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The aim of this thesis is to examine how mirrors were hung and used in decorating a room 
during the gustavian period (1770-1810) and the functionalistic period (1930-1939) in 
Sweden. I have compared the two styles and the way of decorating with mirrors. Based on the 
comparison I deduced the differences and similarities. The material which the thesis is based 
on are three drawings and one painting depicting four gustavian rooms containing mirrors. To 
illustrate the functionalistic period I used four photos from the catalogue from the Stockholm 
exhibition in 1930. To explain the context this thesis also contains a discussion of the mirrors 
technical history and the frame designs during the two periods.  
The questions I raised at the beginning of the thesis is how and were has the mirror been 
placed and is there a specific reason for this? Are there distinct differences between the two 
periods in how they decorated with mirrors? The results of my analysis shows that mirrors are 
often placed between two windows on the centre of the wall during the gustavian period. The 
functionalistic decorators on the other hand usually placed the mirrors a bit of centre on the 
walls. Differences between the two styles become apparent when looking at the way mirrors 
were used. In the early period the mirrors were a decorative element and a show piece with 
high status. Later it became just a necessary and useful object with a low status as it became 
more common.  
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1. Inledning   
”We like to see ourselves … It is seldom enough to place mirrors in 

dressing rooms, bathrooms, entrance, halls, and bedrooms.   
 There is a place for a mirror in almost any room.”    

    
-William Lawrence Bottomley, “Mirrors in interior Architecture,” 1932 1  

   
Som citatet ovan speglar är spegeln ett objekt som människan i alla tider 
har haft en dualistisk syn till. Vi älskar att betrakta oss själva och vi vill 
ofta veta hur vi ser ut inför andra människor. Samtidigt vill vi låta 
spegeln ha kvar stora delar av den mystiska aura som omger den. 
Spegeln har även ansetts vara ett status objekt under en lång period på 
grund av sin invecklade tillverkningsprocess. Därför fick den en 
framträdande plats i rummet. Men i och med att det ekonomiska värdet 
dalade ändrades spegelns status och plats i hemmen. Hur den här 
statusen försköts och hur det förändrade spegelns placering i bostäderna 
är intressanta vinklar som tidigare inte undersökts.  

 

1.2 Syfte och motivering av ämnesval 
Syftet med den här uppsatsen är att försöka lyfta fram och undersöka 
spegeln som inredningsdetalj i möbleringar från två olika perioder, 
närmare bestämt den gustavianska stilen (ca 177o-1810) 2 och 
funktionalismen (1930-1939), genom att jämföra inredningsförlagor från 
de olika tidsperioderna.  
En sådan här genomgång med fokus på spegeln i inredningen har inte 
gjorts tidigare. Därför kan den här uppsatsen bidra till att bredda bilden 
av hur och varför utförandet av inredningarna skiljer sig åt. Uppsatsen 
vänder sig till intresserade som har ett visst mått av förkunskaper i 
stilhistoria. 
 
 I den här studien undersöks hur spegeln har placerats i 
inredningsförslag under den gustavianska epoken samt under 
Stockholmsutställningen 1930 som anses vara startskottet för 
funktionalismen i Sverige. Detta eftersom dessa förslag och expositioner 
var till för att sprida inspiration, inredningsidéer och stilimpulser. Det 
som skall försöka undersökas genom att ställa två så pass olika 
stilperioder som den gustavianska stilen och funktionalismen mot 
varandra, är hur spegelns placering i inredningar har skiftat med dess 
betydelse och användningsområden från en ren ideologisk synvinkel. 
Skälet till att valet främst föll på ritningar och utställningsbilder och inte 
fotografier eller målningar från verkliga hem, är för att minimera risken 
att få bilder där inredningen har ändrats.  

 
I och med att glasspeglarna blev de dominerande efter att ha efterträtt 
metallspeglarna, så anser jag att den gustavianska perioden är en lämplig 

                                                 
1 Pendergrast, 2003 s.247 
2 Nyström, 2008 s.128-130 
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stilperiod att ställa emot en epok där spegeln blivit var mans egendom. 
Det är även den sista perioden där spegeln fortfarande var ett 
statusföremål och förekom i större mängd enbart hos de förmögna. 
Funktionalismen verkar ha haft ett annat förhållningssätt till spegeln och 
sett den mer som ett nyttoföremål och inte som ett statusobjekt eller 
dekorativt inredningselement. Skälen till varför speglarna fått de 
placeringar i inredningarna de har kan i många fall vara svåra att 
besvara. Förutsättningarna för att kunna ha en spegel i hemmet skiljer 
sig markant åt mellan de båda stilarna. Även strömningar och tankar 
under de bägge epokerna påverkar spegelns placering eftersom ideal 
skiftar med tiden. Dessa vinklingar är viktiga för att få en bredare bild av 
hur och varför möblerna i ett rum har blivit placerade just där, och 
vilken inverkan de har på de övriga objekten i samspelet dem emellan. 
Därför finns det en genomgång av tiden då varje inredning skapades.  
 
Min hypotes är att placeringen av speglarna kommer att vara väldigt 
olika, likaså användningssätten inom inredningen. Speglarnas placering 
under den gustavianska stilen kommer att vara en spegel upphängd 
mellan två fönster, mellan två lampetter eller liknande. Under 
funktionalismen kommer spegeln att få en mindre framträdande roll i 
inredningen och bli ett nyttoföremål.  
 
Utformningen av speglarna återspeglar deras status i inredningen och 
deras placering i rummet återger dess funktion för de boende. Att det 
kommer att finnas skillnader i design och material mellan de båda 
epokerna ser jag som en självklarhet. I och med att de bägge perioderna 
är så pass olika i sina formspråk och de material som fanns att tillgå, 
samt att utvecklingen inom framställningsteknikerna skiljer sig kraftigt 
åt så kommer det att finnas klara skillnader på hur inredningarna 
utformades och synen på spegeln som objekt.  
 

1.3 Frågeställning 
Med den här uppsatsen skall följande frågor få svar: 
– Var i inredningsförlagorna och utställningen placeras speglar och finns 
det något speciellt skäl till att de har fått just den placeringen?      
– Finns det klara skillnader mellan stilperioderna i hur de inredde med 
speglar?    

 

1.4 Avgränsning 
En undersökning av spegelns placering i hemmen över en längre tid 
skulle ha varit ett för stort ämne för en c-uppsats, därför försköts 
fokuseringen till att endast innefatta två perioder i stilhistorien. 
Uppsatsen kommer inte heller att behandla spegeln som ett enskilt 
föremål utan försöka betrakta den som en del av en inredning och dess 
betydelse för den här helheten. I och med att perioderna har lätt flytande 
början och slut kommer jag att avgränsa dessa med datum som har förts 
fram i litteraturen som brytningspunkter. Oftast har dessa datum en 
koppling till politiska eller samhälliga omvälvningar. När det gäller den 
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gustavianska perioden kommer dessa datum fortfarande att vara lätt 
flytande eftersom dessa inte direkt går att koppla till exakta datum. Trots 
det kommer mer fasta datum att fastställas för att göra materialet mer 
preciserat, främst vad gäller dess intåg i Sverige. Funktionalismen har 
klarare datum men även här florerar olika tankar när det gäller dess slut. 
I det här fallet har jag valt att följa majoriteten av källorna som räknar 
med att funktionalismen tog slut under 1950-talet då folkhemmet nått 
zenit, men att produktiviteten avstannade i och med andra världskrigets 
utbrott vintern 1939.  Eftersom det innebar en ekonomisk nergång samt 
mindre utbyte av idéer och impulser i och med stängda gränser.3 
 
I den här uppsatsen har ämnet inte fått en 
konsumtionsforskningsinriktning. Det ekonomiska värdet är dock 
relevant för ämnet eftersom högre penningvärde på en vara ger ökad 
status. I det här fallet speglar det den status som tillskrevs spegeln som 
objekt. Dessa ekonomiska aspekter gås dock inte djupare in på, istället 
har här valts att hålla en annan aspekt med fokus på spegeln i 
inredningar. En avgränsning görs även i och med att jag i den här 
uppsatsen inte tar upp spegeln som handelsobjekt och därmed tas inte 
kommersen med speglar med i någon större utsträckning. Skälen till 
varför många inhandlade speglar kommer att tas upp men inte gås 
närmare in på. Utgångspunkten kommer att vara att köparna inhandlat 
speglar för att möblera med dem och ge dem en mer eller mindre 
framträdande plats i inredningen. 
 
