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SVENSKA TRENDER OCH TRADITIONER

Vad har Anders Zorns pyjamas, Estlands flagga och trafikledartornet på 
Arlanda gemensamt? Utställningen Ränder, rytm, riktning vill över-
raska och ge en aha-upplevelse av att vi faktiskt är omgivna av, utsatta 
för och kanske till och med beroende av ränder i våra liv. Att ränder 
påverkar oss mer än vi tror – och på många sätt. 

 
Från och med 4 oktober 2013 samsas en stor variation av ränder på Nor-
diska museet. I stora hallen visas bilder och föremål med både vardagliga 
och mer exklusiva ränder, nya och gamla, på längden och på tvären, ur 
många olika perspektiv. I galleriet intill visas randiga föremål ur Nordiska 
museets samlingar, från 1700-talet och framåt. Urvalet är gjort av utställnin-
gens idé- och formgivare Tom Hedqvist och Synnöve Mork som gav sig ut 
i magasinen på jakt efter ränder bland de ungefär 1,5 miljoner föremål som 
finns i samlingarna. De fastnade för flera hundra föremål som alla på ett 
eller annat sätt är randiga.

Ränderna finns överallt omkring oss, fast vi kanske inte alltid tänker på 
dem. På kläderna vi bär, i landskapet runt omkring oss, på byggnader, i 
konst, möbler och textilier. Vad en rand betyder hänger ihop med var, när 
och hur den används. De kan användas på olika sätt, och signalera olika 
saker. De kan vara goda och onda, peka ut, visa makt eller varna. Ränder 
kan ha politisk och ideologisk laddning, de kan vara rebelliska och litterära. 
Det är sammanhanget som laddar formen med mening. Men tolkningen 
finns också i betraktarens öga: en och samma linje kan väcka helt olika as-
sociationer. Välkommen på en lustfylld, inspirerande och randig resa!

För utställningsidén står, förutom Tom Hedqvist och Synnöve Mork, även 
Susanne Helgeson, Kerstin Wickman och Sara Kristoffersson. I samband 
med att utställningen öppnar utkommer boken Ränder, rytm, riktning på 
Nordiska museets förlag, med Susanne Helgeson som redaktör. Några av 
landets främsta skribenter och författare inom design, konst, mode, arkitek-
tur, sport, dramaturgi och grafisk form bidrar med texter, liksom ett antal av 
Nordiska museets kunniga intendenter.

 

”Boken är ett fördjupande och bildrikt verk där inblick i rändernas histo-
ria, betydelse och sammanhang ges liksom förståelse för hur denna enkla 
forms betydelse har skiftat. Från att utmärka fördömda individer till att 
signalera trendriktighet, från att kommunicera konfidentiell konsumtion till 
att utåtagerande ropa kom och köp! Randen skapar också tydlighet, sorterar 
och organiserar, lockar till sig och styr vår blick. Att randen är en mycket 
stark, tidlös och användbar symbol framgår med all önskvärd tydlighet i 
boken Ränder, rytm, riktning.”

Susanne Helgeson, redaktör

Utställningen Ränder, rytm, riktning öppnar 4/10-13 och pågår till 31/8 -14.

Ränder, rytm, riktning

4 oktober 2013 – 31 augusti 2014

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 

Grafisk form: Stockholm Design Lab 
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SVENSKA TRENDER OCH TRADITIONER

Utställningstexter 
Texterna och rubrikerna speglar uppdelningen i utställningen. 
 
Ränderna. De finns runtomkring oss, de påverkar oss, 
kanske är vi till och med beroende av dem? Vad en rand 
betyder hänger ihop med var, när och hur den används. Det 
är sammanhanget som laddar formen med mening. Men 
tolkningen finns också i betraktarens öga: en och samma 
linje kan väcka helt olika associationer.
Utställningen består av två delar. I stora hallen möter man 
både vardagliga och mer exklusiva ränder, nya och gamla, 
på längden och på tvären, ur många olika perspektiv. I gal-
leriet intill visas flera hundra randiga föremål ur Nordiska 
museets samlingar, från 1700-talet och framåt.   

Stora hallen 
Ränderna finns överallt, fast vi kanske inte alltid tänker på 
dem. På kläderna vi bär, i landskapet runtomkring oss, på 
byggnader, i konst, möbler och textilier … De kan användas 
på olika sätt, och signalera olika saker. De kan vara goda och 
onda, peka ut, visa makt eller varna. Ränder kan ha politisk 
och ideologisk laddning, de kan vara rebelliska och litterära.
Här har vi samlat några av dem. Följ med på en randig resa!  

