 

I DAM:s  septembernummer  1948  rapporteras  plötsligt  att  “new  looken”  är  borta.   Istället  ska  

den ha övergått i ett mode där överdrifterna försvunnit. DAM upfattar att Dior är representant 

för detta. Den nya silhuetten har nu blivit något modifierad, exempelvis är kjolarna något 

mindre vida, och de snävare kjolarna är vanligare. Höftkuddarna är borta och silhuetten tycks 

överlag följa kvinnokroppen på ett något snällare vis. Skribenten tycks tacksam över detta, 

även då detta beräknas  att gå lättare att translitterera för konfektionen. 61 I samma nummers 

förstasidesspalt  nämns  det  också  att  denna  modifierade  look  nog  kommer  att  gå  hem  hos  “den  

stora  publiken”.   I  DV nr  40  menar  Marianne  Höök  att  Dior  “fortsätter  att  behålla  sitt  grepp  

över modet trots att hans konkurrenter gör vad de kan för att ta livet av honom.”  62 Dior ses 

alltså i denna artikel vara i spetsen denna höst, men åsikterna hos skribenterna går isär. Dior 

har  gått  vidare  till  en  ny  kollektion  benämnd  “Den bevingade”  (“Volant”  på  franska), vilken 

behåller DNL:s grundformer men fokuserar på ojämna kjolfållar och större, ofta assymetriska 

dekolletage. Men det är en annan modehistoria, och New look-erans slutfas kan alltså i de 

svenska tidskrifterna dateras till hösten 1948. Signaturen Polyannas citat får markera slutet på 

DNL:s  tidslinje  i  de  svenska  tidskrifterna.  “Höstens  mode  är  den  välklädda  nutidskvinnan  inte  

den  utklädda!”  63  

 

                                                        
59 Fanny  Munsterhjelm  Rocke,  ”Längre  till  varje  pris”  DV 34 (1947) s.10 
60 ”Pärlor  kring  ditt  änne”  BM 8-9 (1947) s.48 
61 Polyanna,  ”Höstens  mode  – ett triangeldrama: Fransk  haute  couture  i  svenska  modevisningar”  DAM 9 (1948)  
    s.323 
61 Marianne  Höök,  ”Dior,  Dior,  Dior…” 
62 Polyanna,  ”Höstens  mode  – ett triangeldrama: Fransk haute  couture  i  svenska  modevisningar” 
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Resultat: Ovanstående exempel ur tidkrifterna visar att DNL uppfattas som ett mode som 

bryter med det tidigare på ett dramatiskt vis och att skribenterna anser att detta är en viktig 

händelse i modehistorien. Linjen ses till en början som en revolutionerande ny silhuett som 

bryter mot det tidigare modet, och mot slutet som en modifierad variant. Händelsen kan 

dateras till att leva sitt liv i svenska modereportage mellan våren 1947 och hösten 1948. 

 

Den nya linjens särdrag 
Hur beskrevs det parisiska efterkrigsmodet och DNL rent konkret i de svenska 

modeartiklarna? I detta avsnitt ska jag söka efter de särdrag som skribenterna ser i DNL. 

Vad fokuserar de mest på och vad uppskattas mest? 

I   artikeln   “Ett   nytt  mode   – en  ny   kvinnlighet”   i   september  1947 skisseras silhuettens 

förändring i dammodet i tydliga teckningar – se bilaga. Man talar om kvinnlighet och om 

proportioner. Paris signaler har nu på allvar nått Sverige. Vad är det viktigaste i det nya 

modet, enligt skribenten? “Det ligger i proportionerna. De sluttande axlarna, den smala, späda 

överkroppen, de breda höfterna och de långa kjolen – summan blir en alldeles ny 

figursilhuett”. 64  Beskrivningen kunde inte ha varit mer träffande än om skribenten hade 

beskrivit en dräkt ur Diors La Corolle, men inget modehus nämns vid namn i denna artikel 

utan författaren tycks se det som ett generellt mode från Paris. En artikel i ID samma månad 

sammanfattar kort de viktigaste dragen i detta   mode:   “Bland   höstens   fem   mest   slående  

modehändelser: de mjukare axlarna, det trånga livet, den smala midjan, de kupiga höfterna 

och   den   långa   kjolen,   har   kjolen   absolut   varit   det   som   kommit   mest   rabalder   åstad.” 65 

Beskrivningar likt dessa återkommer i många artiklar. Man talar återkommande om de 

sluttande axellinjerna med inga eller smäckra rundade axelvaddar, höfterna – vilka däremot är 

vadderade och (nästan stoppade likt en stolsdyna, skulle man vilja inflika) samt ofta är rikt 

utsmyckade, ett slätt och hårt åtsittande liv med korsetterad midja – och så de nya kjolarna. 

Den allra största vikten läggs inte bara i denna utan i huvuddelen av tidens artiklar vid den 

nya kjollängden respektive kjolvidden. ID rapporterar vidare att  “[n]äst kjollängden är midjan 

det viktigaste i modet i höst. Den skall vara trådsmal och hårt åtsittande. Ovanför midjan små 

strama liv - trångt och tygsnålt, under midjan plisserade, rundskurna och vådrika kjolar.66 

Dessa är de särdrag i det nya modet vilka framträder tydligt genom de svenska skribenternas 

pennor.  Tillsammans bildar dessa detaljer en ny silhuett, och det är den som upplevs som så 

                                                        
64 Chris,  ”Ett  nytt  mode  – en  ny  kvinnlighet”  DAM 9 (1947) s.401 ff. 
65 Ingrid  Af  Ström,  ”Något  har  hänt”   
66 Ingrid  Af  Ström,  ”Det  svävar  i  luften  ovan  Triumfbågen”   
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unikt ny. Fler än nämnda DAM talar  om  proportioner.  Fördelen  med  “the  new  look”   tycker 

signaturen Elona i NK är  “de  vackra  proportionerna”.67 Det är dessa som upplevs så nya och 

det är bland annat i förhållande till dem som kjollängd och kjolvidd diskuteras. I förhållande 

till proportionerna diskuteras även vilka som klär i det nya modet. Jag tar upp mer om detta i 

“Den  nya  linjens  belackare”. I  allmänhet  är  det  silhuetten  i  stort  som  man  uppskattar,  “dessa  

svängande, svepande, böljande linjer, urkvinnliga, pikanta, ja rent av smått frivola kläder, som 

för in skönhet och spänning och fantasi i tillvaron långt mer än vad våra kläder gjort de 

senaste tio-tjugo  åren”.68 

      Huvudinslaget i rapporteringen om den nya linjen är kjolarnas och klänningarnas 

längd. Otaliga är de tidskriftsartiklar som upptas av denna fråga. Diskussionerna går heta både 

om hur lång kjolen nu ska vara, och huruvida det är snyggt eller inte. En av de första 

observationerna av den nya kjolängden hittar jag i BM i mars 1947. Artikeln säger att det 

talades om långa kjolar redan 1946  och att vi varit på väg mot dem sedan dess, så det är inte 

alls förvånande att de nu är här.69 1947 års nedhissande av kjolen beskrivs dock som inget 

mindre än en jordbävning, och man tror att det kommer att dröja innan detta händer igen då 

revolutioner är sällsynta i modets värld. 70 En tidskrift rapporterar om ett demonstrationståg i 

Amerika, med standar men texten "Bevara oss från den långa kjolen!" Det refereras även till 

en bild från detta tåg i svensk dagstidning.71 Här  bildades  också  organisationen  “Little  below  

the  knee  club”  till  försvar  för  den  korta  kjolen.  När det kommer till vidden och tygåtgången så 

framstår Dior som den som var mest extrem – särskilt vad beträffar de vida kjolarna. 1947-

1948 fanns huvudsakligen två kjoltyper i det franska modet, den smala och den vida. Man 

pratade aldrig om något mellanting. Dior var den som mest tydligt marknadsförde detta 

genom sina två linjer, den ena smal (Huit, 8:an) och den andra vid (Corolle). Båda var längre 

än tidigare, någonstans mitt på vaden slutade de och detta gäller alla modehus. En intressant 

observation   görs,   och   det   är   “att   kjolarna   blivit   längre   på   dagen   och   kortare   på   natten”.  

Dagklänningarna och dräktkjolarna har alltså förlängts, medan aftonklänningarna har kortats. 

Dessa klänningar var nämligen ofta hellånga tidigare, men det som händer nu är att de olika 

klänningstyperna närmar sig varandra i längd och att ungefär samma bit av kvinnornas vader 

syns från morgon till kväll. En viss skillnad dem emellan fortsätter dock att vara i bruk vilket 

man bl.a skildrar på ett lättsamt sätt i SVD “Ännu  kan  man  […]  veta  vad  klockan  är  genom  att  

                                                        
67 Elona,  ”Den  nya  kvinnan”  NK Våren-Sommaren (1948) u.s. 
68 Christine,  ”Ja  eller  Nej  till  Den  nya  linjen?”  HM 14 (1948) s.15 
69 Jean de France, ”Vårblommor  från  Paris” BM 3 (1947) s.48 f. 
70 ”Kjolarna  är  litet  kortare”  SVD 36 (1948) s.13  
71 Christine,  ”Modet  på  mannekänguppvisningarna”  SVD 41 (1947) s. 20 
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se på damernas kjolar.72 Aftonklänningar tillhör nu inte vardagen, så detta kommenteras mest 

med att det är lite lustigt, men det är de förlängda kjolarna och klänningarna som vållar mest 

debatt.   Enstaka   kommentarer   kring   det   som   benämns   den   nya   “ballerinalängden”   inom  

aftonmodet förekommer, vilket anses särskilt revolutionerande.73 Att kjolarna är förlängda i 

det nya modet tycks alla överens om. Frågan är snarare hur långa de ska vara. Det finns 

många och varierande rapporter om detta och många är buden om de centimetrar som gäller –  

och det är centimetrar från golvet och centimetrar nedanför knäet som räknas, inte den totala 

kjollängden. Vilken var då rätt längd? Ja det varierar mellan modehusen enligt rapportörerna. 

ID kan rapportera om de exakta måtten från Paris modehus:  
 

Och höstens kjollängd är en annan, den är längre! Det är ingenting som kan betvivlas eller diskuteras. 
[..]Alla har längd i kjolen men för den skull påbjuder inte alla modehus samma längd, man väl individuell 
frihet. [..]: Balenciaga 28, Christian Dior 25, Jaques Fath 25, Jean Patou 38, Jeanne Langin 32-25, Lucien 
Lelong 28, Maggy Rouff 35, Pierre Balmain 18-32, Robert Piguet 20-30, Worth 38. Varsågod! Man kan 
räkna ut medellängden om man vill men man kan också välja den längd som passar ens figur bäst.74 

 
Ibland benämns den   nya   längden   “Dior-längden”, 75  medan många refererar till den rent 

allmänt som en del av det gällande modet – det tycks vara ett så givet diskussionsämne att det 

räcker att rent allmänt referera till det utan närmare förklaringar. Men kan kan dra slutsatsen 

att det är från Paris de längre kjolarna kommer, och att Dior har ett finger med i spelet.  

Kjolarnas vidd tas inte lika väl emot som deras längd. Den tycks av många överdriven. 

Man kan också se en återgång i vidden under hösten 1948, vilket uppskattas av flera 

skribenter. DAM skriver redan våren 1948 att överdrifterna är dämpade i vårkollektionerna i 

Paris.76 En skribent i DV uppskattar de modeller där överdrifter saknas, vilka dämpats ned 

något sedan starten av DNL 1947. Dock finns midjemarkeringen samt tyngden i Diors tyger 

och  kjolar  kvar  även  1948.”77  Men hur blev det då med kjollängderna mot slutet av 1948? Jo, 

kjolen är ännu lång, enligt Polyanna, men aftonklänningen sägs nu oftare vara hellång än till 

ankeln.  