Vad gäller den sociala aspekten av spegeln och dess 
användningsområden så kommer den inte att vara det fokus främst 
kommer att läggas på. Det sociala klimatet kommer att redogöras för 
kort men inte i gås igenom mer djupgående, utan mer för att ge en bild 
av vad som kan ha spelat in i inredningsidealens framväxt och hur de 
tolkades av både sin samtid samt även senare generationer. Relationen 
mellan individ och bostad tas upp kortfattat men inte in på djupet.  
 
En avgränsning av det materialet som ligger till grund för 
undersökningen är att det inte är fullständigt och att fokus i lång tid legat 
på mer välbemedlade hem. Därför kommer fokus att hamna på 
högreståndshem främst när det gäller den gustavianska perioden. Men 
även hemmen från den funktionalistiska epoken kommer att tillhöra de 
mer penningstarka samhällsskikten. Det innebär en annan begränsning i 
materialet eftersom stora delar försvinner enbart på grund av brist på 
fakta om andra grupper i samhället.  
 
Spegeln har i många fall blivit förbisedd i tidigare litteratur så även när 
det gäller 1930-talet vilket tyvärr har gett en viss snedfördelning i 
materialet som ligger till grund för uppsatsen. Spegeln som enskilt 
objekt och som inredningsföremål nämns anmärkningsvärt sällan. För 
att försöka ge en någorlunda jämförbar bild av spegeln som föremål och 
som inredningsobjekt har valet därför övergått till att se till utformning 

                                                 
3 Sommar, 2006 s.15-16 
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och placering av andra möbler och objekt där det är möjligt, för att från 
dessa kunna dra slutsatser till hur speglar formgavs och placerades.  

 
Generellt sett så är informationen om de båda stilarna snedfördelad. 
Eftersom den gustavianska epoken är väldigt välundersökt och har varit 
populär under lång tid, så finns det mer att hämta bland informationen 
om den stilen. Emedan den funktionalistiska perioden är lite 
styvmoderligt behandlad och det är främst på senare år som den har fått 
mer uppmärksamhet, vilket har lett till att det finns färre källor att tillgå. 
Därför finns det en obalans i materialet när det kommer till information 
om de båda stilarna. Vilket kan leda till att jämförelserna av bilderna blir 
mindre nyanserade när det gäller de funktionalistiska bilderna. 
Uppsatsen kommer att fokusera på de mer ideala sidorna av stilarna än 
hur den yttrade sig i verkliga hem. Arkitekternas och beställarnas idéer 
och krav har här inte tagits med. 
 
Bildmaterialet är valt utifrån möjligheten att visa upp några av de mer 
framträdande strömningarna och idéerna som fanns under båda stilarna. 
Med undantag av bild nr 1 som föreställer ett medelklasshem (från 1798), 
den valdes ut därför att den visar ett hem som inte tillhörde det absoluta 
toppskiktet inom den sociala hierarkin. Därför kan den ge en mer 
nyanserad bild av stilen. Detta ger mer balans mot de funktionalistiska 
bilderna eftersom de främst var riktade till den välbemedlade 
medelklassen som besökte Stockholmsutställningen. Bild nr 2 (ca 1770) 
som visar Gustav III:s paradsängkammare valdes ut för att det anses av 
de flesta vara den första egentliga gustavianska inredningen som 
utfördes i Sverige om än inte konsekvent. Den tidigaste bilden är från 
1770-talet, den andra från 1778 de övriga två är från 1788 respektive 
1798. Större speglar med tillhörande konsolbord kommer jag att räkna 
som en enhet, därför att det var meningen att de skulle höra ihop i 
inredningen och tillverkades även för att passa varandra.  
 
De funktionalistiska inredningarna var enligt utställningskatalogen 
menade för stora delar av befolkningen men enligt prislistorna kan det 
utläsas att de i många fall var för dyra för gemene man. Det finns dock de 
som medvetet är riktade till låginkomsttagare så som i fallet med 
lägenheten på bild nr 8 som är riktad till en familj med ett eller två barn.  
 
Vad gäller representativiteten hos bilderna finns det flera aspekter och 
synpunkter både för och emot valet av just dessa bilder. Bilderna från 
den gustavianska perioden är valda mer utifrån tidpunkten då de 
utfördes, eftersom den här stilen var rådande under en så lång tid. 
Tanken bakom var att de skulle ge en så nyanserad bild av hela epoken 
som möjligt, med bara fyra bilder. Att valet föll på just dessa fyra 
arkitekter var därför att de främst ritade bostadshus och deras 
inredningar. Därför finns inte t.ex. Olof Tempelman med, eftersom han 
främst ritade offentliga byggnader och kyrkor. Fokus ligger inte heller på 
hur vissa specifika inredares och arkitekters intentioner har varit bakom 
placeringen av möblerna i rummen utan hur möbleringarna har växt 
fram ur ett mer stilideologiskt perspektiv. 
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1.5 Material och metod 
Uppsatsen är en jämförelse mellan två stilperioder som i Sverige har fått 
framträdande platser. För att jämföra dessa stilar med varandra ställs 
bilder av fyra inredningar från varje epok mot varandra. Dessa 
inredningar är valda utifrån olika premisser, beroende på vad som var 
åtkomligt i litteraturen. Källorna som ligger till grund för uppsatsen är 
alla från senare tid och ses därför med senare generationers synsätt. Det 
kan leda till att vissa bitar i informationen saknas främst när det gäller 
den gustavianska perioden, så som t.ex. kostnader. Möjligen skulle en 
undersökning av samtida källor till viss del kunna råda bot på dessa. 
Men för att få en så bred bild av de olika inredningarna som möjligt så 
behövs en fördjupning i material som skulle kunna räcka för flera 
uppsatser i ämnet.  

 
Informationen som finns rörande varje bild är i stora drag vad som finns 
av fakta. Rummens disposition och indelning har blivit beskrivna så 
ingående som möjligt (planlösningarna kan ses i bilagan). Den enda 
inredningen där planlösningen är okänd är bild nr1. I det fallet har 
möblernas placering fått utgöra vägledning för de slutsatser som har 
dragits vad gäller rummets möblering.  
 
De gustavianska illustrationerna är alla ritningar och förslag på 
inredningar av arkitekter, oavsett om inredningarna utfördes eller inte. 
Med undantag av bild nr1 som är en avbildning av en existerande 
inredning. Det intressanta i dessa bilder ligger istället i vad som kan ligga 
bakom utformningen och varför arkitekterna trodde att just den 
placeringen kunde tilltala kunden. Skälet till att dessa fyra bilder inte är 
från ett specifikt tillfälle så som en utställning vilket skulle ha varit ett 
lämpligare utgångsläge, är för att en sådan inte förekom vid den här 
tiden i Sverige. Istället spreds impulser från andra håll så som till 
exempel via mönsterböcker och andra skrifter samt från resor och då 
främst nere på kontinenten.  
 