Arkitektur

Många hus är randiga av naturen. Tekniker som bygger på att del läggs till 
del ger alltid ett mer eller mindre randigt resultat. Fogarna bildar ränder 
liksom variationer i färg och form hos material som trä, tegel och sten.

Att utgå från dessa ränder är en rimlig strategi. Men randen är också 
närvarande i funktionen. När rum läggs till rum, och våning till våning, 
blir resultatet en randning som kan förstärka upplevelsen av både längd 
och höjd. Nu har vi redan tre orsaker till att bejaka ränder: de hanterar 
skillnader, de skapar rytm och de kan manipulera känslan. 

Men bortom detta finns en anledning till som har större betydelse än 
alla andra: randen ger karaktär. Kraftfulla ränder är en stark signal. Det 
randiga huset vill synas. Men det gör det med sina egna medel. Genom att 
förstärka randigheten kontrasterar huset både mot omgivningen och mot 
naturen och står fram som konstgjort. Till konst gjort.

Rasmus Wærn, arkitekt och arkitekturhistoriker

Grafisk design

Inom grafisk design är ränder lika fundamentala som flitigt utnyttjade 
formelement. Den linjärt uppställda textraden utgör i sig en rand. Rader 
av bokstäver bildar horisontella ränder över den tryckta sidan i de flesta 
trycksaker vi läser. 

Vare sig textränderna löper från vänster till höger, höger till vänster, 
uppifrån och ner, diagonalt eller vi har att göra med radränder som frag-
mentiserats genom att man låtit orden ”hoppa omkring” på den tryckta 
ytan, styr de vår blick i en bestämd riktning. 

Som visuellt bildelement skapar randen kontrast, ordning och tydlighet. 
Flera ränder bildar rytm och rörelse. Jämntjocka ränder ger en jämn puls, 
lugn och stabilitet; ränder med varierande bredd bildar rytmer som kan 

Foto: Erik Liljeroth, Nordiska museet 

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 
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SVENSKA TRENDER OCH TRADITIONER

Ur Lilli Zickermans arkiv.  
Foto: Nordiska museet 

associeras med olika slags musik.

Ränder laddas också med symboliskt innehåll i en rad olika samman-
hang. De kan bändas och böjas, ge uttryck för kontinuitet och expansion, 
referera till galler eller streckkoder … För den grafiska designern erb-
juder randen oändliga möjligheter till en effektiv visuell kommunikation. 

Marie-Louise Bowallius, designhistoriker

Konst

I dag betraktar vi ränder som harmlösa dekorationer. Men under 
medeltiden förknippades de med djävulen. Det är faktiskt först i det 
tidiga 1900-talets abstrakta konst som ränder börjar dyka upp på allvar i 
bildkonsten.

Men det ska dröja ända till 1950-talet innan randen har blivit ett konst-
närligt motiv i egen rätt. Hos konstnärer som amerikanen Barnett New-
man och fransmannen Daniel Buren fungerar randen både som dekora-
tion och som en reaktion mot den föreställande, realistiska konsten.

I dag förvaltas arvet av konstnärer som bland andra svenske Jacob Dahl-
gren, som arbetar med ränder i alla sina verk, oavsett om det handlar om 
måleri, installationer eller performance. Med mer än tusen randiga tröjor 
i sin garderob har han förvandlat sig själv till ett vandrande konstverk, 
som för traditionen vidare både i vardagen och i sina utställningar.

Bo Madestrand, konstkritiker

Konsthantverk

Krukmakare har i alla tider använt ränder. Inuti kärl som mått för vätska 
och mat. Utanpå för estetisk njutning. Stående ränder kräver mer tid att 
göra och påverkar form och uttryck på andra sätt. Med färger och olika 
tekniker kan också glasmassan bli smal- eller bredrandig på tvären eller 
höjden. 

Drejskivan är som gjord för ränder. Kärlet snurrar. Med stadig hand och 
pensel, doppad i rinnande lera eller glasyr, skapas ränder på kärlets vägg 
eller bräm. Tjocka eller smala – det avgör penseln. Relationen mellan 
brända leror och glasyrer kan varieras oändligt. En framskrapad rand 
visar materialet inunder. En blank, guldskimrande rand på ytan gör tinget 
exklusivt. Med infärgad porslinslera uppstår ränder av ett annat slag. På 
samma sätt är det med glasmassan. Färgade stavar kan smältas samman, 
skymta fram under en transparent eller färgad glashinna. En mattblästrad 
eller graverad rand kan både fylla en funktion och öka tingets elegans.