 
Resultat: Skribenterna fokuserar i första hand på DNL:s silhuett och proportioner, vilka de 

beskriver som vackra och svepande. Därnäst fokuserar man oerhört mycket på den nya 

                                                        
72 Ellinor  Kielgast,  ”Paris krigar om kjollängden” SVD 37 (1948) s.18 (”[F]örmiddagens sportdräkt är 30-35 cm  
   från golvet, eftermiddagens klänning 25 cm och middagens cocktaildräkt 18-20 cm från golvet. Längen  
   varierar  hos  de  olika  modehusen  [i  Paris]” 
73 ”Kokettera  med  vristerna”  DV 51 (1947) s.20 f. (Aftonklänningen i ballerinalängd sägs ha varit enormt  
   uppseendeväckande och djärv och rekommenderas endast till slanka, meddelånga kvinnor med små fötter.) 
74 Ingrid  Af  Ström,  ”Det  svävar  i  luften  ovan  Triumfbågen”   
75 ”Ner  med  fållen”  DV 34 (1947) s.11  
76 ”Moderevolutionen i Paris överstånden – för  den  här  gången”  DAM 2 (1948) s.27 f.  
77 ”Mera  Dior”  DV 48 (1948) s.2 f. 
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kjoltyperna, till den grad att det läggs mycket utrymmer på att utreda vilket som är exakt rätt 

längd. Man beskriver också DNL:s övriga särdrag; den smala midjan, de sluttande axlarna 

utan axelvaddar, och de breda höfterna – men detta upptar inget större utrymme i artiklarna. I 

förhållande till kjollängderna förekommer någon enstaka referens till Dior-längden, men i 

övrigt diskuteras de parisiska modehusens varierande längder och Dior ses inte som central i 

dessa artiklar. När det dock kommer till kjolvidden så refereras det oftare till Dior och hans 

extremt vida kjolar. Det är också mot detta som mycket av den samtida kritiken riktar sig, 

vilket vi kommer att se längre fram. 

 
En kvinnligt, mjukt och graciöst mode 
Hur tolkar skribenterna DNL? Vilka innebörder finner de i denna?  

“Kvinnligt”  är  ett  av  de  vanligaste  adjektiven  man  finner  i  beskrivningarna  av  det  nya  modet,  

som ses som ett mode för en dam med stort D. Exempelvis Ellinor Kielgast i SVD rapporterar 

följande  inför  hösten  1947:  “I  höst  skall  man  inte  se  ut  som en backfisch utan som en dam – 

mellan  tjugo  och  sextio  år!”78 och Christine i samma tidskrift talar om “Urkvinnliga  linjer.”79 

Många tidskrifter beskriver den nya linjen med ord som kvinnlig och mjuk osv, så exempelvis 

DAM:   “Kvinnligt   mjuk   med   snudd   på   sekelskifte,   prasslande   underkjolar,   svängd   midja,  

stramt sittande enkelt liv och spetsrysch som tittar upp ur ett djärvt decolletage – detta är en 

bild   från   klänningsmodet   av   idag“. 80  VJ talar om ett graciöst och harmoniskt drag och 

illustrerar  artikeln  med  bilder  av  Diors  och  Lelongs  modeller.  “Det  litet  trevande  och  sökande  

från tidigare säsonger har mognat i en harmoni i proportionerna och en grace [...] som vi 

längtat efter länge. Till de släta, strama liven, i vilka vi helst ska dölja en mycket, mycket 

späd byst, hör en så mycket rikare vidd i kjolen. Vårens mode [1948] är ett mycket mjukt 

mode”. 81  Ord som dam, värdighet, drottninglik, elegans, grace återkommer hos skilda 

skribenter, exempelvis hos signaturen Jean de Paris i BM, som talar i mycket positiva ordalag 

om   det   nya  modet.   “Det   nya  modet   återger   kvinnan   hennes   värdighet,   hennes   självkänsla,  

hennes elegans. Utlandspressen sitter här och drar andan inför dess prunkande flärd och dess 

slösande prakt. Den frågar sig, om Paris hädanefter tänker klä endast drottningar.82 Ingrid af 

Ström berättar i ID att   “det   ystert   lustiga  och  pinuppiga   är  bortblåst   ur  modet  och  med det 

också den korta kjolen. Med värdig elegans, stillsamt förnämt och fullvuxet medvetet skrider 

                                                        
78 Ellinor  Kielgast,  ”Paris krigar om kjollängden”  
79 Christine,  ”Ja  eller  Nej  till  Den  nya  linjen?”   
80 G.N.  ”Vårens  franska  mode  presenterat  av  stockholms  modehus”  DAM 3 (1948) s.115 f. 
81 ”Parisvår”  VJ 14 (1948) s.19 
82 Jean  de  France,  ”Paris  skapar”  BM 8-9 (1947) s.44 f. 
    Se även:  “Modet  blir  mer  och  mer  drottninglikt”  BM 8-9 (1947) s.48 
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mannekängerna   genom   salongerna.”83 Vintermodet 1947/1948 beskrivs i DV som graciöst 

och  hur   “kvinnligt   som  helst”.  Om  den  nya   ballerinalängden   i   aftonmodet,   som vissa tyckt 

vara   särskilt   svårburen,   förklaras   att   “[m]ed   alla   dess   förutsättningar   blir   helhetsintrycket  

urkvinnligt,  graciöst  och  så  underbart  ändamålsenligt  till  dans”.  84  I BM i mars 1947 berättas 

att det gemensamma i parismodet är  att de alla favoriserar kvinnliga detaljer så som rosetter, 

volanger  och  rosor,  och  dessa  attribut  är  enligt  denna  skribent  en  fortsättning  på    “den  lyckliga  

mellankrigstiden”.   

Vissa går så långt som att tala om att det inte bara handlar om ett nytt klädmode, utan 

om en ny kvinna. I ID i mitten av maj 1947 omnämns Dior som namnet för dagen i modets 

värld, hans rykte flyger över kontinenterna genom modetidningarna, modehusen och 

modehertiginnorna.  Han  har  skapat  Den  Nya  Kvinnan,  säger  man.   […]Själv  kallar  han  sina  

silhuetter 8:an och Corolle, det första säger sig självt, det andra är inspirerat av 

klockblommornas kalk.85 Diors uppmärksammande i damtidnignarna DV och FEM dröjde lite 

längre tidsmässigt än i de övriga tidskrifterna, men så är dessa inte lika starkt 

modeorienterade som några av de andra. Dessa berättar hösten 1947 om den nya kvinnan i 

tydliga artikelrubriker. Dior själv står i fokus i DV:s   artikel   “Ny   kvinna”.  Här   berättas   om  

Diors  klänningar  och  dräkter  och  ordet  “blomlinjen”  nämns  här   i  en  bildtext   till  en  av  hans  

klänningar, varav några visas i bild kvartssidesstorlek i artikeln. 86  Om man talar med 

beundrande ord om den nya linjen 1947, så märks det under 1948 att fler och fler svenska 

modehjärtan övervunnits och nu definitigt tagit till sig stilen. Inför våren 1948 stämmer även 

NK:s egen modetidskrift in i modekören:  
 

Den nya kvinnan är ett fait accompli. Så det återstår egentligen bara att försöka lägga om stilen. Vi är 
inga flickor längre. Vi har blivit kvinnor. Mogna kvinnor. Damiga. Förföriska. Koketta. Kurviga. Det har 
börjat utifrån, med silhuetten. Den vet väl nu alla hur den ska vara [...] Midjekorsett skall det vara nu, inte 
höfthållare. Samt kuddar  på  höften.    […]  Och  till  detta  kvinnliga  yttre  får  man  naturligtvis  lov  att  också  
skaffa sig ett alldeles nytt och kvinnligt väsen. Ljuvt och litet eteriskt. Hur det nu skall gå till – men 
snörningen  lär  väl  göra  sitt…87  

 

Silhuetten beskrivs inte närmre utan   kommenteras  med   “Den   vet   väl   nu   alla   hur   den   skall  

vara”. Skribenten räknar alltså med att allmänheten nu känner till den ganska väl – vilket vi 

kan ta som belägg för att det är en och samma stil det talas om och hänvisas till även om det 

inte uttalas i alla artiklar vilken modeskapare eller vilket modehus som ligger bakom eller 

vilken kollektion som åsyftas. Det tycks mer eller mindre ha smält samman till en enda 

                                                        
83 Ingrid  Af  Ström,  ”Det  svävar  i  luften  ovan  Triumfbågen”   
84 ”Kokettera med vristerna” 
85 E.H.  ”Den  franska  stormakten”   
86 ”Ny  kvinna”   
87 Elona,  ”Den  nya  kvinnan”   
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silhuett i skribenternas ögon. Det är den parisiska nya stilen som är det primära. Den nya 

kvinnan av 1948, som inte skiljer sig mycket från 1947 utan snarare är 1947 års kvinna som 

nu slagit djupare rot hos skribenterna, är till viss del men inte helt en Dior-skapelse. Kvinnan 

vintern  1948  sägs  nu  ha  “kastat   ifrån  sig  all  maskulinitet   i   sin  klädedräkt.[..]Hon vågar åter 

kokettera med att gömma sig under ett skum av underkjolar, hon låter sina lockar växa upp 

och  rullar  upp  dem  i  snäckor,  beslöjar  sitt  ansikte  och  hon  snör  in  sin  midja  i  korsett.”  Dior  

sägs  ibland  se  kvinnan  som  “en  stängel,  ibland  som  en  blomkalk”,  det  är  naturligtvis  de  smala  

och de vida alternativen till kjolar som åsyftas och hans två linjer 8:an respektive Corolle, 

även om denna kollektion presenterades våren 1947 så stärks dess rykte under 1948 vilket 

detta exempel illustrerar. 88  

Vilken kvinna är det som kommer att kunna bära detta nya mode – hur tolkar 

skribenterna  det?  Det  är  framförallt  en  dam:  “är  det  inte  ganska  roligt  att  för  omväxlings  skull  

få   klä   sig   som   en   dam   istället   för   som   en   backfish?”   undrar  Nenette   i  BM.89 ID:s redaktör 

tycks  hålla  med:  “Man  kan  i  år  se  ut  som  en  madonna  eller  en  gibson-girl, men man ser alltid 

ut som en dam. Bör se ut som en dam, om man klär sig rätt. Så klokt har Dior och de andra 

herrarna och   damerna   ordnat   det”.90 Elona i NK har en reservation.   “Det   är   emellertid   inte  

allom förunnat att spela rollen av denna nya kvinna. Man bör helst passa in i den litet 

gammaldags romantiska bilden av feminin välväxthet. Den med smal midja och välsvarvade 

kurvor i övrigt. De som inte riktigt gör det, skulle man vilja råda att ta det måttfullt.91 I april 

1947 rapporterar DAM  “att det är ett högst exklusivt mode denne Christian Dior créerat blir 

man ganska klar över.“ 92  I   augusti   1947   rapporterar   man   vidare   att   “[m]odet   är   i   full  

revolution. De stora artisterna, de världsberyktade favoriterna i modets spännande 

kapplöpning lancerar de mest våghalsiga djärvheter, som till att börja med kommer att kunna 

bäras endast av de allra vackraste och allra rikaste lyxkvinnorna. Men alla de övriga följer 

efter i lugnare  trav.”  DNL ses alltså som ett mode  som kommer att beröra alla kvinnor. Inga 

bilder   illustrerar   denna   artikel,   pga   “det   franska  modesyndikatets   restriktiva   bestämmelser”  

som gör att bilder ej får publiceras förrän någon månad efter visningarna, av rädsla för 

kopiering förstår man. 93  Senare i samma nummer rapporterar samma signatur att Paris-

                                                        
88 Jean  de  France,  ”Det  nya  modet  i  höst”  BM (1947) s.53 ff. 
89 Nenette,  ”Linjen  är  ny,  mina  damer!”  BM 11(1947) s.52 f. 
90 E.H.  ”Den  franska  stormakten”  
91  ”Den  nya  kvinnan” 
92 Ginette,  ”Nya  signaler  vid  vårens  modevisningar”   
93 Gurli Rosenbröijer, ”Paris-modet revolterar mot smaknivelleringen”. HM har  samma  problem  i  artikeln:  ”I  
väntan  på  det  nya  modet”  HM 37 (1947) s.12 f. 
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couturen upplever historiska dagar, och att kläderna är dyrbarare än någonsin. 94 Att Diors 

silhuett är en central del av parismodet märks i hennes beskrivningar. parismodet riktar sig till 

en exklusiv kvinnoelit, men hon tänker att det i förlängningen kommer att nå även 

majoritetens kvinnor.  

 

Resultat: Vi har här sett att DNL tolkades som ett mycket kvinnligt, mjukt och graciöst mode. 

DNL sågs alltså som en romantisk och feminin trend. Det finns en viss variation i 

beskrivningarna men alla är överens om att det är ett hyperfeminint mode som nu ser dagens 

ljus, och detta uppskattas av de flesta modeskribenterna. Det är något lockande i att nu få klä 

sig som en riktig dam Det är en blomlik kvinna som skildras i modereportagen 1947-1948; en 

kvinna i full blom, ej längre ungdomligt knoppande men ej heller överblommad, hon är 

fortfarande eterisk och ljuv. Det   är   definitivt   “Women-flowers”   i   kontrast   till   “women-

soldiers”, som Dior uttryckte det, som man återfinner i modeskribenternas skildringar i de 

svenska tidskrifterna. Det är också en dam det talas om; en dam med markerade kvinnliga 

attribut som smal midja och breda höfter, kurvig och förförisk men ej någon bystdrottning 

utan snarare en elegant och värdig, och förstås lite förnäm kvinna. Man tycks ha velat se att 

de svenska kvinnorna skulle klä sig parisiskt damigt, och uppskattade den extremt kvinnliga 

looken som kom från Paris.  Det nya modet ses dock som en angelägenhet för alla kvinnor, 

åtminstone för dem som vill se ut som en något sånär utstuderad dam. Till en början riktar det 

sig till överklasskvinnor, men det förutspås nå övriga samhällsklasser så småningom.  