Bilderna från den funktionalistiska perioden är kanske mer 
representativa för den mer folkliga funktionalismen, och inte den mer 
visionära delen. Även om Sven Markelius räknas till de stora 
funkisarkitekterna så betraktas han som en av de mer folkligt inriktad. 
Det sovrum som finns med här och som är ritat av honom är det som 
innehåller mest stålrör av samtliga bilder, det kan ses som ett utryck för 
den mer strikta funktionalismen. De övriga tre arkitekterna Birger 
Jonson, Kurt von Schmalensée och Sven Wallander representerar den 
mer nedtonade och lättillgängligare funktionalismen. 
 
Inredningarna från Stockholmsutställningen 1930 är samtliga hämtade 
från utställningskatalogen över nämnda utställning. Därför är dessa 
bilder valda utifrån förekomsten av speglar bland de inredningar som 
finns avbildade. All konkret information om dessa speglar så som 
materialval är även det hämtad från katalogen. En skillnad mellan 
bilderna är att de gustavianska förlagorna kommer från olika tidpunkter 
och gjordes oftast för beställare. Material och liknande information om 
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speglarna är däremot mindre frekvent förekommande i dessa fall, vilket 
ger en mindre fasetterad bild av speglarna. Orsaken till att alla bilder är 
från en och samma utställning istället för att vara från olika tidpunkter 
under stilen, är för att arkitekternas och inredarnas tankar bakom skall 
komma fram tydligare i möbleringarna.  
 
I de källor där jag har hämtat illustrationerna undersöks bilderna ytligt 
om de analyseras alls. De används i sina ursprungs kontexter främst som 
uppbackning och bekräftelse av det som framförs. När det gäller de 
funktionalistiska bilderna finns det endast fakta att tillgå eftersom 
illustrationerna är hämtade ur en utställningskatalog. De gustavianska 
bilderna är undersökta i större eller mindre omfattning. Fokus i dessa 
analyser har dock alltid varit på andra föremål eller andra vinklingar av 
rummets möblering och utformning. Därför är nästan all analys runt 
bilderna tillförd i den här uppsatsen.  
 

1.6 Källmaterial och Tidigare forskning 
Källmaterialet har när det gäller den gustavianska perioden, varit i första 
hand inriktad på spegeln som enskilt objekt och i andra hand dess 
tekniska framställning och hantverket bakom. Exempel på sådan 
forskning är Torsten Sylvéns och Elsebeth Welander-Berggrens bok 
Speglar, Spegelmakare & Fabrikörer i Sverige 1650-1850 (Stockholm 
2000). Böcker som tar upp flera stilar tar i vissa fall upp speglar flyktigt 
så som i Erik Andréns Möbelstilarna, Den Svenska Möbel- och 
Inredningskonstens Historia (Stockholm 1981), Bengt Nyströms 
Svenska Möbler under femhundra år (Stockholm 2008) och Britt & 
Ingemar Tunanders Svensk Stil Historia (Stockholm 1983). Marshall 
Lagerquists Möbelhandeln i Sverige före 1780 (Stockholm 1981) är en 
undersökning av befintligt material i form av manufakturfondens 
räkenskaper som innehöll import- och exportlistor från 1700-talets mitt 
och senare del, därmed behandlar den spegeln som en vara och produkt. 
 
Den gustavianska perioden som stil eller i de fall det gäller de kungliga 
slotten undersöks inredningarna relativt noga men då har det gällt 
främst de övriga möblerna och speglarna behandlas sällan på ett mer 
ingående sätt. Exempel på sådan litteratur är Håkan Groths 
Nyklassicismen i Sverige, Svenska inredningar och möbler 1770-1850 
(Stockholm 2000). Eller så har litteraturen riktat in sig på glaset som 
material så som i Boken om Glas från glasforskningsinstitutet Glafo 
(Växjö 2005), och dess olika användningsområden så som teleskopens 
och kamerornas utveckling och dess betydelse för forskningen som i 
Mark Pendergrasts Mirror, Mirror: A History Of The Human Love 
Affair With Reflection (New York 2003). Sällan har sammanhanget som 
dessa möbler användes i behandlats, och ännu mer sällsynt är att de ser 
till de förebilder som ligger bakom dessa inredningar. 
 
När man ser till litteraturen om funktionalismen i Sverige och 
funktionalismen som större riktning främst på kontinenten, så är den i 
första hand inriktad på arkitekturen och inte formgivning av föremål. Så 
som i boken Funkis: Stilen som byggde Sverige (Stockholm 2006) eller i 
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Aspekter på Modernismen (Kulturen 1997) där funktionalismen ses som 
en liten del i den stora rörelsen modernismen och fokus läggs i stora 
delar på framförallt konst, arkitektur och politisk påverkan. Det bör även 
nämnas att det finns mindre litteratur om den här stilen överlag inte 
bara om speglar, mot vad som står att finna om den gustavianska epoken. 
Vardagsföremål gås visserligen igenom men då oftast som en redogörelse 
över en enskild konstnärs eller formgivares produktion än som en del av 
en inredning. Det här ger en lätt snedfördelning inom källmaterialet vad 
gäller de båda perioder jag valt att undersöka. Speglar är ett av de 
föremål som nämns mycket sällan om ens överhuvudtaget i litteraturen 
för den här perioden. En anledning till detta kan vara att den ligger för 
nära i tiden, en annan anledning kan vara att spegeln inte ansågs som ett 
viktigt föremål eller ett föremål där en formgivare kunde framhäva sin 
personlighet.  
 
Av den tidigare forskning som tangerar det här ämnet finns det några 
verk som bör nämnas. Dessa verk har dock haft andra fokuseringar men 
har berört de utvalda tidsperioderna och därmed även stilarna. Den 
undersökning som till störst del berör den som görs här är Rose-Marie 
Söderströms Bostadskultur, informationsflöden och hantverkare 1740-
1820 med utgångspunkt i Bålby (Närke) och Skottsbergska gården 
(Blekinge) (Lund 2009). Den tar upp bostaden och bostadsmönster på 
ett övergripande plan samt det franska modet som influens. 
Undersökningen fokuserar på två hela gårdar och deras aktörer under 
1700-talet. Inredningarna undersöks dock mer med aktörernas tankesätt 
och idéer för ögonen än ur ett stilperspektiv. Även Söderström nämner 
problematiken med att konsthistorien har frikopplat föremålen från sina 
sociala och ekonomiska kontexter och undersöker dem främst som 
enskilda objekt. Den främsta perioden som tidigare forskning har 
undersökt är den gustavianska stilen, så som i t.ex. Antiken som ideal, 
Det antikiserade inredningsmåleriet och dess sociala funktioner i 
högreståndsmiljöer i Dalarna och Gästrikland 1791-1818, av Margareta 
Nisser-Dalman (Uppsala 2006). I den undersökningen har det dock 
fokuserats på antikiserande inredningsmåleri med Faluns 
landshövdingsresidens och nio herrgårdar i Dalarna och Gästrikland 
som centrum. Det tas dock upp saker som har relevans för den här 
uppsatsen i form av influenser till stilens utformning och populära motiv 
och stilelement. I sin avhandling Borgerliga ambitioner och adliga ideal, 
Slott och byggherrar i Sverige kring sekelskiftet 1900 behandlar Anne 
Sumner högreståndsbostäder. Fokus ligger på tjugo slott som uppfördes 
mellan 1875 och 1920 samt en jämförelse mellan borgerliga och adliga 
miljöer främst arkitekturen. Den här undersökningen har bidragit med 
att bredda bilden av hur hemmet betraktats och hur den utvecklas.  
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1.7 Disposition   
Här följer en presentation och genomgång av uppsatsens upplägg och 
innehåll. För att få en bättre inblick i hur och varför spegeln har fått sin 
status kommer fyra kapitel med historiska redogörelser.  
Först kommer en genomgång av spegelns tekniska historia från de första 
speglarna i polerad sten och metall till dagens spegelfabriker. Den här 
genomgången görs därför att det ger en inblick i hur invecklad de första 
speglarnas tillverknings process var samt hur det påverkade bilden av 
spegeln som en exklusiv vara.  
 