Kerstin Wickman, professor em. i design- och konsthantverkshistoria

Landskap

Naturen är full av ränder, men de är oftast dolda för det mänskliga ögat. 
Årsringarna ses först då trädet fälls, gräsets parallella bladnerver ses först 
på nära håll. Tydliga är dock de ränder människan skapar i landskapet.

Plogen vänder jorden och tiltorna läggs intill varandra i raka rader. Förr 
blev det en rand per plog. I dag drar traktorn en plog med flera vänd-
skivor och efterlämnar sig hektar efter hektar av randiga åkrar.

I trädgårdslandet sås fröna i raka rader. Då går ogräsrensningen fortare 
och plantorna får utrymme som ger hög skörd. Jordbruket tog efter vid 
1800-talets slut och säden spirade i rad efter rad där såmaskinen gått 
fram.

Skogsbruket inspirerades av jordbruket. Att odla träd i rader är effektivt 
och varierad naturskog blir kontrollerad kulturskog. Skuggorna från 

För information och 
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se
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kulturskogens raka stammar och höstvetet sått i jämna rader är symboler 
över människans storskaliga kultur och vilja till effektivisering. Att odla 
ränderna är högst mänskligt.

Per Larsson, intendent vid Nordiska museet med ansvar för naturbruk

Makt 

Det sägs att maktens ränder är diskreta. Se till kostymens tunna krit-
strecksrand och militärens strama gradbeteckningar!  En, två eller tre 
ränder runt ärmen, på axeln eller i mössan. Den som stiger i graderna får 
markera höjd status med en ny rand. 

Maktens ränder signalerar, kontrollerar, klassificerar och rangordnar, 
trots sin diskreta framtoning. Den eleganta mannen i kritstrecksrandig 
kostym äger kanske social, ekonomisk eller politisk makt. Militär och 
polis har makt att utdela order och verkställa straff, och de har sanktion-
erad makt att utöva våld. Ränderna bär status, ansvar och förtroende, 
eller överdriven maktutövning.

Med civiluniformens införande i början av 1800-talet kläddes statens 
tjänstemän i mörkblå uniform med ränder efter rang.  I sin strävan efter 
nya ränder blev den välutbildade tjänstemannen kvar på sin post. Mak-
tens ränder disciplinerade. 

Idag finns ränderna kvar i högre militärers och polisers uniformer. Även 
civila sjö- och flygkaptener använder uniform med ränder runt ärmen. 
Symbolisk makt är inte att förakta.

Marianne Larsson, intendent och forskare vid Nordiska museet 

Mode

Att bära ränder har inte alltid varit självklart. Socialt accepterat blev det 
först i slutet på 1700-talet, i samband med amerikanska revolutionen. In-
nan dess var det starkt förknippat med socialt utanförskap. I samtidsmo-
det är alla betydelser flytande. En rand kan stå för konservativa ideal lika 
väl som normbrytande attityder. Och allting däremellan. 

Inget slår en rand när det gäller att väcka uppmärksamhet. Särskilt inte 
de breda och grafiska ränder som fått trendstatus 2013. Men en rand 
behöver en kontext, ett sammanhang, för att få mening. Som 1960-talets 
Swinging London, där Op Art-inspirerade ränder stod för ett allmänt 
uppror mot auktoriteter. Eller 1980-talets postmoderna scen, där en sjö-
manströja av Jean Paul Gaultier utmanade normer kring både genus och 
klass. I dag när randen upplever en revival är 1960-talet tillbaka, men 
bara som ett fragment i ett eklektiskt collage. Mode innebär alltid något 
slags förändring för att vara relevant.

Maria Ben Saad, journalist och lektor i modekommunikation

Möbler

Ränder som dekor eller konstruktion? Där går en skiljelinje. Likaså mel-
lan ränder i trä, metall eller textil. Ränder kan spela med ljus och skugga. 
De kan också skapa stadga – pregnans, elegans och balans – både ute 
och inne. Massiva material eller tunna trådar av stål? Registret är stort i 
rändernas värld.  

Av olika träslag och faner kan raffinerade mönster, bårder och ränder 
skapas på möbler. Även masonit kan med sina olika bruna och sandfär-
gade nyanser göras randig. För mer pregnanta effekter krävs färg. Skåpet 
Onos organiskt böljande kropp målades först svartvitt, men kläddes 
senare med svartvitt plastlaminat. Av svarvade pinnar gjordes 1700-talets 

Foto: Birgit Branvall,  
Nordiska museet
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Windsorstolar och dess senare ättling pinnstolen. Luften mellan pin-
narna bidrar till randiga upplevelser, precis som persienner och String-
hyllans gavlar. Den plastöverdragna ståltråden kan formas till spänsiga 
kurvor i möbler för inomhus- och utebruk. Materialåtgången är minimal. 
”Less is more”, som arkitekten Mies van der Rohe hävdade. 