 

Sekelskiftesnostalgi 

Hur tolkades modets feminina drag? 

Man tolkade modets feminina drag i ljuset av en sekelskiftesnostalgi. Man såg alltså ett 

samband mellan det feminina i DNL och sekelskiftets femininitet. Många menade nämligen 

att det inte bara var frågan om en brytning med krigstidens mode och början på ett nytt, utan 

att det handlade om en återgång till modebilden före de båda världskrigen. Det var vanligt 

bland skribenterna att dra paralleller mellan det nya modet och sekelskiftets silhuett. SVD ser 

en tydlig referens till kvinnan 1880-1910, som beskrivs som kokett. Som ex på vad som är 

sekelskifteskvinnligt anger man prasslande taftkjolar, släpande kjolar, korsetter och turnyrer. 

Diors fokus på kvinnans anklar nämns också. Övriga drag är smycken av pärlor och strass, 

                                                        
94 Gurli  Rosenbröijer,  ”Höstens luxuösa Parismodeller fick strykande åtgång – Kommer det nya modet att   
    accepteras av konfektionen? DAM 8 (1947) s.431 
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skor med spetsig tå och vass klack, gammaldags betonade frisyrer, uppkammat nackhår och 

pannhår – långt hår är nu ej stilfullt, meddelar de. Alla modehus i Paris jämförs med 

sekelskiftet och inspirationen ska ha hämtats hos impressionisterna; namn som Monet och 

Renoir nämns, inte minst i förhållande till den dämpade och dova färgskalan med mycket 

pasteller. Alla modehus sägs följa receptet med ett stramt enkelt liv och en vid kjol med 

många utsirningar, samt bruket att sätta dekorativa blommor vid axlarna eller i midjan. 

Tygåtgången sägs ibland vara 20-30 m i en klänning. En skillnad som nämns är att 

klänningarna 1948 är mer urringade än förr. Artikeln refererar även till "rembrandt"-färger” 

och mörkare färger.95 Här dras linjen alltså ända tillbaka till den prunkande barocken men det 

får nog ses som ett undantag bland de referenser som förekommer. Så mycket tycker denna 

tidskrift om  sekelskifteskvinnan  att  man  utropar  “Lovad  och  prisad  vare  gångna  tiders  ljuva  

kvinnlighet!”   samt startar   en   följetong   benämnd   “Allt   går   igen”   i   vilken   man   utlyser en 

fototävling där läsarna ombeds att skicka in modefoton från tiden 1880-1915. Tusentals bilder 

på stiliga damer strömmar in under de följande numren och varje publicerbar insänd bild får 

10 kr som tack. Foton på vackert klädda damer i turnyrer, spetsparasoll och tjusiga hattar får 

illustrera att mycket av det som är modernt i dag ju även var modernt förr. 96  SVD drar alltså 

en stark parallell till sekelskiftesmodet. Även FEM och rapporterar kort att inspirationen för 

Paris modeskapare är hämtad från 1880.97 (Dior nämns ej bland dessa) och i DV gör man 

associationer  till  “en  skridskofest  på  Nybroviken  vid  sekelskiftet”.98 BM drar en parallell till 

1800-talets mode. En hävdad parallell till 1910-talets mode avvisas av en skribent i DAM, 

som tycker att det finns lite för stora skillnader. 99 Men klart är att det var vanligt att i 

samtiden göra dessa jämförelser, då även de som avvisar dem förhåller sig till dem på ett eller 

annat vis. Några enstaka skribenter söker efter den nya linjens mer omedelbara 

inspirationskällor  och  refererar  till  en  utställning  i  Paris,  “Damen  med  enhörningen”.  Artikeln 

jämför även Diors kvinna vid gotiska madonnor i franska katedraler. 100 Denna artikel drar 

alltså referenserna så långt tillbaka som till medeltiden, vilket får ses som ett intressant 

                                                        
95 Ellinor  Kielgast,  ”Mellan  1880,  1910  och  1948”  SVD 17 (1948) s.18 ff.  
96 ”Allt  går  igen”  SVD med start i nr. 21 (1948) (se t.ex. SVD 21 s.12, SVD 23 s.23, SVD 24 s.12 m.fl) 
97 ”Modets  eviga  cirkelgång”  FEM 35 (1948) s.9 f. 
98 ”Ny  kvinna”   
99 Chris,  ”Ett  nytt  mode  – en ny kvinnlighet”   
100 I af S. (Ingrid Af Ström), ”I  ballerina-kjol  och  gotiska  veck”. ”Han [Dior] har tydligen inspirerats av gotikens 
madonnor och Elin Wägners pennskaft.100 [...] Vecken ligger stela och djupa som på de träsnidade gotiska 
madonnorna i de franska katedralernas nischer. Överhuvudtaget kan man skönja ett tydligt gotiskt drag över 
modet som helhet och silhuett. Den gotiska gobelängsviten Damen med enhörningen var också  
utställd  i  Paris  under  fyra  hela    månader  i  höstas,  och  det  har  tydligen  haft  sitt  inflytande.”  (Hur Elin Wägners  
penna såg ut vet jag inte, kanske var den snidad i sirliga eller kvinnliga former?) 
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undantag. Som kuriosa kan även nämnas att återgången till det gammaldags ses gå igen även 

inom parfymerna  som nu ofta luktar ros, viol eller jasmin. 101  

 

Resultat: Många artiklar ser hos DNL referenser till framförallt sekelskiftet. Man ser här alltså 

ett gammaldags kvinnoideal återuppstå i det samtida parismodet. Det är detta som man främst 

associerar  det  “kvinnliga”   i  modet   till.  Det  har   inte  endast   att  göra  med   stilens  korsetterade  

silhuett och dess vida underkjolar, utan även med de accessoirer som hör till det.  

 

Diskussion: Femininitet och sekelskiftesideal 
När man säger att DNL är feminin, vad menar man då? Enbart att kvinnans kurvor är 

understrukna och överdrivna? Modehistoria fördjupar sig sällan i sådana reflektioner, men 

modevetenskap och sociologi gör det.  

Evans och Thornton diskuterar femininitet och representation och menar att dammodet 

ofta reproducerar för-föreställningar (preconceptions) om femininitet. De menar vidare att 

föreställningar om femininitet är något som förändras, de är inte en gång för alla givna. 

Dessutom uttrycker olika modeskapare femininitet på olika sätt. Chanel konstruerade en typ 

av kvinnlighet, Dior en annan. Chanel, exempelvis, utgick från herrkläder när hon formade 

sitt kvinnoideal. 102 Chanel menade att Dior klädde ut kvinnorna. Man kan fråga sig om hon 

inte gjorde detsamma själv, men från sitt perspektiv? Att klä är ju i viss mening att klä ut. 

Med Vinkens syn innebär alla kläder en form av utklädning, vilket är ett intressant perspektiv. 

Hon menar att mode handlar om distortion eller förvrängning. Mode har ofta sysslat med att 

på ett övertydligt sätt representera klass och kön, enligt ett sociologiskt perspektiv.103 Själv 

menar  hon  att  mode  kan  beskrivas  som  “cross-dressing”;;  det  är  maskerad,   transvestism  och  

travesti. Det är detta som mode, åtminstone sedan Haute Couturens uppkomst, ägnar sig åt. 

Dock borde även modet före 1800-talet ha handlat om samma sak, om mode i sig är 

maskerad, kan man tycka. Jag antar att hon menar drar denna tidsgräns ur ett könsperspektiv, 

då det är fr.o.m 1800-talet som man tydligast kan se könsuppdelningen inom modets dam- 

och herrsida, detta framstår tydligt genom läsningen av modehistorien. Kontinuerligt från och 

med 1800-talet är herrklädseln nästintill konstant, genom sina varianter av kostymen. Med ett 

feministiskt språkbruk kunde man här tala om att mannen sedan dess varit en norm, och 

kvinnan är hans variation, den s.k.   “andra”. Det är inom dammodet vi sedan 1800-talet ser 

                                                        
101  ”Inget  krångelmode  i  vårligt  vardagslag”  HM 15 (1947) s.24 
102  Caroline Evans & Minna Thornton “Fashion,  representation,  femininity’, Feminist Review  s. 49 f. 
103 En tidig sociologisk teori om mode, även benämnd imitationsteorin eller nedsjunkningsteorin. Dess främsta  
     företrädare var Spencer, Veblen och Simmel. 
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nästan all extravagans. Vinken menar är inte att denna maskerad är öppen, utan oftast dold. 

När Dior konstruerar sin feminina silhuett så ser många det som naturligt att kvinnan kan 

förkroppsliga denna fetischiserade femininitet. Även hon är inne på att Chanels dammode tog 

vägen via det maskulina, Dior däremot tog vägen via det ultrafeminina. Chanel ska f.ö. ha 

anklagat Dior och hans manliga kollegor för att ha klätt ut kvinnan till en transvestit, därför 

att de själva drömde om att vara det. Vinken menar att den absoluta mannen och den absoluta 

kvinnan   är   “a   dark   object   of   desire”   och   att   sexuell   identitet   snarare är en fantasi än en 

verklighet.104 Det handlar alltså om att konstruera den kvinna, eller den man, som man själv 

idealiserar – eller snarare som tiden idealiserar.  

     Vinkens idé om utklädning, och Evans & Thorntons idéer om preconceptions hjälper 

till att bättre analysera och förstå skapandet av kvinnoideal och varför den nya linjen kan ha 

uppfattats som så feminin. Dock är det svårt att ta på något konkret i de svenska texterna som 

visar vad detta kan bero på. Däremot är det lättare att ana när det feminina drivits för långt. 

De svenska modereportrarna talar ibland om DNL:s överdrifter och om parisiska excesser, 

vilka inte uppskattas. Framförallt de manliga samtida kommentarerna är intressanta här. 

Någon ansåg att en kvinna i det nya modet såg ut som en vaxdocka. Där sågs den alltså ha 

gått över gränsen för vad som kan betraktas som naturligt kvinnligt. Steget från utklädning till 

queer är inte långt, och här kan Butler nämnas kort. Butler ser mode som en performativ akt 

och   hon   har   ägnat   sig   mycket   åt   “gender   trouble”.   Hon   kritiserar   i   själva   verket  

föreställningen om två kön. Vi behöver inte fördjupa oss i detta här, men kan ta upp hennes 

idéer om att idealbilder formas och imiteras, och att det är dolda strukturer som formar vår 

identitet. I klädernas värld är de dock inte så dolda kan man tycka, kvinnlighet och manlighet 

konstrueras här på ett synligare sätt än i förhållande till många andra fenomen. Jag vet inte om 

just synligheten gör kläder mer eller mindre intressanta att undersöka ur Butlers perspektiv. 

Hon framhåller dragqueens lek med könsrollerna och ser att detta kan påminna oss om att 

könsroller är just en lek och något som skapas och prövas. Genus är vad du gör och inte vad 

du är, och förmodligen anser hon även att du även är hur du klär dig, vilket ju är en handling.  

Enligt Holmberg skulle man kunna genomföra en queer läsning av modehistorien.105 Om vi 

prövar detta snabbt på DNL så kan vi se att den möjligen rör sig i gränslandet kring var 

gränsen för kvinnlighet ligger. Exempelvis Diors idé om kvinnlighet framstår för somliga, ex 

för Chanel, så överdriven att den uppfattas som en transvestitliknande utklädningsakt. Även i 

                                                        
104 Barbara  Vinken;;  “Transvesty  - Travesty:  Fashion  and  Gender”,  Fashion Theory: The journal of Dress, Body  
    & Culture Vol 3, Issue 1 (London, 1999) s.34 
105 Holmberg, s. 241 
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de svenska tidskrifterna återfinner vi tal om överdrifter, och i något fall att DNL är en 

förvriden silhuett. Till och med på en kvinna kan en extrem betoning av vissa kroppsdelar 

uppfattas som en   för   “kvinnlig”   stil. Detta kanske kan vara en av förklaringarna till varför 

hans look tonades ner något 1948 och att den modifierades världen runt, även om detta allra 

främst kan förknippas till krympande kjolvidder och minskande överdrifter överlag. Men i en 

viss tid och en viss kontext fungerade hans mode, förmodligen träffade det mitt i prick i en tid 

när kvinnor var utsvultna på kvinnlighet och inte hade något emot att pröva ett sådant mode. 