Därefter följer en genomgång av ramarnas betydelse för spegelns status 
och ramens tekniska uppbyggnad. Efter dessa kapitel följer först en 
genomgång av den gustavianska stilen och vad som är typiskt för den 
både vad gäller inredningsmässigt och politisk påverkan. Därpå kommer 
en liknande genomgång av modernismen och dess inredningsideal. De 
här delarna är med för att ge en inblick i de ideal och tankar som fanns 
runt inredningarna under tiden de skapades, samt även deras syn på 
spegelns roll i inredningen.  
 
Efter dessa presenteras bildmaterialet med beskrivningar av bilderna. 
Med en uppföljande diskussion där de båda inredningsstilarna ställs mot 
varandra. De olika inredningarna och deras likheter och olikheter 
bedöms, samt vad som kan ha spelat in i valet av möbleringar. Under 
rubriken resultat och slutsatser kommer en genomgång av vad som 
kommits fram till i jämförelsen mellan de bilderna från de båda stilarna, 
samt slutsatser som kunnats dra eller inte dras av de ovan nämnda 
undersökningarna.      
 

2. Teknisk historik 
Spegelns historia sträcker sig årtusenden tillbaka. Bland de första 
artificiellt tillverkade speglarna som hittats är en spegel i polerad 
obsidian, en svart vulkanisk stenart. Spegeln är funnen i Çatal Hüyük 
beläget i dagens Turkiet och är daterad till 6200 före vår tideräkning.4 
De flesta av de forntida kulturerna har använt speglar, så som egyptierna, 
fenicier, etrusker och greker. Dessa var ofta i metall främst koppar- tenn 
legeringar, men även andra metaller användes så som brons men då i 
tunna lager för att motverka oxidering. De mer exklusiva speglarna var i 
silver och ännu mer sporadiskt förekommande var de i guld. Enligt 
arkeologiska fynd var dessa oftast små handspeglar. De här tidiga 
speglarna var nästan alltid runda till formen och var antingen konkava 
eller konvexa, vilket hade till följd att de antingen förstorade eller 
förminskade bilden vilket ledde till att spegelbilden blev förvrängd för 
betraktaren.5  
 

                                                 
4 Pendergrast, 2003 s.3 
5 Melchior- Bonnet, 2001, s.10 
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Under medeltiden började de första speglarna i glas framställas. Bland 
de första att tillverka glasspeglar var venetianarna, glasmakarskrået på 
Murano specialiserade sig på att tillverka ramar med infällda spegelglas 
och ramar som helt bestod av spegelglaslister. På grund av järnoxiden i 
den sand som oftast användes till glasmassan fick glaset en blå-grön 
färgskiftning som gav en opak karaktär. Venetianarna lyckades 
framställa klart glas genom att blanda i aska från vattenväxter som är 
rika på pottaska, oxider och magnesium. Ett annat problemen vid 
tillverkningen av glas vid den här tiden var att få det tillräckligt plant och 
regelbundet. Därför var glasspeglar inte lika populära som metallspeglar 
för vardagligt bruk. Detta på grund av att glasets oregelbundenhet gjorde 
bilden skev. Speglar av glas betraktades därför mer som underhållande 
objekt än nyttoföremål, därför fortsatte produktionen av metallspeglar in 
på 1600-talet. Dessutom var metallspeglarna mindre ömtåliga, deras yta 
oxiderade dock fort och därför krävdes det att de putsades ofta för att 
hållas blanka.6  
 
Folieringstekniken som ger spegeln dess reflekterande yta, på tidiga 
speglar åstadkoms genom att man blåste en liten ballong av glasmassa. I 
den här ballongen hällde man sedan i en kemisk blandning som kunde 
bestå av olika beståndsdelar så som tjära, kåda och metallsalter. 
Ballongen fick sen svalna och skars därefter upp i två eller flera mindre 
delar. Under 1300-talet utvecklade dock Florentinarna en metod att 
applicera bly utan värme på glaset för att få en reflekterande yta. Blyet 
byttes senare ut mot tenn.7 1507 ansökte glasmakarbröderna Andrea och 
Domenico d`Anzolo del Gallo om patent på en ny typ av folieringsteknik 
där man spred ut ett jämntjockt lager av tenn. Över tennet gned man in 
ett lager kvicksilver som bildade ett skinande lager amalgam som sedan 
försiktigt täcktes av glas.8 
 
En av de äldsta teknikerna för att få planglas som användes var crown 
glass-metoden även kallad för normandiemetoden. Den innebar att 
glasblåsaren blåste upp en stor bubbla som öppnades upp och som sedan 
snurrades ut till en näsan plan skiva med hjälp av centrifugalkraften 
ungefär 120 cm i diameter. Från dessa fat skars det sedan ut bitar i 
önskad storlek som därefter blev folierade. Ett annat tillvägagångssätt att 
få fram spegelglas på var cylinderglasmetoden. Det innebar att 
glasblåsaren blåste upp en cylinder där ändarna skars av. Cylindern 
skars sedan upp och planades ut. Den här metoden var den vanligaste 
fram till 1680-talet.9  
 
1687 kom fransmännen Perrot och Thevart på hur man kunde gjuta 
glasskivor. Det gjorde det möjligt att framställa större spegelglas än 
tidigare, vilket ledde till att spegelproduktionen ökade i Europa.10 Glaset 
hälldes ut i stora formar där det fick stelna, efter det folierades de med 
olika metall legeringar eller amalgam. Innan spegeln var färdig så var 

                                                 
6 Ibid. s.13 
7 Ibid. s.14 
8 Pendergrast 2003, s. 119-120 
9 Sylvén, Welander-Berggren, 2000, s.21 
10 Ibid. s.31 
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man tvungen att polera glaset, för att få det blankt så att det inte störde 
reflektionen. Kanterna måste slipas för att minimera risken att glaset 
gick sönder eller att folieringen förstördes. Fashionabla speglar blev även 
dekorerade med gravyr, gravyren utfördes före folieringen på glasets 
frånsida. För att göra produkten billigare kunde man måla baksidan med 
färg istället för att använda metall, den tekniken kallas verre eglomisé.11  
 
Under rokokotiden blev det vanligt med spegelglas som delats in i ett 
över- och ett underglas. En vanlig missuppfattning är att man inte kunde 
tillverka tillräckligt stora spegelglas vid den här tiden. I och med Perrots 
uppfinning att gjuta spegelglasen kunde man i princip göra glasen i 
vilken storlek som helst. Att glasen delades kan ha att göra med att det 
ger en fördel vid tillverkningen. Felfria spegelglas var svåra att tillverka 
och ofta blev det mindre defekter i antingen glasmassan eller folieringen 
och då var det en praktisk lösning att kunna skära bort dessa små brister. 
Därför finns det även små speglar och spegellampetter som har delat glas. 
En annan orsak till det delade glaset kan vara av ekonomiska skäl. Det 
var kostsamt att tillverka stora spegelglas.12 
 
Efter första världskriget vidareutvecklades en metod där man kavlade 
eller valsade ut glasmassan. Den här metoden hade visserligen använts 
tidigare men i mycket liten skala. Från början av 1950-talet och framåt är 
draget glas och floatglasmetoden de vanligaste sätten att producera 
fönsterglas och spegelglas på.13  
  

2.1 Ramarnas utformning 
Ramen runt spegeln var till att börja med till för att förtydliga att 
spegelns glas var en exklusiv vara. Den hade även en praktisk funktion 
eftersom den skyddade kanten från att få nagg. 
 