Kerstin Wickman, professor em. i design- och konsthantverkshistoria

 

Sport

Sporten är fylld av ränder av olika slag. Dessa ger idrottsdisciplinerna 
nödvändig stadga och karaktär. Signalerar för poäng och berättar om 
rekord från förr och nu. 

Likaså har sportmunderingar och idrottsredskap i över 100 år beri-
kats med olika slags ränder och revärer. Funktionella och estetiska. En 
repetitiv design som på ett enkelt men raffinerat sätt speglar utövarnas 
kraftfulla och rytmiska prestationer.

Arenorna med dess nomadiska publik finner vi i varje världsdel, land 
och stad. Åskådarplatser som levandegörs av supportrarnas munderin-
gar och accessoarer: randiga färgexplosioner som bidrar till idrottens 
lustfyllda och ritualiserade väsen. 

Trots dagens framrusande teknik och bildmässiga överflöd paketeras 
våra idrottsdrömmar fortfarande effektivast med hjälp av handfasta 
ränder. 

Niklas Instedt, journalist inom sport och kultur

Textil

Ända sedan maskinvävning infördes på 1700-talet hade det enkla randiga 
tyget varit en stapelvara, vävd i linne eller bomull. Men när textiltrycket 
får sitt uppsving på 1950-talet handlar det om modernistiska ränder som 
i en helt ny skala har en ny och radikalare roll.

Det var en sensation när Marimekko blåste upp en enkel skjortrand och 
med handtryckt överlappsteknik lyckades variera den i hur många färg-
ställningar som helst. Ett randigt skjorttyg skulle av tradition vara vävt, 
med diskreta smala kontraster.

Ränder är inte så enkla att trycka på textil som man kanske kan tro, 
särskilt inte om de är breda. Tyget måste hela tiden vara trådrätt. Det kan 
vara svårt att kontrollera i den industriella processen. Därför dröjde det 
länge innan någon av de svenska textilindustrierna vågade trycka enkla 
blockränder. Det var frustrerande för många designer, medvetna om den 
spirande trenden i tiden. Pionjärer blev Inez Svensson, konstnärlig ledare 
på Borås Wäfveri, och Sven Fristedt under 1960- och 70-talet. 

Hedvig Hedqvist, designskribent och författare

Varning

Akta! Hit men inte längre. Ränder som varnar, stoppar, hindrar finns 
runt omkring oss som ett slags omsorg. De drar ögat till sig, gör oss vak-
samma och beredda. Vår instinkt säger oss att randiga ytor är ovanliga i 
naturen – vi reagerar kort sagt på det onaturliga.

Randens tradition av att väcka uppmärksamhet är lång. Redan på 
medeltiden ansågs det enfärgade plagget utgöra normen, det vardagligt 
försynta. Randiga kläder signalerade däremot att omgivningen borde 
passa sig. Dels var de ett tecken på synd och omoral, dels bars de av 
människor i samhällets utkant. Till och med djävulen avbildades som 

Fotbollslag i Stockholm kring sekel-
skiftet 1900, NMA0034410.  
Foto: Hedvig Rosendahl. 

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 
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randig i varnande syfte.

Rändernas förmåga att få oss att skärpa våra sinnen handlar också om 
varseblivning och hur vi tolkar kombinationen av färg, ljus och mönster. 
Störst uppmärksamhetsvärde ger vitt tillsammans med en av de andra el-
ementärfärgerna – rött, gult, blått, grönt och svart. Naturligtvis beroende 
på omgivningen – ju mer avvikande desto mer noterad. 

Susanne Helgeson, journalist och författare med design i fokus

 

Galleriet
I Nordiska museets samlingar finns ungefär 1,5 miljoner 
föremål. Vi tog med oss utställningens idégivare, Tom 
Hedqvist och Synnöve Mork, ut i magasinen på jakt efter 
ränder. Här visas resultatet, flera hundra föremål de fast-
nade för och som alla på ett eller annat sätt är – randiga!

Rändernas Rolls Royce

I Nordiska museet finns en unik samling tygprover från 1700-talet beva-
rade, i skick som nya. Rändernas Rolls Royce, aldrig överträffade.  Det 
handlar om kalmink – högklassiga, färgrikt randiga ylletyger från Nor-
wich i England, eftertraktade i hela världen vid den tiden. Randningarna 
varierades i oändlighet i starka färger.   