Men delar av detta mode (och sekelskiftesmodet) har kanske just på grund av det överdrivna 

och avvikande senare också kunnat komma att bli till fetisch, så ex. korsett och stilettklackar 

– då de representerar en extrem form av det vi uppfattar som feminint. Dessa balanserar på 

gränsen – de har inte överträtt den utan är fortfarande kvinnliga inslag. Kunde man med 

Butlers ord säga att Dior i vissa detaljer gjorde genus på fel sätt, trots att han egentligen höll 

sig  till  “rätt”  kön?  Han  tycks  åtminstone  ha  närmat  sig  gränstrakterna  för  det  och  därför  kunde  

det bli till fetisch, så som jag tolkar det. Jag tänker på signaturen Polyannas ord 1948 när 

DNL  hade  modifierats:  “Höstens  mode  är  den  välklädda  nutidskvinnan  inte  den  utklädda”.106 

De svenska modereportrarna uppskattade ofta inte överdrifterna och utklädningsinslagen i 

DNL.  

Det kvinnoideal som återfinns i DNL är enligt (bland andra) de svenska 

modeskribenterna sekelskifteskvinnan, om än givetvis i något moderniserad form. Men vad 

innebar egentligen sekelskiftets kvinnoideal? Hur hjälpte Diors kläder till att skapa den nya 

eller snarare nygamla kvinna, som skribenterna tyckte sig se? Vad var det för typ av 

kvinnoideal man ständigt refererade till? Rent stilmässigt, vilket jag antar är det som de 

tydligast tänker på, handlar det om den timglasformade bleka kvinnofigur som var täckt från 

topp till tå i tyg, med långa tygrika och massiva kjolar, hellånga ärmar, hög hals, siden, 

spetsar och med huvudet täckt av en stor hatt och håret sedesamt uppsatt. Men som 

kvinnoideal måste vi ta reda på lite mer vad det innebar. Vi vet att sekelskiftets och det sena 

artonhundratalets kvinna var en kvinna som rörde sig i borgerliga och aristokratiska kretsar, 

som inte arbetade, inte sportade och inte var ute i solen annat än med handskar och parasoll.  
Holmberg berättar om det senare 1800-talets Gibson-flicka med sin s-formade silhuett. 

Hon var en karikatyrliknande tecking av en kvinna, som kom att bli en feminin förebild. Den 

kvinna som skapades i och med Charles Worth under andra halvan av 1800-talet  – Worth var 

den första Haute Couture-designern – hade timglasfigur, krinolin, korsett och ibland turnyr. 

För att se ut som en Gibsongirl blev det ibland nödvändigt med lösbröst i gummi. Kläderna 
                                                        
106 (Se  tidigare:  Polyanna,  ”Höstens mode – ett  triangeldrama”)   
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var i bleka pasteller eller i mörk sammet, linne eller ylletyg. Kvinnan var insvept i en kokong 

och skulle vara en sedesam och sval varelse. Hyn hölls blek och inget smink användes, 

möjligen blekmedel eller rispuder. Till skillnad från figuren skulle ansiktet vara naturligt 

oskuldsfullt.107 Det var en hårt regisserad kvinna, långt ifrån naturlig. 

Saisselin  beskriver  sekelskifteskvinnan  i  poetiska  ordalag:  “In   the  period  of   the   fin de 

siècle women always appeared and ever evoked a sentiment of poetry, grace, charm. Poetry 

and  fashion  had  become  inseparable.  But   it  was  a  poetry  of   reverie.”  Han söker också efter 

länken mellan 1800-talspoeterna Beaudelaire och Valéry och modeskaparen Dior, och menar 

att de delar samma metafysik om kvinnan. Deras kvinna är en kvinna som förvandlats från 

natur till konstverk. För   Dior   är   hon   “a   poem   of   curves,   lines   and   volumes;;   woman   has  

become  style.  And  style  for  Dior  means  form,  unity,  rather  than  detail.”  Haute Couture sägs 

ägna sig åt en dehumanisering av kvinnan. Under 1800-talet var hon ett drömskt konstverk, 

under 1900-talet ett intellektuellt konstverk – men hon är likafullt en abstrakt varelse för dessa 

poeter och modeskapare.108  

Även Steele är inne på denna delning mellan natur och konstverk i kvinnoidealet i sin 

undersökning av sekelskiftets diskurs om kvinnan och femininiteten, men ger en lite annan 

bild. Hon finner i denna diskurs både kvinnan som natur och kvinnan som en flykt från 

naturen. Om man tittar på art nouveau-stilen, som associerade kvinnan med det organiska, 

omslingrad av eller omslingrande naturen, så finner man även detta i sekelskiftets mode som 

ofta innehöll element så som blomsterbroderier. Jag tycker att man här kan se en motsvarighet 

hos Diors blomsterlinje. Men när Steele vänder blicken mot de dekadenta så ser hon snarast 

en koppling mellan kvinnan och det artificiella, och att kvinnobilden var tveeggad – naturen 

hos kvinnan sågs som farlig och den kvinna som förkroppsligade detta var Femme fatale, en 

parisisk förförisk kvinna (som arketypiskt kan spåras tillbaka till bl.a. myten om Eva, den 

första kvinnan, som ledde mannen i fördärv genom synden). Det var samtidigt en fashionabel 

kvinna, som ledde en modern livsföring och offrade familj för sina egna intressen. Steele 

menar att inte bara kurtisanen utan även kvinnan generellt var fetischiserad som ett 

konstobjekt under denna tid, men lika hotfull för mannen. Kan man se om den kvinna som 

framträder i DNL uppfattas som hotfull? En skribent var inne på det spåret, då hon frågade sig 

om männen är rädda för den nya kvinnan. Någon utpräglad femme fatale kan vi dock nog inte 

tala om att DNL sågs representera. Polan och Tredre är inne på en liknande referens, dock 

                                                        
107 Holmberg, s. 28 ff. 
108 Rémy G. Saisselin; “From  Beaudelaire  to  Christian  Dior:  The  poetics  of  fashion”,  The Journal of Aesthetics  
     and Art Criticism, Vol.18 No.1 (1959) s. 109-115 
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med en annan tolkning. Den överdrivna, nästan karikatyrliknande, viktoriansk-inspirerade nya 

looken ses vara ett förkroppsligande av fertilitetsgudinnan.109 Här finner vi kopplingen till 

kvinnan som natur igen, men här med en positivt och fruktbar liknelse, till skillnad mot 

Femme Fatale-bilden. Inte heller denna kvinna går väl riktigt att spåra hos de svenska 

modrereportrarna. 

Hela sekelslutet var enligt Steele en artificiell tid som omgavs av ornamenterade objekt, 

lyx och dekadens. Kvinnan blev till en märklig varelse, till hälften docka och till hälften idol 

eller ideal. Hennes figur var hårt formad och konstruerad av tyg och kuddar, hur 

kvinnokoppen egentligen såg ut under detta kunde knappast anas. Dammodet var i Paris 

under denna tid högt erotiserat och att vara kvinna var en konst. Detta gällde inte bara 

kurtisanen  utan  “den  vanliga”   respektabla  borgerliga  kvinnan.  Efter   första  världskriget   blev  

denna kvinna helt omodern, och blev istället ersatt av la femme moderne. Korsetten övergavs 

och modet blev lättare och enklare. 110  

De artificiella dragen går igen i DNL och det är något vi kan se i modereportagens 

skildringar av dess särdrag. Höfter vadderades och kjolar blåstes upp av lager av underkjolar. 

I den meningen kan man säga att DNL var ett dekadent mode. Även om denna term inte 

användes i någon av artiklarna, så tycks den svenska samtiden kritisera DNL för att vara just 

det. Den gick stick i stäv mot allt vad sparsamhet hette. Istället skulle man klä sig i ett 

överflöd av tyger, helst luxuösa sådana. DNL ses i kontrast mot krigstidens mode och var ur 

ett efterkrigstidsperspektiv mycket dekadent. Det dekadenta är alltså något som går igen och 

som kan ses vara en del av sekelskiftesdiskursen. I Sverige propagerade man för de enklare 

modellerna, de minst raffinerade, den mest moderata formen av DNL. Detta är förstås en 

anpassning till den verklighet man lever i. Man ser dock en stark beundran inför de parisiska 

modehusens förföriska mode, men det är en dröm man snabbt kliver ut ur, och som måste 

anpassas till vardagens behov. 

      Det är intressant att tänka på vilka två motsatta kvinnobilder som förenas i DNL. Dels 

har vi blomsterliknelsen, som pekar på kvinnan som natur. Dels har vi det artificiella inslaget, 

som gör kvinnan till ett artificiellt konstideal – eller åtminstone till en mycket överdriven och 

långt dragen natur. Det är egentligen två oförenliga ideal som både sekelskifteskvinnan och 

DNL förkroppsligar. Det som de svenska skribenterna ser i detta ideal är främst det 

artificiella, i deras tal om överdrifter osv. Kvinnligheten i DNL är något som måste byggas 

                                                        
109 Brenda Polan and Roger Tredre, s. 83 
110 Valerie Steele, “Femme  fatale  fashion  and  visual  culture  in  fin-de-siècle  Paris”,  Fashion Theory: The journal  
     of Dress, Body & Culture Vol.8, Issue 3 (London, 2004) s. 316-327 
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upp, vadderas och hårdmarkeras. DNL ses som en utstuderat konstruerad och elegant stil; 

blomliknelserna finns där, men snarare som en effekt än som något som förknippas med 

natur. Trots DNL:s konstruerade karaktär läser man dock in en mjukhet i det. 

Troligen var tankegångarna bakom referensen till sekelskifteskvinnan i de svenska 

modereportagen egentligen inte fullt så utstuderade eller komplexa. Entwistle uttrycker sig 

enkelt och tydligt om vilken parallell hon ser i The New Look:   “Dior’s   ‘New  Look’  of   the  

1950s  promoted  a  return  to  a  Victorian  shape  for  women,  narrow  waist  and  full  skirt”, och vill 

ej dra några paralleller mellan tidsanda eller mode.111 Och det är snarast detta de svenska 

skribenterna talar om – kanske ska man inte dra tolkningen längre än till att vara just så 

bokstavlig. Någon av skribenterna är visserligen inne på att det handlar om  ett  visst  “kvinnligt  

väsen”  och att det nya modet gör att man blir en mer kokett kvinna. Men man kan nog tolka 

henne som att detta nog ändå har mest med klädstilen att göra snarare än en omläggning av 

livsstilen i stort; att det handlar om att nya modet helt enkelt får en att känna sig mer kvinnlig 

när man bär det. Det handlar inte om att konkret gå in i en gammaldags kvinnoroll utan det är 

snarast en stilmässig jämförelse. Artiklarna diskuterar inte närmre det kvinnoideal detta 

medförde, utan uppehåller sig hellre vid estetiska diskussioner om proportioner och figurtyper 

och hur detta mode skulle bäras. Jag återkommer till detta i avsnittet om estetisk kritik mot 

DNL. 

 
 
Den nya linjens belackare 
 

Vilken typ av kritik mot den nya linjen kan man finna i artiklarna? 

Här går jag igenom vilka kritiska argument mot det nya modet som kan utläsas ur 

tidskrifterna, och vilka som framför kritiken mot det nya modet. Jag har sett några 

huvudsakliga typer av kritiska argument.  

 

Feministisk kritik 
 
Kan man finna någon kritik mot det feminina sekelskiftesidealet, i de svenska tidskrifterna? 
 
HM gör följande reflektion, som till en början är skeptisk men övergår till att vara positiv i sin 

syn på DNL. 

                                                        
111 Entwistle, The fashioned body, s. 171 och s. 63 
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Först blir man modstulen och kanske tänker: hur ska nu detta mode kunna anpassas efter svenska 
förhållanden, hur ska en husmor, en yrkeskvinna kunna uppträda modern och välklädd - vilket ju  så 
märkbart höjer hennes självaktning och arbetsförmåga - i dessa kläder? Men snart inser man, vilka goda 
förutsättningar dagens mode dock har. Det är kvinnligare, inte längre så ungdomligt och flickaktigt. 
Bevis: de längre kjolarna, hattarna med stora brätten, som omramar ansiktet klädsammare än de små [...] 
och först och sist fantasidräkterna. De är ett fynd. " 112 

 
En representant för ett svenskt modehus, disponent Nils Påhlssons hos Bekå, ser inte hur det 

nya  modet   ska  passa  den  moderna  kvinnan.   “Personligen anser jag, att detta mode skär sig 

mod det moderna kvinnans livsstil, men vi vill gärna visa vad den utländska modevärlden 

trumfat igenom” 113 Dessa är det enda rudimentära spår av feministisk kritik jag finner i de 

svenska mode- och damtidskrifterna. Hertha framför dock som kontrast en tydlig feministisk 

och klassekonomisk kritik i sitt ställningstagande mot det nya modet. 
 