Spegelns ram tillverkades under den gustavianska perioden oftast på 
snickarverkstäder men även bildhuggare tillverkade ramar. På stora 
spegelverkstäder fanns det dock anställda ramtillverkare och förgyllare. 
Till skillnad från tidigare stilars ramar hade de gustavianska ramarna en 
väldigt platt profil och tillverkades oftast i furu. Spegelramen har för det 
mesta en rektangulär form utan avrundade hörn i överkanten. Ramen 
var profilhyvlad och vanligast var att de hade en jämnbred kant.14 
 
Förgyllda ramar är nästan ett obligatorium. För att spara in på det 
dyrbara bladguldet användes även bronsering och bladmetall (valsad 
mässing). För att få mer liv i förgyllningen gavs vissa delar i ramarna 
halvmatt förgyllning och andra blank. För att spara in på kostnaderna 
användes äkta bladguld till de blanka polerade partierna emedan de 
halvmatta fick slagmetall. Slagmetall även kallad tombak är en legering 
som till största del innehåller koppar med delar av zink och i vissa fall 

                                                 
11 Ibid. s.26 
12 Nyström, 2008, s.121 
13 Flygt, 2005, s.149 
14 Nyström, 2008, s.153 
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även tenn. 15 Periodvis har förgyllaren varit tvungen att märka ramen 
med ett kors på baksidan för att visa att han inte använt enbart bladguld 
utan även annan metall, två kors betydde att all förgyllning var i 
bladmetall. Ramar tillverkade i slutet av den här stilperioden har som 
kontrast till delarna i bladguld, målade partier i en blågrön nyans som 
skulle likna oxiderad brons.16 
 
Under den gustavianska perioden blev den skurna dekoren begränsad till 
krön och baspartiet, vanligen var dessa tillverkade i papier-maché eller 
pastellage (en massa av krita, gips, limvatten och linolja) istället för 
skurna i trä. Dessa lämpade sig väl under främst sengustavianska delen 
eftersom dessa ornament oftast var i relief och underlättade arbetet då 
de gick att gjuta i svavelformar eller i mindre vanligt fall i blyformar.17 
 
Den höggustavianska perioden var spegelramarna dekorerade med 
högrelief i form av pärlstav och ett spiralband eller bladstav alternativt 
äggstav runt kanten. Ramen hade även ett krön och understycke som 
oftast bestod av genombrutna element i form av t.ex. urnor, vasakärve, 
lagerkrans eller en stel symetriskt ordnad rosett. Ner från dessa hänger 
det dekorativt draperade festonger och bakom huvudornamentet i 
krönet sitter det ofta spretande lagerkvistar. Andra populära motiv 
under den här tiden är girlanger och bandöglor.18  
 
Under den senare delen av den gustavianska epoken försvann krönet och 
istället fick ramen ett rakt överstycke ofta dekorerat med ett klassiskt 
motiv, medaljong eller porträtt. Ett annat vanligt motiv som var populärt 
främst under 1780-talet var en oval, stiliserad sköld eller en rektangulär 
medalj en så kallad plakett. Dessa var oftast i sin tur dekorerade med 
antikiserande ornament eller figurer. Understycket behandlar oftast de 
motiv eller dekorer som finns i krönet. Vanligast är att spegelramen 
avslutas med en rak krönlist upptill, ibland under en bandrosett.19  
 
Spegellampetterna tillverkades ofta i ett dussin eller halvt dussin även 
om de oftast förekommer enbart i par idag. De hade vanligen en oval ram 
under den gustavianska perioden, dessa var oftast krönta med en stor 
skulpterad bandrosett, graverad vasakärve eller liknande ornament. Det 
förekommer även lampetter som inte har någon ram, dessa hade istället 
en slipad kant och slipade motiv på glaset.20  
 
Det som kännetecknar den funktionalistiska stilen i Sverige är att den 
skrapat bort alla stilelement och på så sätt blivit en egen stil. 
Utformningar och utsmyckningar var bannlysta men som 
funktionalisterna poängterade var den släta rena ytan inte detsamma 
som enkelt och tarvligt. Den ansågs även vara lättare att rengöra. 
Speglarna hade formen av kvadrater eller stående rektanglar, och 

                                                 
15 Tunander, 1997, s.21 
16 Andrén, 1981, s.172 
17 Larsson, 1955, s.7 
18 Ibid. s.26, 38 
19 Nyström, 2008, s.153 
20 Andrén, 1981, s.173 
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ramarna var tunna och i något av de populära träslag som alm, björk och 
valnöt oftast formpressat. Vanligt var också att det inte förekom någon 
ram alls utan att glaset var monterat på en skiva som sedan hängdes upp 
på väggen med stift eller med skruvar med dekorativa huvuden, satta 
genom glaset i förborrade hål. De nya utvecklade metoderna att 
framställa spegelglaset gjorde att det inte blev nagg runt kanten fullt så 
lätt som tidigare, samt att det blivit billigare och enklare att producera. 
Tennramar blev populära under den här tiden. Vanligtvis var det med 
tunna ramar i slätt tenn med en enkel figur som krön, ofta en hjort eller 
hind i språng. 21 
 

2.2.1 Gustavianska inredningar och tiden de skapades i 
Den gustavianska stilen börjar göra sitt intåg i inredningarna runt om i 
Europa under 1770-talet och var den rådande stilen fram till 1810-talet 
då empiren tar över dominansen. Under 1750-talet upptäcktes ruinerna 
av de romerska städerna Pompeji och Herculaneum som begravts i aska 
och lava efter vulkanen Vesuvius utbrott 79 e.Kr. Detta hade till följd att 
hela Europa återigen blev fascinerade av den antika kulturen och dess 
formspråk. Emellertid var det egentligen först i slutet av den 
gustavianska stilperioden som fynden från dessa städer blev mer eller 
mindre direkt kopierade. Stilen kallas för gustaviansk stil i Sverige, 
eftersom den till stora delar sammanfaller med Gustav III:s regeringstid 
(1771-1792), men den var även den rådande stilen under Gustav IV 
Adolfs tid fram till 1810-talet. Gustav III medförde mycket av den här 
nya stilen, som i Frankrike kallades för Louis seize efter den dåvarande 
kungen Ludvig XVI, till Sverige efter sin vistelse i Paris 1770-71 där han 
befann sig när han fick budet att hans far Adolf Fredrik avlidit 22. 
Eftersom den gustavianska stilen var den rådande i mer än fyrtio år så 
skiftar den i olika faser, som alla är baserade på det antika arvet. Dessa 
faser kan man dela in i två olika moderiktningar inom stilen. Den första 
förefaller att infalla mellan åren 1775-1785 och brukar benämnas 
gustaviansk eller höggustaviansk stil. Rokokons formspråk blev inte i ett 
slag den strama klassicistiska stilen, utan de här förändringarna skedde 
över en längre tid. Den här uppstramningen av formerna och 
utsmyckningarna så som att rocaillen med sin osymmetri blev utbytt mot 
mer klassiskt symetriska bårder och ornament, kan ses som en långsam 
revolt mot rokokons överdåd. Kännetecken hos den här riktningen är att 
den klassiska stilen inte används rakt av utan att klassiska former och 
dekorer lånas in för att skapa något helt nytt.23  
 