Den som står bakom samlingen är Anders Berch, professor i nation-
alekonomi vid Uppsala Universitet från 1741. Han samlade prover på 
utländsk tillverkning för att lära sina studenter vad svenskarna borde 
utveckla i egna verkstäder. I hans samling finns närmare 1 700 tygprover. 
Merkantilismen var tidens idé för att motverka dyrbar import. Allt vad 
de kan, kan vi göra själva lika bra, var parollen.

Sverige hade ingen import, ändå finns det mycket kalminktyger bevarade 
i svenska folkliga kläder. De kom via Norge – en olaglig men lönande 
införsel. I all sin glans blev kalmink böndernas ersättning för sidentyger 
vid bröllop och högtid.

I utställningen: Tygprover 

Kalmink, av fint kammat ullgarn . Vävda i Norwich, England. Ingår i professor 
Anders Berchs samling av modeller och varuprover från 1700-talets mitt, för 
undervisning i nationalekonomi vid Uppsala Universitet. I Nordiska museets ägo 
sedan 1876. 

NM.0017648B:12

Bad i tvärrandig trikå

Tänk dig den kraftfulle professor Hamberg i randig baddräkt av 
åtsmitande trikå! Axel Hamberg var professor i geografi med fokus på 
glaciärforskning, baddräkten här har tillhört honom.  Den maritima 
randen slog igenom vid mondäna havsbadorter under senare delen av 
1800-talet. Baddräkter, parasoller och markiser försågs med blockränder 
i rött eller blått och vitt.

Bilden av den randiga baddräkten spreds via synden i Mölle, i nordvästra 
Skåne. Där ägnade sig män och kvinnor åt osedliga ”gemensamhetsbad”. 

Tygprover ur professor Anders 
Berchs samling från 1700-talets 
mitt, NM0017848b12.  
Foto: Ulla Wager.



pressin
fo

rm
atio

n
 

pressin
fo

rm
atio

n
     pressin

fo
rm

atio
n

    pressin
fo

rm
atio

n

SVENSKA TRENDER OCH TRADITIONER

Lokalpressen förfasade sig, inte minst över män med naken överkropp. 
Hovfotograf Peter P. Lundh förevigade de lättklädda badgästerna och 
spred bilderna som vykort över landet. 

Varför var ränderna så bjärta? I randiga baddräkter möts två sort-
ers ränder, den ljusa och hygieniska randen, och den färgstarka och 
hindrande randen. Även om den ljusa randen blir genomskinlig i vått 
tillstånd fungerar bjärta ränder som skydd eller filter. Kanske gjorde 
ränderna att badgästerna kände sig mindre avklädda och nakna.

I utställningen: Baddräkt för man

Bomullstrikå, kantad med bomullsband. Maskinsydd. Har troligen använts av 
professor Axel Hamberg född 1863, Stockholm.

NM.0315278

Randighet skapar rumslighet 

Ränder är både tidlösa och dramatiska. Det visste de sydsvenska 
bonadsmålarna. Medan dalmålarna strödde sina kurbitsar över varje 
tom yta, drog de småländska penseln i rejäla, randiga drag över papper-
sarken. 

Med ränderna skapade de djup och rumslighet. De förstod också att 
ränder är lätta att matcha. Med blommor bildar de uttrycksfulla mönster 
i effektfull kontrast. Kanske tänkte bonadsmålarna på de randiga kjolar 
som kvinnorna i trakten bar, även om modellen här är mer förnäm än 
folklig. Varje fält har sin färg. Folkkonstnären försöker inte låtsas skapa 
något tredimensionellt på en platt yta, så som den akademiutbildade 
konstnären gör. Som serier i ruta efter ruta, berättade bonaden historier 
längs väggarna i stugan. 

När bonaderna sattes upp till jul blev det just ombonat – mysigt. Fram 
till 1870-talet hade bonadsmåleriet sin storhetstid. Då började folk hellre 
vilja ha fint fabrikstryckt än handmålat på väggen. 

I utställningen: Bonad

Långaryd, Småland, 1817. Målare ur Sunnerboskolan.

NM.0059667

Bolsterränder – variation i oändlighet 

Det här indigorandiga tyget vävdes upp till hushållets sängtextilier 
inför ett bröllop. Dun- och fjäderfyllda randiga bolstervar och kuddvar 
bildade en skrytbädd i bondehemmen. De vittnade om kvinnlig handas-
kicklighet och gårdens rikedom.  