Fredrika-Bremer-Förbundet vill förena sig med andra kvinnosammanslutningar i en bestämd föresats att 
vända strömmen och i stället få svenskorna att vidareutveckla den naturliga demokratiska klädform, som 
utmärkt  de  senare  åren.[…]Man  gladdes  och  hoppades,  att  kvinnorna  äntligen och definitivt beslutat sig 
för vettiga kläder, ett stabiliserat mod, anpassar efter en saklig och fri inställning till samhället. Det fanns 
ju så mycket annat, som var viktigare än kläder. Men nej, vad vi bedrog oss! 

 
Skribenten   syftar   här   på   det   funktionella   “icke-mode”   som   rått   under   och   efter   krigsåren.  

Margareta Lindström i Hertha är minst sagt besviken på att så många kvinnor lättvindigt tagit 

till sig det nya modet. Huvudkritiken i Hertha rör dock allvarligare saker än modet i sig, 

menar de. Lindström slår fast att 
 

det är inte bara kvinnornas och landets ekonomi, som står på spel, när en ny lyxvåg så här slår över oss. 
Det är något mycket, mycket allvarligare. Det är kvinnans under krigsåren tillkämpade goodwill, hennes 
värdighet som oberoende, samhällsnyttig människa man vill åt. Det är ett lömskt försök att återuppliva 
den sekelskiftets hjälplösa, ofria, oansvariga könsvarelse hon en gång var. Modet, som borde vara ett 
instrument till trivsel, har härigenom blivit   en   kvinnosaksfråga.   När   det   sägs,   att   modet   är   “   så  
förtjusande”,  att  den  nya  linjen  är  “så  klädsam  samt  kvinnlig”,  när  det  skrivs  så  mycket  strunt  om  kvinnan  
i modekåserierna och när det sättes likhetstecken mellan kvinnlighet och larvig fjollighet, då är det fara å 
färde.  ”   

 

Hertha avfärdar alltså det nya modet på flera punkter. Här dras sekelskiftes-associationen ett 

steg längre och man läser in 1800-talets negativa kvinnosyn i denna referens. Man finner att 

klädmodet har spårat ur och att modeskaparna medvetet vill återföra kvinnan till en 

gammaldags kvinnoroll.  

Från manligt håll förekom också invändningar mot det nya modet, men dessa tycks 

oftast röra sig om de långa kjolarna. En modereporter tar med sig sin manliga kusin till en 

modevisning. Han klagar över att han inte längre kan se mannekängens ben, något som även i 

                                                        
112 Mary  Nathorst,  ”Längre  kjolar  signalerar  Paris”  HM 12 (1947) s.32 
113 Maja-Olin  Nilsson,  ”Höstmodet  hos  Ohlssons  och  Bekå”  BM 11 (1947) s.7 
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DV berättas  vara  ett  drag  i  det  nya  modet  som  är  “ibland  [är]  herrarna till förtret”.114  Somliga 

män uppfattar detta som onödigt sedesamt. I  deras  artikel  ”10  karlar  om  en  kjol”  får  vi  även  ta  

del av några hårdare kritiska röster mot den nya kvinnosilhuetten, då tio kulturpersonligheter 

yttrar sig om det nya modet. Några av dem är negativt inställda, så exempelvis skådespelaren 

Stig Olin som vill   att   hans   fru   ”skall   se   ut   som   en   ung   kvinna   och   inte   som   en  

panoptikonkarikatyr” (dvs. en vaxdocka),  restauratören  Tore  Wretman  som  anser  att  “kvinnan  

blir  förryckt  i  proportionerna”  och  kompositören  Povel  Ramel  som  tycker  att  “Den  är  förfärlig  

och passar inte in i modernt liv. [..] jag blir virrig, illamående och får ont i huvudet av en 

massa  tyg  hopdraget  kring  en  förvridet  smal  midja”.115 Marianne Höök i DV frågar sig å sin 

sida om männen i allmänhet är rädda för den  kvinnlighet   som   trätt   fram.”Efter förra kriget 

klädde kvinnan ut sig till gosse, och mannen var nöjd, nu överdriver hon sin kvinnlighet och 

mannen  protesterar.”116 Detta diskuteras tyvärr inte vidare men vi får genom detta en aning 

om att det inte var ovanligt förekommande med manliga protester mot DNL. 

 
Resultat: Meningarna går alltså i sär i samtiden om det nya modet vad gäller dess kvinnoideal. 

Som tidigare setts var modeskribenterna positivt inställda till DNL:s feminina drag och att det 

återuppväckt gångna tiders kvinnliga silhuett i modet. Men det förekom samtidigt en samtida 

feministisk kritik från kvinnosaksförbundet, och i mindre mån från manligt håll. Den manliga 

kritiken var dock främst riktad mot det estetiska, men delvis också mot att den nya silhuetten 

var otidsenlig. En av modeskribenterna var även inne på det otidsenliga spåret, men det var 

dock en reflektion som snart övergavs då hon såg modets fördelar för nutidskvinnan. I övrigt 

har jag ej funnit någon kritik i de svenska tidskrifterna, som har med modets feminina 

kvinnoideal att göra.  

 
Diskussion: Feministisk kritik 
Det är först i den i den feministiska kritiken som man finner en annan innebörd, då denna 

läser in en tillbakagång i kvinnorollen i sekelskiftesidealet. Herthas feministiska kritik 

diskuterade det kvinnliga modet i förhållande till den moderna samhällskvinnan och såg  

sekelskiftesidealet som motsatt och inkompatibelt med detta. De kommer här in på frågan om 

samhällets könsroller. Det svenska kvinnoförbundet var oroliga hur det nya modet skulle 

påverka kvinnorna, som allmer blivit en del av samhällslivet. Man menade att det handlade 

                                                        
114 ”10  karlar  om  en  kjol”  DV 41 (1947) s.19 
115 Ibid. (Svenska Panoptikon var ett vaxkabinett på Kungsträdgårdsgatan 18 i Stockholm 1889–1924.) 
116 Marianne Höök, ”Hur  var  det  i  Paris?”  DV 40 (1948) s.18 
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om en återgång till ett gammalmodigt kvinnoideal och att man därför måste ta avstånd ifrån 

det. Kvinnorna borde vidare intressera sig mer för viktiga samhällsfrågor snarare än mode, 

var Herthas inställning. 

Det finns internationellt många exempel på hur The New Look har tolkats i samband 

med ett behov i efterkrigstiden att kliva tillbaka till den könsrollsuppdelning som rådde före 

kriget,  att  så  säga  återgå  till  det  “normala”.  Kvinnorna kunde nu åter bli traditionella kvinnor 

och återvända till hemmet, efter att ha varit ute och arbetat på männens arbetsplatser en tid. 

Maynard, i sin undersökning av The New Look i Australien, pekar på sådana motiv till varför 

modet såg ut som det gjorde under efterkrigstiden. Hemmafruidealet idealiserades under 

denna tid. 117 Även Fields är inne på detta med återgången till de traditionella könsrollerna. I 

kapitlet “Return  of  the  repressed  (waist)”  menar  hon  att  The New Look stöddes av dels textil- 

och korsettindustrin, samt av dem som var intresserade av att låta samhället återgå till den 

“normala”   arbetsfördelningen.   Vissa   såg   detta   som   ett   steg   bakåt   i   utvecklingen   för  

kvinnorna.118 Här är vi, gällande industrins planer, möjligen inne på konspirationsteorier, 

vilket jag återkommer till senare. I det svenska material jag gått igenom har jag inte kunnat 

finna någon diskussion om arbetsfördelningen. För att svara säkert på detta skulle det behövas 

mer forskning. Huruvida en könsrolls- eller hemmafrudebatt pågick i Sverige vid denna tid 

faller dock utanför denna uppsats ramar. 

 

Solidariska och ekonomiska argument  
Denna kritik handlade om att det nya modet ägnade sig åt tygslöseri i ransonerings- och 

bristtider. Kritiken mot kjollängd och kjolvidd hade oftast, men ej alltid, denna grund. I 

DAM:s augustinummer 1947 berättas om hur det nya modet chockat världen: 
Man har velat komma med något helt nytt, uppseendeväckande, ja, chockerande för att visa 
konkurenterna och världen, att Paris fortfarande är Paris, nyskapandets metropol framför andra. Och man 
har lyckats [..] Trots luxuöst utförande och skyhöga priser har modellerna enligt vad vår medarbetare i 
Paris här rapporterar haft god avsättning. Men man har också  genom de längre kjolarnas mode chockerat 
både myndigheter, allmänhet och beklädnadsfolk, som reagerar mot tygslöseri i en materialfattig tid.119  

 
Man menar här att det nya modet bottnar i att Paris medvetet skapat ett mode som skulle 

väcka uppmärksamhet, för att världens blickar skulle vändas dit. Det rapporteras i samma 

nummer att det vore omöjligt att tillverka Christian Diors modeller i England pga  tygbristen 

där, så de långa kjolarnas genombrott kommer att dröja i England. Läget i Sverige tycks inte 

                                                        
117 Margaret Maynard,  “’The  wishful  feeling  about  curves':  Fashion,  femininity,  and  the  'New  Look'  in   
     Australia”,  Journal of Design History Vol. 8 No. 1 
118 Jill Fields, s. 17 samt 256 ff. 
119 Gurli Rosenbröijer, ”Höstens  luxuösa  parismodeller  fick  strykande  åtgång” 
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vara lika illa ställt, men orosmoln fanns inom branschen. Branschtidningen DAM beklagar 

snarare problemet med ransoneringen och tygbristen i sig, då det är av ondo för textil- och 

beklädnadsbranschen.120 ID uppmanar i en artikel till att spara på tyget. Här hävdas att all 

konst   och   kultur   visserligen   kräver   ett   visst   slöseri   vad   gäller  medel   att   “fylla  människans  

andliga  och  materiella  behov”  men  att  det  i  just  denna  tid  krävs  att  vi  i  viss  mån  dämpar  det  

slösaktiga modeskapandet då varutillgången är knapp.121 De  rapporterar  vidare:  “rundskurna  

och vådrika kjolar – vidd och tygslöseri. Ja, där syndar allt de stora modehusen mot tidens 

moral, men vanligt folk kommer väl att följa deras påbud bara när det gäller kupongfri vara 

för festens kläder. 122 Hertha undrar: Vad är svenskorna på väg att vilja åstadkomma? En 

ökning av importen med många hundratusen meter tyg till ett värde av miljoner kronor enbart 

för att sänka kjollängden några centimeter. 123 Det finns också de som försvarar det nya modet 

och tycker att det inklusive ökad kjolvidd och längd går att översätta till konfektion utan extra 

tygåtgång, ex signaturen Ginette i DAM:   “Vad   tygåtgången  och  det  nya  modet  beträffar,   så  

bevisade fru Richard [representant för Erling Richards, svensk konfektionsfirma], att en 

klänning modell våren 1948 med sin längre kjol inte drar mera tyg än under de senaste åren, 

tack   vara   slätare   liv   och   andra   tillskärningar”.124 Konfektionen drog alltså ned på de allra 

vidaste kjolarna. Det är skildringarna av kjolvidden som är allra mest relaterade till debatten 

om tygslöseriet då de drog mest tygmängder. Det är också svårare för gemene man att med 

något enkelt grepp ändra sina kjolar till den extrema vidd som visas i Paris, och dessutom 

dyrare att köpa en vid kjol.   “Kjolarna,   som   liknar   blomkronor,   har   i   allmänhet   6-8 meters 

omkrets men hos den genialiske Christian Dior finns en oimiterbar ylleklänning, som fordrat 

aderton meter dubbelbrett tyg. En annan består av flera volanger och den har inte mindre än 

120  meter  fållar.”  125 FEM menar  att  “lite  var  tycker  vi  att  revolutionen  kommer  olägligt  i  en  

tid då många länder fortfarande dras med textilransonering – men att Paris får sista ordet, 

därom  behöver   vi   nog   inte   vara   i   tvivel.”  Det   handlar   om en skepsis som ändå landar i en 

acceptans av parismodet, då artikeln fortsätter som ett vanligt modereportage och övergår i att 

rapportera om hur lång kjolen ska vara.126 1948 rapporteras i flera artiklar om ett motstånd 

inför den nya längden och att det framförallt har med tygåtgången att göra. 127 Artikeln tar 