Den andra delperioden infaller ungefär mellan åren 1785-1810 och kallas 
oftast för den sengustavianska stilen. 1783-84 reste Gustav III till Italien 
där han kom i direkt kontakt med det antika arvet bland annat genom 
fynd som grävts fram i Pompeji och Herculaneum. Det var dock främst i 
slutet på den här stilperioden (1790-talet fram till ca.1810) som 
utgrävningarna i Pompeji och Herculaneum gav inspiration till 

                                                 
21 Boman s. 157, 161 
22 Nyström, 2008 s.128-130, Nisser-Dalman, 2006 s.197-199 
23 Andrén, 1981, s.143 
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inredningarna. Den här ledde till att den sengustavianska stilen är mer 
trogen de klassiska förebilderna24. Formspråket blir mer avskalat och får 
en annan tyngd vilket ger en tydlig brytning med rokokon som 
fortfarande under den höggustavianska perioden kunde skönjas i de 
mjukare formerna och dekoren. I och med franska revolutionen 1789 
minskade det franska inflytandet på inredningarna, istället ökade de 
engelska influenserna med möbler av George Hepplewhite och Thomas 
Sheraton som förebilder. Vad som kännetecknar den engelska varianten 
av klassicismen är stram enkelhet och engelsmännen föredrog mörk 
blankpolerad mahogny istället för förgyllningar. När det kommer till 
spegelramarna håller man dock fast vid förgyllningen in på empiren i 
Sverige.25 
 
De gustavianska inredningarna kännetecknas av en återgång till 
symmetrisk uppdelning av inredningarnas planläggning, dock höll man 
fast vid ett viss mått av asymmetri i mindre detaljer och ornament. Den 
ljusa lätta koloriten behölls även den från rokokon även om den blev 
svalare i tonerna. Populära element som användes flitigt under hela 
perioden var bland annat motiv med lagerkransar, medaljonger och 
urnor. Förutom dessa var olika bårdornament populära så som 
meanderslingor, löpande hund, pärlstav och liknande.26 
 
Spegeln var en viktig detalj i den gustavianska inredningen. Därför får 
den ofta en framträdande position i rummets planläggning, t.ex. mitt i 
ett väggfält över en byrå. Till de större speglarna tillverkades i allmänhet 
även konsolbord med antingen rektangulär eller halvcirkelformad 
bordsskiva dessa hörde oftast till de speglar som placerades mellan 
fönster. Dekorationen runt sargen på dessa bord går oftast igen i 
spegelns krön. Vanligt är att i ett rum med flera fönster på en av 
långsidorna placeras en eller flera speglar med tillhörande konsolbord på 
trymån (mellanrummet emellan två fönster) mellan dessa. Vanligt var 
att dessa speglar fälldes in i väggen. Konsolbordet placerades under 
spegeln och förlängde spegeln ner till golvet och betraktades som en del i 
den fasta inredningen. I slutet av den gustavianska perioden ersattes 
många konsolbord med spelbord eller byråar som hade fler 
användningsområden, detta gällde främst de speglar som fanns i de mer 
privata rummen. Spegelns storlek kan även den ses som en uppvisning i 
lyx emedan de största speglarna går oftast att finna i de mer 
representativa rummen. Stora speglar går även att finna i rum som inte 
är ämnade för representativa syften men de är inte fullt lika stora. Även 
dessa halvstora speglar har ofta ett tillhörande konsolbord eller ännu 
vanligare en byrå. 27   
 
Större speglar placerades även många gånger över den öppna spisen för 
att reflektera rummet. Detta var dock mindre vanligt i Skandinavien där 
kakelugnen med sin höjd var i vägen, istället var det vanligt att göra 

                                                 
24 Groth, 2000 s.11 
25 Andrén, 1981, s.147 
26 Tunander, Tunander, 1983 s.51, Nisser-Dalman, 2006 s.29 
27 Thornton, 1984, s.147, Söderström, 2009 s.55-60 



 16

kakelugnen så dekorativ som möjligt. Det bör nämnas att det även 
förekom mindre vägghängda speglar oftast ovanför en byrå eller 
liknande i finare förmak. Det förekommer även det som vi idag kallar för 
pigspeglar. Dessa små speglar placerades vanligen på ett enkelt bord 
med en tunn duk över som dolde den ofta anspråkslösa trästommen och 
den löstagbara spegeln. Bruket att hänga ett stycke tyg över en spegel 
som inte använts härrör från när metallspeglarna var vanliga, för att 
förhindra att den blanka ytan oxiderade eller blev dammig lade man ett 
skyddande tyg över i ett försök att slippa putsa upp spegel allt för ofta.28  
 
Den gustavianska perioden kan även ses som en brytningspunkt vad 
gäller spegelns användningsområden. Vid den här tiden började spegeln 
gå från att ha främst varit ett lyxföremål och statusobjekt till att bli mer 
ett nyttoföremål. Tidigare hade spegeln använts förutom till sminkning 
och liknande, i ljuslampetter för att där reflektera ljuset och därmed lysa 
upp ett rum mer. Även stora speglar fyllde en liknande funktion som 
ljuslampetterna. Trots att spegeln var användbar var det främst som 
lyxartikel och en social markör som den främst användes29. Under 1700-
talets senare hälft börjar vetenskapsmän och uppfinnare så som Isaac 
Newton och William Herschel, experimentera med reflektioner och 
speglar i försök att skapa starkare teleskop.30  
 
Fransk stil och mode hade stor påverkan på svensk smak. Oavsett om det 
var små stilelement och motiv eller hela planlösningen, var de franska 
uttryckssätten de dominerande. Det var det franska hemmet som kom 
att vara stilbildande, även om vissa saker inte gick att överföra till det 
svenska klimatet så som t.ex. fransmännens förkärlek för öppna spisar 
dessa var inte lika effektiva som kakelugnar. Därför är det inte lika 
vanligt att finna speglar som hänger ovanför öppna spisar i Sverige från 
den här tiden. Det var även från Frankrike som idén att hemmet skulle 
vara bekvämt kom, det skulle representera jaget och inte lika mycket den 
egna statusen så som tidigare 31. En fransk författare vid namn Le Camus 
de Mézieres hade med sin bok Le Génie de l’ Architecture utgiven 1780,  
stort inflytande på inredningskonsten i Paris. Han förespråkade att 
inredningsarkitekter skulle låta bli att falla för frestelsen att inreda med 
för många speglar i ett rum. Le Camus ansåg att ”Its multiplicity 
produces a sad and monotonous effect”. Vidare så anser han att de skall 
vara dubbelt så mycket utrymme mellan speglarna som speglarna är 
breda. Han anser även att man bör arrangera speglarna i enlighet med 
deras olika toner i glaset, och varnar för små defekter som skickligt göms 
i kanterna på glaset där de är mindre uppenbara.32 
 
Spegeln har även fått en mystisk aura efter den gamla tron att avbilden 
och i synnerhet spegelbilden fungerar som ett medium mellan avbilden 
och förlagan, det innebar att allt som inträffade med spegelbilden skedde 
den som speglade sig. Det är från den här tron som seden nere på 

                                                 
28 Nyström, 2008, s.172 
29 Söderström, 2009, s.55-60 
30 Pendergrast, 2003, s.100-113, 159-172, Söderström 2009 s.55-60 
31 Söderström, 2009, s.50-54 
32 Thornton, 1984, s.146-147 
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kontinenten att hänga ett stycke tyg över speglarna i en nyligen avliden 
persons hem härstammar. Vilket skulle förhindra att den döde 
personens själ skulle bli fast i spegelbilden och därmed inte kunde fara 
vidare. Tron att den som slår sönder en spegel får sju års olycka kommer 
från samma vidskepelse.33  
 