Fram till 1800-talet var det otänkbart att ha lakan i andra färger än vitt 
och oblekt, det ansågs orent att ha färgade textilier närmast kroppen. 
Men randigt gick an, och på landsbygden vävdes det mängder av randiga 
bolstervar.  Inspirationen till ränderna kom bland annat från 1700-talets 
populära tyger kalmink och kamlott.

De flesta bolstervar som finns bevarade är från södra Sverige. De vävdes 
med lin-, ull- och bomullsgarner. Innan syntetfärgerna kom färgades 
garnerna indigoblå, kappröda och koschenillröda. På vit eller oblekt bot-
tenfärg varierades bolsterränder i olika bredder och färgkombinationer i 
oändlighet.  

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet. 
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I utställningen: Bolstervarstyg

Hellinne. Använt av Otto Cronstedt och Ebba Tamm vid året för deras giftermål. 
Stockholm, 1866.

NM.0246585

Rosrand, blårand och svartrand

På takstänger i allmogens klädstuga hängdes de dekorativt randiga och 
vikta förklädena i hemvävt tyg bredvid de högre värderade förklädena i 
köpetyg. Förkläden med ”vikveck” på längden vittande om att de var nya 
och obrukade.

I ett rikt hem fanns det många förkläden och de olika randningarna och 
färgkombinationerna talade om vilken socken och vilken högtid de var 
ämnade för. De randiga förklädena vävdes i hemmet då handvävstolen 
gjorde det möjligt att enkelt skapa ränder. Förklädet var hos allmogen ett 
av de viktigare plaggen och den oskrivna regeln var att ingen kvinna fick 
visa sig utan förkläde. En ärbar kvinna bar förkläde, ibland flera, för att 
inte uppfattas som oren.  

Under 1800-talet blev bomullsvävda randiga köpetyger populära och 
man sydde förkläden som blev plagg som skyddade kläderna.  Ända in 
på 1930-talet var man som flicka inte ”klädd” om man inte hade förkläde 
utanpå klänningen.

I utställningen: Förkläde

”Rödrandig majd”. Bomull, ull. Leksand, Dalarna, 1800-tal.

NM.0003587

Funktion, precision och prakt  

Krattan är ett mångsidigt redskap. Med sina pinnar på jämt avstånd från 
varandra river den genom jord och grus och efterlämnar parallella åsar 
som ränder i marken. En trädgårdskratta är kanske inte påtagligt vacker, 
men kan försköna sin omgivning.

I trädgårdslitteraturen från 1700-talet omtalas vikten av gångarnas ogräs-
rensning och efterföljande krattning: ”Trägårdsmästaren til heder, och 
hans herre til behaglig fägnad”, som Petter Lundberg skriver i Trädgård-
spraxis från 1754. Då gruset i gångar och på gårdsplanen krattas döljs 
spår efter arbetet med grusytornas skötsel. De som besöker trädgården 
välkomnas av de vackra ränderna i gruset, perfekt parallella eller konst-
närligt vågformade. 

Grusgångarna som är smala dekoreras bäst med en lättare trädgårdskrat-
ta med smala järnpinnar. Gårdsplanen som är större blir tjusigast då en 
bred kratta med glesa pinnar dras genom gruset och formar raka tydliga 
ränder med funktion, precision och prakt.

I utställningen: Kratta

Sollentuna, Uppland 1920-tal. Använd vid trädgårdsskötsel.

NM.0308803

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.
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Diskreta linjer - privata paket

Dambindor, blöjor, tvål, toalettpapper och andra hygienartiklar har i 
årtionden sålts i randiga paket. Gärna i pastell med vita, fina, lätta linjer. 
Det är varor för intimsfären och privat konsumtion. För den personliga 
hygienen, att använda när ingen ser. 

Omslagens ränder liksom formar ett staket. De markerar enskilt område. 
Skyddar för andras blickar och idéer. Glass, kaffe, korv och målarfärg 
har också förpackats i randiga omslag. Men breda, braskande som böljar 
i färg. De ropar på uppmärksamhet. Kom och köp! Dambindans ränder 
är mycket mer diskreta. De bildar ett stängsel för integriteten. Markerar 
en gräns mellan privat och publikt. Både förpackningens innehåll och 
användning fridlyses från ytterligare kommentarer och insyn. Ränderna 
säkrar, de säger schhh…!

I utställningen: Förpackning

För dambindor av märket Mimosept, 1950-tal.

NM.0274284+

Kritstreck

Ränder på kläder har haft olika betydelse i olika sammanhang. På 1920- 
och 1930-talen blev längsgående, vertikala ränder på kostymer vanliga. 
Kostymerna associerades ofta med korrumperade, tvivelaktiga personer 
som till exempel ”gangstern” Al Capone. Men bleka, smala, mer diskreta 
längsgående ränder har ofta haft bra rykte. Det kritstrecksrandiga tyget – 
ofta mot en mörkblå bakgrund – är en klassiker bland kostymtyger. 