                                                        
120 ”Det  nya  modet  kräver  också  nya  tyger”   
121 E.T.  ”Fritt  eller  dirigerat  mode?”  DAM 3 (1947) s.93 
122 Ingrid  Af  Ström,  ”Det  svävar  i  luften  ovan  Triumfbågen” 
123 Vera  Björlingsson,  ”Ett  avståndstagande”  Hertha 10-11 (1947) s.177 
124 Ginette,  ”Romantik  och  saklighet  i  vårens  klänningar” DAM 2 (1948) s.63 
125 Jean  de  France,  ”Paris  skapar” 8-9 (1947) s.44 f 
126 ”O  kvinna,  ditt  namn  är  fåfänga”   
127 Se tex. Brunius,  Celie;;  ”De  långa  kjolarna  upprör  världen”  BM 10 (1947) s.68 f. 
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även upp de motargument som florerar med att man kan bemöta dem med  att  säga  att  “upptill    

blir  klänningen  så  tygbesparande  att  det  kompenserar  för  den  längre  kjolen”  samt  att  hävda  att  

detta mode rör sig om konst och förnyelse. 128  Kjollängden försvarar även av fler, ex. DV: 

“33-35 cm. från golvet, lyder budordet.[...]Den längden är inte svår eller farlig, 

nationalekonomiskt äkta män kan genast inställa föreläsningarna, och det nya modets 

belackare rekommenderas att gå hem och ta en titt i fotografialbumet från mitten av tretti-

talet!129   

Det nya modet kritiseras ibland för att vara odemokratiskt och omöjligt att konsumera 

för allmänheten. Det var ju ett Haute Couturemode med komplicerade skärningar, och en 

enda klänning kunde kosta 40 000 tusen francs. De som har råd att skaffa sig en haute 

coutureklänning ses i flera artiklar dock helt enkelt kunna skatta sig lyckliga, övriga får ta 

efter det så gått det går. Undantaget är Björlingsson i Hertha, som menar att modet kommer 

att   “klassificera   kvinnorna   i   två   kategorier:   de   välsituerade,   som   har råd att uppträda som 

lyxkvinnor  och  de  yrkessträvande,  som  måste  klä  sig  praktiskt  för  en  ringa  kostnad.”  Ett  litet  

varningens ord framförs också i DAM våren  1948:  “det  är  ett  mod,  som  frestar  alla,  men  som  

lägger ut förrädiska snaror för dem, vilkas budget eller fysik icke motsvarar dess 

fordringar”.130 Lösningen på det privatekonomiska problemet var en budgetvariant av DNL, 

vilket förespråkades av många artiklar. DV uppmanar läsarna att sända in frågor till sin nya 

frågespalt om hur man ska ändra sina kläder till den nya linjen och den nya kjollängden. 131  

DV:s   sömmerska  visar   i   ett   nummer  hur  man  kan   sy  om  sina  kjolar   till   ”den  nya  Christian  

Dior-längden”  på  6  olika  sätt.132 HM, som ofta använde den engelska termen The New Look, 

publicerar flera artiklar om hur man kan få till den nya looken, exempelvis genom att sy om 

sin  kappa,   att   sy  passande  underkjolar   eller   t.o.m.   att   sticka   en  dräkt   i   ”new   look”.133 Även 

FEM och SVD införde insändarspalter där sömnadsexperter bistod med råd om hur man bäst 

ändrade sina befintliga kjolar så att de blev längre, samt publicerade ibland mönster eller 

instruktioner på hur man enkelt kunde sy en kjol av den rätta långa respektive vida typen. Det 

berättas även om att sömmerskor och skräddare nu tagit för vana, även då kunden ej 

efterfrågat det, att göra fållens sömsmån lite extra bred, utifall att bärarinnorna skulle vilja 

                                                        
128 Elona,  ”Den  nya  kvinnan” 
129 Marianne  Höök,  ”Dior,  Dior,  Dior…” 
130 Gurli  Rosenbröijer,  ”Vilka  krav  ställer  det  nya  modet  på  figuren?”  DAM 5 (1948) s.228  
131 ”Ny  kvinna”   
132 ”Ner  med  fållen”   
133  Margareta  Hischens,  ”Dräkt  med  new  look”    HM 32 (1948) s.24 f., ”Gammal  kappa  får  new  look”  HM 45 
(1948) s.28, ”The  new  look  även  inunder”  HM 23 (1948) s.13 
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släppa ner dem, vilket lovordas av Ingrid af Ström i ID. 134  Man kan se att dam- och 

modetidskrifterna varmt rekommenderar de svenska kvinnorna att börja använda längre 

kjolar. Vissa tycker att det är ett val varje kvinna bör göra själv, medan många ser det som 

givet att man bör följa direktiven från Paris.135 Vissa förhåller sig lite mer löst till det hela och 

tycker att det kan räcka med att släppa ner kjolfållarna lite grand för att anpassa sig. För 

anpassa sig, det bör man, och det är en tydlig modetendens att följa. I första hand gällde det 

kjollängden och i viss mån kjolvidden. I andra hand sprättade man bort axelvaddarna ur sina 

plagg för att få till den mjukare axellinjen.  

Det finns också de som menar att den nya linjen inte alls är ett demokratiskt eller 

ekonomiskt problem. DAM nr 6-7 menar i mitten av 1948 att de protester som till en början 

förekom mot den nya linjen nu har tystnat. Den nya linjen sägs nu ha spridits på en bred front. 

Demokratiseringen av modet tas upp som ett skäl för detta; “så   har   också   den   stora  

allmänheten   aldrig   förr   haft   så   stora  möjligheter   att   klä   sig   på   samma   sätt   som   ‘the   upper  

ten’.”  Författaren  menar  vidare  att:  “De   tongivande  kretsarna tar genast upp modenyheterna 

för att de önskar klä sig på annat sätt än andra – resten följer efter för att de äro rädda för att 

inte vara klädda som andra.“  136 DAM menar i ett annat nummer att DNL kommer att bli 

tillgänglig för en stor allmänhet genom konfektionens försorg.137 

      Vissa ansåg dock att det nya modet är skapat helt och hållet av ekonomiska intressen. 

Den skarpaste kritiken mot den nya linjen återfinns i den konspirationsteoretiska 

argumentationen, som menar att det är textilindustrin som satt det nya modet i rullning för att 

få sälja mer tyg. Följande artikel anser att den nya linjen är helt skapad av Boussac, Diors 

finansiär, som ska ha gett “Dior   i   konkret uppdrag att tillverka klänningar med enorm 

tygåtgång  för  att  detta  skulle  gagna  hans  egen  industri.”  Den  nya  silhuetten  beskrivs  i  denna  

artikel som ett djävulskt påfund  och man anser att den är skapad med tvång gentemot pressen 

och publiken.138  Expressen är särskilt kritisk. Ett historiskt tillfälle sägs ska ha inträffat i 

Expressen 14/9 1947 i tidningens ledare mot  

 
de långa kjolarna, deras upphovsmän och de modehus, som varit djärva nog att presentera det nya modet 
för svensk dampublik: - Man har anledning  misstänka  att  bakom  denna  modehusens  ‘spontana  reaktion’  
ligger rena spekulationer: det finns överflöd och pengar på många håll i världen, och modehusen kan 
vinna mnycket på en brett upplagd kampanj för ett alldeles nytt mode. Materialbristen överallt i världen 
stör  naturligtvis  inte  deras  planer”.139  

                                                        
134 Ingrid  Af  Ström,  ”Något har hänt” 
135 ”Parisvinter”  DV 4 (1948) s.15 
136 Carsten  Jacobsen,  ”Vem  dirigerar  modet?”   
137 Chris,  ”Ett nytt mode – en ny kvinnlighet” 
138 ”Mannen bakom Dior”   
139 ”Sagt  och  skrivet  om  de  långa  kjolarna”  DAM 8 (1947) s.476  
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Hertha menar att haute couturen är ett hot mot konfektionen och därmed av 
demokratiseringen av modet.  
 

Man har anledning att misstänka att de franska modefirmornas syfte i grund och botten är att koppla bort 
konfektionen [..] Genom invecklade skärningar, vilka absolut kräver en slutlig framställning efter 
individuella former försvårar de för konfektionen att följa i deras kölvatten. Konfektionen har erkänts 
som en medverkande faktor till utjämnandet av klasskillnaden genom att den förbilligat och därmed även 
demokratiserat välkläddheten. Ur den synpunkten bör den stimuleras till att fullända sig alltmer. 140  

 
Vissa håller inte med om denna argumentation, Jacobsen i DAM berättar  att  det  är  “en  mycket  

utbredd uppfattning, att det finns något av tvång och diktat med i spelet samt att det nya 

modet   i   strid  mot   allmänhetens   intressen  drives   igenom  av   enbart   kommersiella   skäl.”  Han  

menar att det finns ett viss fog för att modeväldens alltför beredvilligt underkastar sig nya 

moden, och nämner producenternas rädsla för att tillverka gamla moden som de inte kan sälja 

- men samtidigt om att det måste finnas något behov hos publiken. Han tycker inte att det rör 

sig om någon sammansvärjning eller några diktat, utan snarare  att  det  handlar  om  att  “tidens  

anda   och   ton”   måste   stämma   mot   modekreatörernas   vilja   och   att   modet   inte   hade   slagit  

igenom   om   inte   modevärlden   och   allmänheten   medverkade   till   det.      Vi   bör   “betrakta  

modekungarna som skickliga konstnärer med känsligt och mottagligt sinne för publikens 

medvetna  och  omedvetna  behov.”141 

 

Resultat: De starkaste kritikerna i förhållande till tygslöseri och ekonomisk kritik återfinns 

inte bland skribenterna själva, utan dessa snarare refererar snarare till de kritiska röster som 

fanns i omlopp i samtiden. Man kan utläsa en viss skepticism även hos modeskribenterna 

avseende den stora tygåtgången sett till det bristtillstånd som rådde, men i stort propagerade 

de för det nya modet och menade att man fick göra det bästa av situationen. Hade man inte 

råd eller möjlighet att få tag i de nya plaggen så fanns det lösningar på detta. Dels rådde de 

sina läsarinnor att ändra på sin befintliga garedob genom att bistå med ändringsråd, och dels 

menade de att många hade möjlighet att få tillgång till det nya modet via konfektionens 

försorg. Man kan se motsättningar mellan de som såg det nya linjen som ett demokratiskt 

problem, och de som inte gjorde det. Hertha och Expressen var två representanter för den 

längst gångna kritiken medan man i modereportagen ser betydligt fler försvarare än skeptiker.  

 
 

                                                        
140 Margareta  Lindström,  ”Hejda  klädkarusellen!”  Hertha 10-11 (1947) s.174 
141 Carsten  Jacobsen,  ”Vem  dirigerar  modet?” 
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Praktisk och estetisk kritik 
Man stöter då och då på argument om att de långa kjolarna skulle vara opraktiska att ha på sig 

och inte passar den moderna svenska kvinnans livsstil då det är hindersamt i arbetslivet och i 

trafiken med längre kjolar, både snäva och vida sådana. I DAM reagerar skribenten mot 

Pariskreatörernas omdöme: [S]toppning i höfter vilket kommer hindra kvinnor från att åka 

hiss, snörmakeriarbeten/fransar/tofsar, vida halvlånga runda kjolar som fordrar stadiga 

underkjolar och måste lyftas upp när man kliver i och ur bilen, koketteri – Fullständigt ny 

silhuett som dessutom kräver nya hattar. 142  FEM artikel   “Den   nya   linjen”   uppvisar också 

skepsis: 
 

Det är meningen att vi skall byta ut våra praktiska, korta kjolar, ledigt skurna klänningar och enkelt 
sportbetonade kappor och jackor, med andra ord bekväma, ändamålsenliga och trivsamma kläder, mot 
kjolar som slutar mitt på vaden, klänningar som fordrar korsett för att midjan skall svängas in till rätt mått 
och för att bygga ut höfterna och allsköns fantasibetonade dräkter och kappor. Det återstår att se hur de 
svenska kvinnorna reagerar inför dekreten. 143 

 
Andra tycker inte att det alls är något problem med den nya silhuetten, ex en skribent i BM 

som  menar  att  kjollängden  är  “visst   inte     obekväm  att  gå   i  eller  kliva  av  och  på  spårvagnar  

tack vare sin alldeles  lagom  tilltagna  vidd”.144 

De estetiska invändningarna gällde både det individuellt och det allmänt stilmässiga. 

De som framför individuellt estetiska invändningar förordar en anpassning till individen, 

vilket sägs krävas för en god stil. Flera ansåg att man antingen borde modifiera looken lite till 

förmån för de svenska kvinnorna, alternativt att de som klär i de nya linjerna ska gå in för 

dem men att de som har en annan figurtyp än vad som krävs nog ska välja bort delar av den. 

Deras   invändningar   handlar   alltså   om   att   de   “extrema   nya   linjerna”   inte   passar   alla.  

Framförallt framförs här och var argument att den nya silhuetten inte alltid passar den svenska 

figuren, särskilt inte dem som är långa och stora till figuren, eller i allmänhet långa och 

sportiga svenskar.145 DAM berättar vilken typ det är klädsamt för och menar även att rätt 

underkläder krävs. 