2.2.2 Funktionalismen och dess inredningar 
Vad som utmärker modernismen är främst de tankar och idéer som låg 
bakom dess utformning. Bland dessa visioner är det främst den stora 
tilltron till framtiden som fått en framträdande placering i senare 
tillbakablickar. Andra idéer som kommit att känneteckna modernismen 
är tron på att konsten kan förbättra vardagen och samhället i stort 
genom materiell omvandling. Viljan att förändra och förbättra är det 
som näst efter tilliten till framtiden kommit att karakterisera senare 
tiders syn på modernismen. Begreppet modernismen fick den innebörd 
som vi idag förknippar med den här stilinriktningen först efter 
introduceringen av benämningen postmodernism, och har idag kommit 
att innebära det som då kallades för ”det moderna projektet”. Tidigare 
hade begreppet stått för en radikal omtolkning av formspråket som 
pågått sedan 1900-talets tidiga skede 34. Dessa idéer som låg till grund 
för modernismens tolkningar och ideologi formades redan under 1800-
talet av formgivare så som William Morris och Co och fördes vidare 
genom Wiener Werkstätte och Deutsche Kunstgewebeautsstellung till 
Bauhaus, de Stijl och Le Corbusier. Alla dessa strömningar bidrog till 
idéer om att konst, arkitektur och formgivning skulle ge en bättre social 
miljö och ljusare framtid35. En av dessa tankar som främst kom att växa 
fram under Arts and Craft rörelsen, var att fritt skapande också innebar 
personliga tolkningar av gemensamma idéer och principer. Det vill säga 
inte som tidigare då konsten och skapandet var strikt reglerat i 
akademier eller skrån 36. Industrialismens framväxt och landvinning 
samt de stora folkförflyttningar som följde i dess spår innebar en 
förändrad syn på omgivningen och på livet i stort. Några av dessa 
omvandlingar kan härröras till att en större del av befolkningen fick 
betalt i pengar istället för i natura som tidigare. Tidsbegreppen 
undergick även de en förändring från att tidigare ha följt solens upp och 
nergång samt årstiderna, till att gå efter den mekaniska klockan vilket i 
sin tur ledde till framväxten av begreppet fritid.37      
 
Inom modernismen finns det flera olika rörelser. En av dessa är 
funktionalismen som förespråkade idén om att det funktionella även var 
det vackraste – tankar som härrör från arts and craft rörelsens. Varje 
rum skulle ha en klar funktion enligt det här idealet. I köksavdelningen 
skulle det lagas mat, i matsalsavdelningen avnjöts maten, sovrummet var 
till för vila och så vidare. Spegeln placerades enbart på de platser där det 

                                                 
33 Biedermann, 1991, s.378-380 
34 Aspekter på Modernismen, Kulturen 1997, s.8-11 
35 Ibid. s.29-41 
36 Cumming, Kaplan, 2002, s.64-65 
37 Aspekter på Modernismen, Kulturen 1997, s.11-12 
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ansågs finnas ett behov så som i sovrum eller badrum. Mycket av det här 
kan härledas till att bostadsarkitekterna under den här tiden försökte 
pressa in alla behoven på ett i stor omfattning limiterat antal 
kvadratmeter. Den här inriktningen anses allmänt ha haft sin 
originalepok i Sverige under 1930-talet, med sitt stora genombrott på 
Stockholmsutställningen 1930 38. När funktionalismen tar slut är 
däremot mera omtvistat. Vissa argumenterar för att den tog slut i och 
med att formspråket mer och mer frångick de mer radikala linjerna inom 
den internationella modernismen. Andra hävdar att funktionalismen var 
över när folkhemmet nått sin höjdpunkt under 1950-talet. En tredje åsikt 
och den som är mest utbred, är att funktionalismen tog slut i och med 
andra världskrigets utbrott vintern 1939. 39      
 
Funktionalismen är inte bara en estetisk riktning utan har även en stark 
politisk ton, ibland kan det politiska till och med vara det mest 
framträdande när det talas om funktionalismen. 1933 flyttade Per Albin 
Hansson, Sveriges nya statsminister och den första socialdemokratiska 
sådana på posten, in i de nybyggda funkishusen på Ålstensgatan som har 
kommit att få symbolisera nästan själva essensen av folkhemmet. 
Socialdemokraterna hade vunnit valet hösten 1932 vilket skulle komma 
att innebära starten på folkhemmet 40. En politisk riktning inom 
funktionalismen som har blivit rätt infekterad under senare tid är 
hygien- och kroppsidealen och idéerna som var starka inslag under den 
här epoken. Dessa har under efterkrigstiden ansetts vara allt för 
fokuserade på rasfrågor och liknande och påminna allt för mycket om 
nazisternas ideologier. Men den här riktningen betydde även att man såg 
över hur folk i allmänhet använde badrummet och renligheten hos 
människor. Det var under den här perioden som spegeln gjorde sitt stora 
intåg i badrummen, eftersom det ansågs vara viktigt att kunna se 
smutsen vilket underlättade att tvätta bort den.41     
 
1930-talet präglades av stora svängningar inom ekonomin. Början av 
decenniet kände fortfarande av efterdyningarna av börskraschen i New 
York som 1929 som utlöste den stora depressionen och arbetslösheten 
steg i de flesta länder inklusive Sverige. Eftersom den internationella 
ekonomin vid den här tiden inte var den allra bästa, gav det 
efterverkningar inom alla områden inte minst inom formgivning och 
arkitektur där projekten sinade och färre beställningar kom in. Sverige 
fick det dessutom svårare i och med Kreugerkrashen 1932 som ökade på 
de ekonomiska svårigheterna. I och med att framtiden såg ut att vara allt 
annat än ljus vid den här tidpunkten kom Stockholmsutställningen 1930 
att bli en källa till framtidstro, med sina så radikala former och inriktad 
på att skapa ljusa miljöer som skulle spegla människors tankar.42      
 
Det bör dock nämnas att villkoren för funktionalismen inom 
arkitekturen och design skilde sig markant åt i Sverige. Inom 

                                                 
38 Sommar, 2006, s.10 
39 Ibid. s.16 
40 Ibid. s.15-16 
41 Ibid. s. 18 
42 Hedqvist, 2002 s.58-59 
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arkitekturen mottogs funktionalismen med öppna armar av de unga 
arkitekterna, vilket ledde till att nästan alla nya byggnader som 
uppfördes under den här tiden fick ett modernistiskt uttryck. Bland 
designers var läget annorlunda, och det växte fram två linjer inom 
möbelformgivningen. Under 1910- och 1920-talen hade formgivare 
anammat en modernare approach under slagord som ”vackrare 
vardagsvara” och ”konstnärer till industrin”. Möbler skulle framställas 
med enkla konstruktioner, proportioner och rena linjer med material och 
ytbehandling som höll hög kvalitet, med hjälp av nya 
konstruktionsmetoder som skulle ge en mer rationell framställning43. 
Men att följa modernismens hårda krav på raka former och kantighet 
slaviskt slog aldrig igenom helt hos alla i dessa kretsar. Istället valde 
många formgivarna en mjukare variant med inspiration hämtade från 
svensk allmoge, gustavianska inslag och hemslöjden, där fokus hamnade 
på hantverksmässig tradition. Det gav som resultat att den svenska 
funktionalismen inom formgivningen befann sig så långt ifrån 
modernismen att den inte kom att kallas funktionalism utan fick senare 
beteckningar som Swedish Modern på internationella utställningar 
under mellankrigstiden. 44      
 