Under 1800-talets sista årtionden etablerades den enhetliga kostymen, 
kavajkostymen, hos samtliga samhällsklasser. Den moderna representa-
tiva kostymen kunde masstillverkas, och fick bred användning. Form och 
tillskärning blev nu allt viktigare för att markera status. 

Perfektion och enkelhet präglade gentlemannen, och i hans garderob 
fanns – och finns – en kritstrecksrandig kostym. Kritstrecksrandigt är 
idag trendigt i både nya och klassiska modeutgivningar, för både män 
och kvinnor. Välskräddat är på modet. Och kritstrecksrandigt signalerar 
elegans och god smak.

I utställningen: Kostym

Bomull och viskos. Har använts av modedesigner Sighsten Herrgård. Stockholm, 
1980-tal.

NM.0317098+

Pyjamasränder

Den randiga sidenpyjamasen har använts av konstnären Anders Zorn 
(1860-1920). Pyjamasen introducerades som informell hemmaklädsel för 
modemedvetna män i England redan på 1600-talet. Plagget har persiskt 
och nordindiskt ursprung och syddes i orientalisk stil, ofta av just siden. 

Kläder närmast kroppen var länge oblekta eller vita. Enligt dåtidens etik 
och förordningar mot lyx ansågs färg i detta sammanhang vara över-
flödig, opassande och som något orent. Och som bieffekt skonades krop-
pen från kontakt med de färgade tygernas kemikalier. Under 1800-talets 
slut kom en förändring mot bleka färger, ljusa pasteller. Ibland randade 
med vitt, och ofta med kalla färger i ränderna. Drygt 100 år senare var 

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.
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klara färger och vilda randningar på modet.

Parallellt med den tvådelade pyjamasen har nattskjorta, särk, använts i alla 
samhällsklasser. Längsgående ränder har varit på modet i högre samhällsskikt av 
och till sedan 1500-talet. Ränder på tvären förknippades däremot ofta med folk 
ur lägre samhällsklasser.

I utställningen: Pyjamas

Siden. Har tillhört konstnären Anders Zorn. Mora, tidigt 1900-tal. 

NM.0194731A–B

Pojkar och flickor i sjömanskostym

En välkammad gosse i sjömanskostym! Denna har burits av unge Sune Ambro-
siani som med tiden blev amanuens på Nordiska museet. Sjömanskostymen 
var demokratisk. Som barnplagg användes den över klassgränserna, även om 
kvaliteten var olika om man synade den i sömmarna. 

Sjömanskostymer var vanliga finkläder på pojkar och flickor kring sekelskiftet 
1900. Den fyrkantiga sjömanskragen med vita ränder hör till matrosens mörkblå 
uniformsjacka. Matroser är de meniga sjömännen ombord, de arbetar ofta på 
däck.

Tvärrandiga blåvita sjömanströjor känner vi igen, men randiga tröjor har aldrig 
använts inom svenska marinen – de härstammar från Frankrike och Ryssland. 
Den maritima randen är internationell. Smala lodräta ränder i blått, vitt och rött 
finns också i ”kadettrandiga” bomullstyger i pojkblusar och klänningar. Ränder-
na härstammar från de uniformsbyxor av blå- och vitrandig lärft som förr 
tillhörde kadettuniformen. Kadetten var officerselev, bland annat inom marinen. 

Sjömanskostymen inspirerar vuxenmode och barnkläder även idag. Den an-
vänds bland annat som skoluniform i Japan.

I utställningen: Sjömanskostym

Bomull. Har använts av Sune Ambrosiani, anställd vid Nordiska museet 1903-1939. 
Stockholm, 1880-tal.

NM.0198313A–B

Inte vilket smör som helst

Med en smörspade serveras lite finare smör. Randigt och format som rundlar. 
Det gör hela skillnaden. Spaden plockas fram till fest och bättre middagar. Mat 
som serveras i rätlinjiga mönster har nämligen alltid hört till det finare köket. 

I mathistorien hör randiga rätter till den raffinerade kokkonsten. Tvåfärgad 
gelé, skiktade fiskterriner eller röd och vit Blanc Mangé – en klassisk dessert 
på borgerliga festbord under 1800-talet. Symmetriska mönster skvallrade om 
matlagning i den högre skolan. Linjerad uppläggning på serveringsfat har också 
signalerat ”det lilla extra.” Som 1950-talets festlunch: skurna ägg och räkor på 
rad med streck av majonnäs och persilja. Idag är det randig pannacotta som 
gäller, garnerad med finrivet citronskal enligt festrecepten. ”Det tar lite tid för 
pannacottan att stelna mellan varven, men det är den värd.” (Allt om mat, 2013.) 