 
[D]et är ett gott mod, som frestar alla, men som lägger ut snaror för dem, vilkas budget eller fysik icke 
motsvarar dess fordringar. För att följa det behöver man [..] ha litet huvud, lång hals, högt placerade 
bröst, mycket smärt midja och runda höfter. Det skörtförsedda små jackorna, vilka verkar så graciösa på 
den rätta figuren, blir en katastrof till en kort byst och en något tjockare midja. För övrigt fordrar det nya 
modet att så gott som alla kvinnor utom de absolut mannekängväxta under sina klänningar bär en av de 

                                                        
142 Gurli  Rosenbröijer,  ”Parismodet  revolterar  mot  smaknivelleringen”   
143 ”Den  nya  linjen”  FEM 42 (1947) s.17 
144 Nenette,  ”Linjen  är  ny,  mina  damer!” 
145 Red.  ”Om  mode,  smak  och  smakråd”  DAM 6-7 (1948) s.245 
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moderna korsetterna med getingmidja och bysthållare, helst i ett enda plagg. Både klänningen, tailleuren 
[dvs den skräddare dräkten] och den tvådelade behöver detta stadiga underrede.146 

 
Mot användandet av korsetter finner jag knappt några protester. Att klä sig i 

underklädeskorsett var ett vardagligt inslag i klädseln. De flesta svenska kvinnorna bar 

gissningsvis säkert inte en guépière från Dior, utan troligen en korsett eller ett underklädesset 

från någon av de svenska tillverkarna varav det fanns flera. Man kan i flera av tidskrifterna titt 

som tätt se svensk korsettreklam – vissa  av  dem  refererar  till  “the  new  look”,  vilket  begrepp  

inkorporerats som en del av marknadsföringen och uppenbarligen var ett säljargument.147 I en 

artikel om korsetter i DAM berättas att de svenska kvinnorna tycktes föredra den gammaldags 

korsettypen med snörliv, då denna sålde bäst i vårt land.148 Flera artiklar i DAM uppmanar 

detaljisterna att påpeka för kunden att välkläddheten startar inifrån och att rätt underkläder – 

ofta korsetter – rekommenderas. Vissa förbehåll framkommer här och var. Elona i NK fördrar 

det nya modet och tycker att tiden är mogen för det, men tar det när det kommer till 

klädpraktiken med en nypa salt. Den som inte har den rätta figurtypen utan är lite för fyllig 

och  stor,  “valkyrian”,  ska  nog  inte  klä  sig  i  “the  new  look”.  Hon  uppehåller  sig  vid  kjolvidden  

och hur vida kjolar inte passar långa svenskor, istället rekommenderar hon smala kjolar. 

“Största   antalet   vida   kjolar   visade  Dior   och   största   antalet   ålfodral visade Fath men annars 

fanns bägge sorter hos alla hus. De snäva kjolarna som varit bortskymda de senaste 

säsongerna återser vi med glädje, för de mycket vida Diorballongerna fordrar framförallt en 

vidjesmal midja och på svenskor i 1,80-formatet är det inte så bra med 7 meter tyg i 

kjolen.”149  

Vissa anser att den nya linjen ibland är överdriven i proportionerna. De som hävdar 

detta argument tycker dock att det nya modet kan vara harmoniskt och vackert när det inte går 

till dessa överdrifter. Balmain framhålls  här  som  ett   föredöme.  “Balmain  hör   till  dem  bland  

couturierna, som har förlängt sina kjolar mest samtidigt som han har aktat sig för att störa 

harmonien  i   linjerna  och  proportionerna.”150 Under hösten 1948 börjar modet att modereras, 

enligt flera modereportage, och det visar sig att detta uppskattas av flera skribenter. ID slår ett 

slag för enkelheten, som de menar också finns i det nya modet, och att det är det vi ska söka 

efter.  ”Det   ligger   i  modeskaparnas  och  modeförsäljarnas   intresse   att   locka  med färgrikt och 

tygrikt bjäfs. Men det ligger i varje människas rätt att för sin personliga klädsel välja det 
                                                        
146 Gurli  Rosenbröijer,  ”Vilka  krav  ställer  det  nya  modet  på  figuren?”   
147 Tex. Kronans reklamannons, kunde ex ses i SVD nr.40  (1948)  ”Utan  min  KRONAN-korsett skulle dräkten    
     inte  alls  komma  till  sin  rätt” 
148 G.  ”Korsetten  – det kvinnliga  stödet  nr  1”  DAM 7 (1947) s.324 
149 ”Vi  såg  i  Paris”  DV 44 (1948) s.11 f. 
150 Nenette,  ”Linjen  är  ny,  mina  damer!”   
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enkla. Håll på det! [.. ]Det är bara att värja sig för krafset! Förenkla edra kläder och ni blir inte 

bara mer praktiskt och bekvämt klädd utan är på en säkrare väg mot större skönhet och rättare 

smak i er klädsel.”151 Någon  menar   att   “alla   får  vi   nog  dessutom   ta  de  omskrivna  parisiska  

excesserna med en nypa salt.152 En stor del av intresset för kjollängden kretsar kring frågan 

om proportioner i den nya sihuetten, och vad som är vackert eller inte. Vilken längd är mest 

estetiskt tilltalande för att benen ska komma till sin rätt? Vilken längd passar de svenska 

kvinnorna? Vilken längd passar för vilka tillfällen – både platser och tidpunkter på dagen - 

och för vilka specifika klänningar? Vilka är fördelarna med att gå över till den nya längden 

och vilka kan nackdelarna vara? Att vara välklädd och rätt klädd vid rätt tillfälle var något 

som ansågs mycket viktigt. En skribent beklagar sig över hur det nya modet ibland misstolkas 

på Stockholms gator – det blir tex helt fel att bära en fel typ av kappa ovanpå en kjol av den 

nya  typen,  kjolen  kommer  då  inte  till  sin  rätt  och  ser  mest  ut  som  “ett  hopfällt  paraply”  vilket  

inte alls är klädsamt. 153 HM tycker   att   “Svenskornas smak och omdöme har ställts på ett 

ganska svårt prov inför det nya höstmodet, som går stick i stäv med vad vi hittills ansett vara 

mycket förnuftigt och därför ogärna skiljs ifrån. Men svenskorna seglar lyckligt mellan 

blindskären, det kan Husmoderns  läsarinnor  konstatera”.  Artikeln  är  en  av  flera  i  en  serie  där  

klädsäkra och välklädda svnskor väljer det bästa ut höstmodet i bild, som inspiration och 

vägledning åt läsarna. 154 Marianne Höök i DV menar att "Uppvisningskläderna är att anse 

som skisser till modet, när överdrifter och reklameffekter skrapats bort dyker idéerna upp i 

vår goda, svenska konfektion, som ändå är vad vi har att lita till."155 Vi ska alltså bortse från 

överdrifter och ta till vara på den del av DNL som är praktisk tillämpbar. FEM som ända in på 

senhösten 1947 visade skepticism, kommenterar protesterna mot det nya modet på förvåren 

1948  med  att  “protester  tjänar  litet  till  nu  som  tidigae,  för  modets  diktatur  är  världens  och  det  

som Madame la Mode bestämmer rättar vi oss alla förr eller senare efter. Emellertid har vi nu 

kommit så långt in på säsongen att vi kan uppskatta de mera förnuftiga idéerna i årets 

mode.”156 Dessa diskussioner pågår ända fram till åtminstone hösten/vintern 1948, där denna 

undersökning dock slutar. Och någonstans under 1948 har Sverige vant sig vid det nya. Se tex 

ID som  i  maj  1948  berättar  att  “även  vi  här  uppe  i  Norden  nu  hunnit  vänja  oss  vid  The  New  

Look”.157 

                                                        
151 Ingrid  Af  Ström,  ”Enkelhetens  lov”  ID 18 (1948) s.14  
152 Elona,  ”Den  nya  kvinnan”   
153 Red.  ”Om  mode,  smak  och  smakråd”   
154 ”Jag  valde  bland  nyheterna”  HM 48 (1947) s.13 
155 Marianne  Höök,  ”Hur  var  det  i  Paris?”   
156 Paula  Biehe,  ”Linjer  vi  gärna  tar  efter”  FEM 12 (1948) s.15 
157 Ingrid  Af  Ström,  ”Enkelhetens  lov”   
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Resultat: Det är kring kjolarnas längd och inte minst kjolvidd den mesta av kritiken kretsar. 

Den måttliga praktiska kritik som förekom handlade om att de nya kjolarna kunde vara 

opraktiska i vardagen. Den estetiska kritik som förekom var av två slag. Den ena sidan 

kretsade kring passform och den andra kring smak. Estetiska invändningar var vanliga bland 

skribenterna.  

Man invände ibland att den nya linjen inte alltid klädde svenskornas fysik, svenska 

kvinnor är ju inte lika petite till växten som fransyskorna, man ansåg att man måste ha en viss 

figur och inte minst vackra ben för att kunna bära upp den nya silhuetten. Övriga råddes 

ibland att ta till sig den i modererad form. Intressant nog var det inte timglasfiguren som 

diskuterades mest eller ansågs mest revolutionerande i den nya kvinnliga looken. Det tycks 

inte som om getingmidjan var något större debattämne i de svenska tidskriftsartiklarna, 

korsetten tas snarast upp som ett tecken och en nödvändighet för välkläddhet.   

Den andra sidan av den estitiska kritiken handlade om att man i det nya modet såg vissa 

överdrifter. Man reagerade mot överdrifter i silhuetten, parisiska excesser, osv. Man 

uppskattade den nya silhuetten men inte när den var för tillkrånglad i detaljerna eller när 

kjolarna var alltför tilltagna i vidd. Det sistnämnda kunde också vara opraktiskt i det dagliga 

livet, ex när man var på väg till arbetet. Artiklar visar att den nya linjen kunde tas med en 

nypa salt, och anpassas efter bärarinnan. I den mån de nya linjerna blev alltför opraktiska så 

kunde man tex tumma lite grand på kjollängdsdirektiven och bara lägga ner sina kjolar en 

liten bit. 

 

Diskussion: Välkläddhet och konsten att klä sig rätt 
I sin mest moderata form förespråkades DNL i alla studerade artiklar. Det som varierade var 

mest i vilken grad man skulle ta till sig den. Man kan se att graden av hur modeskribenterna 

förespråkade det varierade.  En majoritet var överens om att det var ett mycket klädsamt 

mode, särskilt om det bars på rätt figur och i rätt sammanhang och att det nu var dags att lägga 

om stilen helt, medan vissa förhöll sig lite med skeptiskt eller åtminstone pragmatiskt till det 

hela och ville att DNL skulle anammas med en viss moderation och anpassad till svenskornas 

behov och stil. Mycket av det mode som skildras är haute couture i sitt esse – extravaganta 

aftonklänningar och festmode, och detta fanns förstås inte avsättning för hos majoriteten av 

svenska kvinnor. Det rapporteras dock även om vardagligare modeller så som 

förmiddagsklänningar och eftermiddagsdräkter. De svenska skribenterna tycks ibland lite 

kluvna i sitt förhållande till parismodet – å ena sidan framhåller de ofta de vardagliga 
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klänningarna och dräkterna som föredömen för de svenska kvinnorna, en favorit var tex enkla 

ylleklänningar, som florerar även i Diors kollektioner, men å andra sidan finner man denna 

beundran inför det sagolikt eleganta kvällsmodet och de mer extremt kvinnliga linjer som går 

igen även inom dräkterna – dessa   dräkter   benämns   “fantasidräkter”   till skillnad från de 

klassiskt strikta skräddade dräkterna. Konfektionen stod för en måttfull anpassning till 

svenska krav. Det nya modet var ju i sin mest utvecklade form ursprungligen till för de 

välbeställda och för vanligt folk gällde det förstås att hitta en måttfull medelväg.  FEM, som 

var den tidning som längst var skeptisk mot det nya modet uppskattade som nämnt  “de  mera  

förnuftiga idéerna i årets mode”.     Ord  som  praktiskt,   förnuftigt  och  tal  om  proportioner  och  

välkläddhet säger något om tidens Sverige. Vad menar man med detta tal? Vad kommer 

avståndstagandet från det överdrivna delarna av DNL ifrån? Detta förhållningssätt måste ha 

en bakgrund i skribenternas egen smak. Man anar att något djupt svenskt finns med i bilden 

här. Reaktionen på den nya looken bottnade i Sverige inte lika mycket i ransonering som i de 

länder som deltagit i kriget. Men sparsamhet och måttfullhet var en given del av det allmänna 

medvetandet, och produktionen och konsumtionen av kläder dämpad under och efter kriget 

även här. Lyxvaror var satta på undantag. I viss mån kan man koppla kritiken mot det nya 

modet mot krigsbakgrunden även i Sverige. Det var långsidighet och praktiska behov som i 

första hand styrde klädvalet. Befolkningen hade begränsade resurser att lägga på nya kläder, 

även om landet såg en växande medelklass. De flesta kvinnor använde givetvis inte Dior-eller 

andra modeskapares kreationer i original. Med undantag för de rikaste, ex markisinnor, 

skådespelerskor och diplomatfruar så reste de inte ner till Paris och fick sina nya klänningar 

och dräkter skräddarsydda där eller på något Stockholms modehus, utan fick i bästa fall 

tillgång till konfektionens marknadsanpassade kopior. Av ekonomiska skäl förstår man att 

svenskan inte alltid köpte nya kläder utan anpassade sina äldre alster i garderoben till den nya 

looken så gott det gick. Och visst kunde man ta till sig de parisiska modenyheterna och 

glädjas över kvinnligheten och glamouren i viss utsträckning. Men extravaganser har aldrig 

legat för majoriteten av svenska kvinnor. Det är något i den svenska folksjälen som uppskattar 

enkelhet och rationalitet när det kommer till smakfrågor. Detta kan man se i svensk inredning 

och i det svenska kynnet. Här tror jag att en stor del av anpassningen av den nya linjen till 

svenska behov också låg. Minnet av kriget bidrog, men var troligen endast en del av den 

avvaktande hållningen. Än idag kan man se att det som lockar de svenska kvinnorna i 

modeväg inte vanligen är de mest extravaganta och kreativt mest designade kläderna, utan 

basplaggen. Kanhända är svenskar också lite extra ängsliga för att göra fel modebedömningar, 

eller att sticka ut som avvikande, vilket kan ha bidragit till att man tog till sig modet på ett 
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måttfullt sätt då, liksom nu. Det finns dock vissa delar som sticker ut som mer tidstypiska. 