I utställningen: Smörspade

Omkring 1930-1960. Reklam från Växjöortens mejeriförening.

NM.0303828

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.
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Pinnar gör ryggen randig 

”Fanett som ett fjun så lätt” löd reklamen där Miss Universum från 
Edsbyn lyfte den nätta pinnstolen på 2,5 kg år 1955. Bara tretton pinnar, 
snabbt rationellt svarvade i den gamla skidfabriken. Några borrade hål 
i sits och ben, så var det klart. Inga krångliga konstruktioner. Billigt och 
enkelt. Fem miljoner pinnstolar blev det.

Pinnarna omsluter ryggen i en båge, gör stolen bekvämare och starkare. 
Ränderna gör ryggstödet luftigare, kanske snyggare, sparar material. Om 
vintrarna i mitten av 1800-talet började bönder och torpare från Små-
lands magra jordar svarva pinnstolar för att tjäna litet extra. Modellen 
kom från Amerika, fast först från Englands windsorstol med armstöd.

På 1940-talet flyttade pinnstolen från köket in i vardagsrummet, i varje 
fall hos de yngre. I dag bryter pinnstolen av i det ljusa, fräscha och 
rostfritt industrikliniska köket. Kanske loppisfyndad eller ärvd, kanske 
nyinköpt i färgen grå, turkos eller calvados.

I utställningen: Pinnstol

Fanett. Formgivare Ilmari Tapiovaara för Edsbyverken, 1955.

NM.0313151

Randigt uppåt väggarna

Tapet med blå ränder, maskintryckt i en enda färg på ofärgad pap-
persmassa, av C.J. Henzer från Östra Vingåker. Den billigaste tänkbara 
tapeten omkring 1880.

Länge var ränder på tapeter svåra att åstadkomma. När de trycktes med 
block av trä behövdes bara några millimeters felplacering av blocket för 
att mönstret skulle bli misslyckat. Att måla ränder på fri hand över en hel 
våd var också svårt.

Omkring 1860 började randmaskiner användas i Sverige och plötsligt 
blev det lätt att tillverka randiga tapeter. Ovanför tapetbordet hade 
maskinerna ett tråg indelat i smala fack, där färg rann ut och bildade 
ränder allt eftersom papperet flyttades fram under tråget.

Tekniska förbättringar under 1800-talet möjliggjorde massfabrikation av 
tapeter. Rullpapper infördes, valsar ersatte träblocken och billig trämassa 
introducerades som råvara för papper. Den blårandiga tapeten här är 
tryckt med vals. Även valsen finns i Nordiska museets samlingar.

I utställningen: Tapetrulle

Papper. C J Henzers Tapetfabrik. Östra Vingåker, Södermanland, 1880-tal.

NM.0172277

Randigt mode för brudgummen

En ung bondson från Offerdal i Jämtland gifte sig 1824 och den tvärran-
diga västen ingick i hans brudgumsklädsel. Vid den tiden högsta mode.  
Smala ränder lagda på tvären förstärkte den kortkorta modellen med 
hög styv krage. 

Tyget är handvävt i bomull, ett exklusivt material för bondsonen. 
Bomullstråden var importerad och dyr. Var det kanske bruden själv som 
vävt, eller en skicklig väverska i trakten som fick betalt i smör och ost? 
Ryggen är i fint linnetyg, men fodret som inte syntes är grovt och grått. 

För information och 
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se
  

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.
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När bröllopet var över efter tre dagar hängdes kläderna undan till 
nästa högtid. De skulle sparas och användas till fint. Efter nära 200 år 
ger västen information om dåtidens mode. Den är nött och färgerna är 
blekta; det som nu syns brunt och beige var från början mörkbrunt, rosa 
och gult. Men den visar att det senaste modet i Paris nådde en bonde i 
Jämtland. 

I utställningen: Brudgumsväst

Bomull. Offerdal, Jämtland, 1824.

NM.0002677

Utställningen Ränder, rytm, riktning öppnar 4/10-13 och pågår till 31/8 -14. 

Mer information: 

Projektledare för utställningen  
Lena Landerberg, tfn 08-519 545 70,  
lena.landerberg@nordiskamuseet.se

Foto: Karolina Kristensson,  
Nordiska museet.