Hur kan det komma sig att man sysslade så mkt med just de ämnen som tas upp, ex 

kjollängden? Man talar om proportioner och centimetrar.  Man kan nog läsa dessa 

diskussioner i ljuset av tidens förväntningar på välkläddhet. Ibland lurar de liksom mellan 

raderna, åter ibland tittar de fram mellan raderna, eller under kjolfållarna om man så vill. Det 

är välkläddhet och harmoniska proportioner som låg i skribenternas djupaste intresse och 

1940-talet tycks hylla välkläddhetens lov.  Det tycks vara a och o att klä sig genomtänkt, 

sakligt korrekt och så elegant som möjligt. Genom 1940-talets modereportage framstår vikten 

av att vara rätt klädd som någonting självklart och att detta hade ett egenvärde. Man tog till 

sig det nya från Paris därför att Paris var modets gudinna som kom med bud om det nya, men 

man tog till sig detta i mån av hur det fungerade i hop med var kvinnas vardag. Huvudlinjerna 

gick igen på de svenska gatorna och i de svenska garderoberna, men linjerna skulle anpassas 

efter varje bärarinna så att målet var välkläddhet. Elegans för svenska kvinnor bestod inte i 

första hand av att vara flärdfullt klädd. Elegans och proportioner gick hand i hand, och att 

vara välklädd handlade om att vara rätt klädd. Rätt för sin egen figur, för vardagens behov, 

och inte minst för situationen. Var tidpunkt och var plats hade sina behov. Det måste ha varit 

därför skribenterna uppehöll sig så mycket vid kjollängder. Att vara välklädd är att vara 

praktiskt och rejält klädd. Men det är också frågan om att vara rätt klädd. Även här i Sverige 

fanns det också en liten grupp som lät tidpunkten på dagen styra kjollängden. Man bytte från 

förmiddagsklänning till promenaddräkt, från mellanklänning, eftermiddagsklänning till 

aftonkläder – som kunde vara antingen cocktail eller aftonklänning. Här gällde det att hålla 

tungan rätt i mun och följa de regler som gällde. Resterna från detta klädbruk finns kvar men 

framförallt i formella sammanhang. Aldrig talar någon nuförtiden om en specifik 

förmiddagslängd på en klänning. 1940-talets samhälle var ett betydligt mer konventionellt 

och strikt samhälle, med färre alternativ och färre möjligheter att uttrycka sin individualitet 

på. Enligt Jacobsson styrdes medelklassens klädsel av starka normer och etikettsregler på ett 

striktare sätt än vad det görs idag. Det damiga och formella klädbruket höll enligt henne i sig 

fram till 1960-talet då ungdomskulturen medförde större möjligheter att klä sig på friare 

sätt.158 Jag kan inte genom artiklarna utläsa att man alls sysslade med frågor som originalitet 

eller det personliga under 1940-talet. Den kollektiva, konventionella smaken tycks ha stått 

över den personliga. Friheten att ha sin egen smak är kanske snarare något som man kan häfta 

vid vår postmoderna syn på modet, som tillåter en större variation genom massproduktion och 

pluralistiska moden. Men det är en annan undersökning. På 1940-talet var det viktigt att 
                                                        
158 Jacobsson, s.164-166 
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avgöra vad som var den rätta kjollängden. Det som utärker denna tid är uppskattandet av det 

måttfulla och det smakfulla, det välklädda och det rätt klädda.  Jag tänker på ordspråket 

ovanför Uppsala Universitets aula om att tänka rätt är större än att tänka fritt.  Dessa ord 

uttalades visserligen på 1700-talet av upplysningsmannen Thomas Thorild, men nog kan vi på 

ett  liknande  vis  hävda  att  “vara  rätt  klädd”  var  viktigare  än  att  vara  fritt  klädd  och  att  detta  var  

något som hölls högt under uppsatsens undersökta period. 

 

 
Sammanfattning 
 

The New Look som modefenomen började omskrivas från och med mars-april 1947 i de 

svenska mode- och damtiskrifterna. Man rapporterade ofta direkt från Paris modevisningar. 

Termen “The New Look” användes ibland, men  den  vanligaste  termen  var  “Den  nya  linjen”.   

Resultatet visar att modeskribenterna överlag skildrade den nya linjen i positiva ordalag. 

Å andra sidan ligger det ju i modereportagets natur att det ska vara inspirerande snarare än 

kritiskt. Hur pass övertygad men är om den nya linjens förträfflighet och när detta sker 

varierar skribenterna emellan, men förr eller senare börjar alla propagera för den.  
Det är intressant att se vilka delar av det som de presenterade och som de var mest 

positiva till, och vilka delar som de tonade ned. Talet om proportioner och överdrifter, som 

var vanligt förekommande, kan tolkas i ljuset av dels av de estetiska krav skribenterna hade 

på mode och kläder vid denna tid. Man föredrog nedtonade versioner av den nya linjen, och 

ville fokusera på de mest användbara modellerna, vilka man även återfann även i den nya 

linjen. Man kan se vissa praktiska invändningar mot alltför vida kjolar, det var viktigt att 

kläderna var praktiskt bärbara. De mest extrema, s.k. oförnuftiga och överdrivna, modellerna 

avstod man gärna ifrån. Detta kan utöver de praktiska aspekterna knytas dels till en diskussion 

om vad som klär den svenska kvinnans figur i allmänhet, och dels till en mer allmän svensk 

estetik. Man lovordade det enkla, men uppskattade ändå den nya linjens särdrag i sin helhet. 

Diskussioner om välkläddhet var vanliga och skribenterna gjorde sitt bästa för att hjälpa sina 

läsarinnor med råd om hur man bäst skulle klä sig i det nya modet. Man ville både ge 

individuellt estetiska råd, men genom de sömnadsråd som förekom kan man även se att den 

ekonomiska aspekten kom in i bilden. Svenskorna behövde få veta hur de kunde lägga om 

stilen på enklaste möjliga vis, då majoriteten av kvinnorna inte skulle ha råd att skaffa sig allt 
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det nya på köpt väg, vare sig det gällde skräddade originalmodeller eller konfektionens 

anpassade kopior. Istället gällde det att sy om och ändra sina befintliga plagg. 
Hur kan man tolka talet om femininitet? Den nya linjen uppfattades framförallt som en 

mycket kvinnlig stil som hade referenser till sekelskiftets kvinna. Här växer samma bild fram 

som återfinns i den modehistoriska litteraturen. Även   om   man   stundtals   talar   om   “en   ny  

kvinna”  så  kan  talet om kvinnligheten endast tolkas relatera till modets silhuett och stil, och 

ges inte några vidare eller djupare innebörder, även om det finns enstaka tecken som tyder på 

att den sågs balansera på gränsen till vad som ansågs vara en naturlig kvinnlighet, i sin 

konstruerade silhuett. Den nya linjen sågs som ett damigt mode. Kvinnans roll eller natur 

diskuteras inte i modetidskrifterna, men däremot hos kvinnosaksförbundet, som ser den nya 

linjen som ett hot mot kvinnans allt mer fria ställning.  

Hur såg kritiken ut? Mottagandet i förhållande till det nya modets stil var ofta 

översvallande positivt hos skribenterna, även om några var tveksamma till en början. 

Invändningar mot dess tygslöseri var dock också vanligt till en början.  Dessa var förknippade 

med solidariska och ekonomiska argument och bottnade i en efterkrigstidskontext. Efter att 

kritiken mot tygslöseriet lagt sig kan man återfinna invändningar av framförallt två slag; 

praktiska och estetiska. Innebörden av dessa har sammanfattats ovan.  

Slutligen kan vi ställa oss frågan om de svenska skildringarna bekräftar den bild man 

finner internationellt genom modehistoriska verk. Man kan konstatera att The New Look var 

en viktig modehändelse även ur ett svenskt perspektiv, dock ser man sammantaget hos de 

svenska skribenterna inte en lika överväldigande Dior-dominans som i den modehistoriska  

litteraturen. Dior uppfattas som en av de allra mest centrala modeskaparna under denna tid. 

Dock knyts den nya linjen även till Paris som modekollektiv och inte enbart till Dior. Därmed 

förlänar de svenska historiska modedokumenten indirekt mer trovärdighet åt den alternativa 

historieskrivning som menar att The New Look var ett mode som låg i tiden hos flera 

modeskapare. De svenska modereportagen  uppehöll sig vidare i störst utsträckning vid 

kjollängder, vilket synes ha varit en viktigare fråga än den generella looken. Detta särdrag 

fokuserade man genomgående på i tidskrifterna. Artiklarna diskuterar däremot inte lookens 

framväxt så som dessa alternativa historiker gör, utan den nya linjen uppfattas som 

revolutionerande ny och unik. Här bekräftas snarare den traditionella historien om The New 

Look. Man förstår även genom dessa artiklar att det var ett ämne som diskuterades utanför 

modesfären, detta gäller framförallt den samtida kritiken. The New Look kan konstateras ha 

varit en signifikant händelse i svensk moderapportering under de undersökta åren. 
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Förslag på vidare forskning 
 

Jag skulle vilja undersöka hur den svenska receptionen såg ut i ett vidare perspektiv. Hur såg 

man på den nya linjen i den svenska modebranschen – hos de svenska modehusen och i den 

svenska konfektionen? Hur spreds den från de välbeställdas lilla krets i Paris (och Stockholm) 

till övriga kvinnor? Sociologisk trickle-down-teori skulle här kunna användas i samband med 

undersökningen. 

Man skulle även kunna jämföra de olika moden som florerade under denna tid, 

framförallt det amerikanska modet med det dominerande franska modet, och se hur det skrevs 

om detta i svenska tidskrifter under denna tid. Vilka innebörder lade man i det amerikanska 

modet, jämfört mot i det franska, och hur såg man på det amerikanska modet i Sverige? 

En undersökning som vore mycket intressant att se är en jämförelse mellan de två 

efterkrigstidernas moden. Man kunde belysa detta genom att jämföra modeskaparna Dior och 

Chanel – två modeskapare med diametralt skilda kvinnoideal. Vad kan ha gjort att 

modebilderna efter första respektive andra världskriget såg så olika ut, och hur kan Diors och 

Chanels kvinnoideal förstås ur ett idéhistoriskt perspektiv? Även detta kunde eventuellt 

studeras ur ett svenskt perspektiv.  
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Bilaga 1. 
 
 

                
 
                a) Diors två linjer Corolle & Huit, våren 1947.  
 
 
 

 
       b) Skiss till Bar Suit (dräkten består av en blekt naturfärgad shantung-sidenjacka och en  
        svart, hårt plisserad vadlång yllekjol) 



 56 

Bilaga 2. 

                      
                     a) Modevisning på Avenue Montaigne, modehuset Christian Dior (modell  “Bar Suit”) 
  

                                             
                                   b) Dior mäter en kjollängd 
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 Bilaga 3. 
 

            
             a) Illustration över det nya modet (ur Dammodebranschen nr. 9 (1947 ) 
 

            
             b) Balmain illustrerar den nya silhuetten (ur Dammodebranschen nr 6-7 (1948) 

 