Stockholmsutställningen delade Sveriges formgivare och arkitekter i två 
läger de som vurmade för det individuella och hantverksmässiga med 
Carl Malmsten i spetsen, och de som propagerade för den 
massproducerade fabriksvaran och det mer strama formspråket. Det 
förekom självklart formgivare som hamnade någonstans mitt emellan 
dessa båda sidor t.ex. Josef Frank som inredde i funktionalistisk anda 
men hans möbler var ändå förankrade i traditionen och hantverket. 45      
 
I de flesta fall under funktionalismen var speglarna vägghängda för att 
spara golvyta. De speglar som hade en ram var upphängda på samma 
sätt som en tavla, alltså med hjälp av en ståltråd som hängdes upp på en 
spik eller krok. Men under den här perioden blev det även vanligt med 
speglar utan ram, de sattes upp på väggen med hjälp av skruvar med 
dekorativa huvuden som träddes igenom förborrade hål i spegelns fyra 
hörn. En annan metod som fortfarande används är att sätta fast spegeln i 
böjda små lister i metall, liknande de i papper man kan se i äldre 
fotoalbum. Vanliga placeringar för speglar under den här perioden var 
som tidigare nämnts badrummet, en annan vanlig plats att hänga en 
spegel var i hallen för att de boende skulle veta om de såg prydliga ut 
innan de gick ut. I välbemedlade hem där det fanns plats hade oftast frun 
i huset en toalettspegel som hörde till de andra toalettmöblerna oftast 
var den en integrerad del av toalettbordet. Det här är i stor utsträckning 
överensstämmande med dagens inredningsideal när det kommer till 
placering av speglar i hemmet.     
 
 
 

                                                 
43 Wanscher, 1967 s.398 
44 Sommar, 2006 s. 17 
45 Hedqvist 2002 s.59-60 
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3. Undersökning 
I de följande två avsnitten presenteras bildmaterialet med information 
om inredningarna. Först kommer fyra gustavianska ritningar eller 
teckningar på inredningar som är utförda med vissa ändringar, alla finns 
dock inte bevarade idag. Dessa fyra illustrationer är valda först och 
främst utifrån när de utfördes och därefter vem som utförde dem. När 
det gäller de funktionalistiska bilderna är samtliga hämtade från 
utställningskatalogen från Stockholmsutställningen 1930. Dessa bilder 
är valda utifrån förekomsten av speglar i inredningarna. De var 
dessutom sammanställda för att attrahera publiken och visa upp 
inredningsideal och inspirera.       
 
En av de största skillnaderna mellan bilderna från de båda stilarna är att 
de gustavianska inredningarna är ämnade för specifika personer. 
Emedan de funktionalistiska vänder sig till tilltänkta köpare. Det innebär 
att de funktionalistiska möbleringarna är mer skissartade och generella. 
Speciellt i en jämförelse med de gustavianska inredningarna där 
beställarna troligen hade önskemål och behov som skulle tillgodoses. En 
annan skillnad är att de funktionalistiska inredningarna var ämnade för 
en köpstark medelklass, dock med undantag av bild nr 8 som riktade sig 
till en mindre bemedlad grupp. De gustavianska hemmen var däremot 
ämnade för högreståndspersoner med undantag för bild nr 1 som är ett 
medelklasshem.  
 
Rummens disposition beskrivs men för att förtydliga och minimera 
risken för missförstånd finns dessa med i en bilaga. Alla utom 
planlösningen till bild nr 1 som inte är känd. 
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Bild 1. Salongen i ett medelklasshem på Lilla Nygatan nr.2 Stockholm 
1798 tillhörandes Johann Rosenlind mästare i sadelmakarnas skrå. 

3.2.1 Fyra gustavianska inredningar 

 
I bild nr 1 visar salongen i ett medelklasshem från Stockholm runt jul 
1798, av det skälet har familjen strött enris på golvet. Det är ett 
sällskapsrum som i mångt och mycket befinner sig i transiton mellan den 
gustavianska epoken och biedermeier med inslag av engelsk empir. 
Möblerna är troligen tillstörsta del tillverkade i Stockholm, vilket man 
tydligt kan se i stolarna som är en svensk variant av Hepplewhites 
formgivning.46         
 
Spegeln är placerad mellan två fönster på den ena kortsidan av rummet. 
Troligen är dörren in i rummet placerad bakom betraktaren vilket gör att 
de som stiger in i rummet möts av sin egen spegelbild från andra sidan 
rummet. De övriga möblerna står utmed väggarna redo för användning. 
Under spegeln står ett runt bord med en fajansbricka som bordsskiva 
och med ett underrede i trä. Ramen på spegeln är till skillnad från de 
övriga möblerna i en något tidigare stil troligast höggustaviansk. Den har 
fortfarande raka linjer i de förgyllda under- och sidostyckena med ett 
spiralband närmast spegelglaset, krönet består av en urna med stela 
rosetter eller blommor symmetriskt placerade på vardera sidan. Under 

                                                 
46 Thornton, 1984, s.181 
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Bild 2. Gustav III:s paradsängkammare ritad av Jean Eric Rehn 

urnan sitter en medaljong med liknande stela ornament som ovan fast 
mindre. Liknande utsmyckning kan ses i understycket. Glaset är delat i 
två delar vilket som nämnts tidigare var vanligt men sällan nödvändigt.47      
 
 

 
 

Bilden ovan (bild nr 2) är en ritning till Gustav III:s paradsängkammare 
av Jean Eric Rehn från 1770-talet, den skiljer sig något från vad som 
sedan uppfördes. När Gustav III 1772 återvänt från sin vistelse i Paris 
och krönts till kung införde han traditionen med morgonmottagning 
(leven) efter fransk sed. Redan då var det en ålderdomlig tradition 
förankrad i 1600-talet, där man hyllade kungen som ämbetsman och 
person. Den här ceremonin krävde en speciell typ av miljö där man lade 
vikten på det storslagna och praktfulla för att kunna visa upp sin makt 
och rikedom. Rummet utgjorde en både konstnärlig som teknisk 
utmaning, det var inte tillräckligt djupt för att få plats för ceremonin. I 
rummet fanns dessutom redan en befintlig dekor och Rehn fick i 

                                                 
47 Ibid. s.181 
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uppdrag att återanvända stora delar av den. På ritningen finns ett förslag 
på nya dörrar men det förslaget övergavs och de befintliga dörrarna av 
Henrion bevarades.48     
 
Paradsängkammaren anses av en del stilhistoriker som den första 
gustavianska inredningen, därför att den innehåller många av de 
stilelement som senare kom att bli förknippade med den gustavianska 
stilen. Många av inredningsdetaljerna var dock från 1600-talet så som 
kolonner, pilastrarna som står uppradade längs med väggarna, 
förgyllningarna på all skuren dekor och det dekorerade taket. 
Inredningen var från början uppfört för Karl XI och Karl XII av Tessin. 
De gustavianska inslagen kan ses i Rehns avskalade festonger 
(bågformade band av blommor eller lövverk) och Jonas Hoffmans 
målningar i alkoven. Sängkammaren är ett exempel på goda lösningar 
där 1600-talets pompa möter 1700-talets avskalade stramhet.49      
 
Spegeln på bilden har av Rehn placerats mellan två pilastrar och till 
höger om dörren. Den har inskurna hörn i överkanten på ramen. Till 
vänster finns skranket som avskiljer sängalkoven från resten av rummet. 
Mittemot hänger en likadan spegel som pendang till den som kan ses på 
den här ritningen. Speglarna i rummet kröns av en vapensköld i en 
snäcka med de tre kronorna på, behängd med en festong. Under spegeln 
finns ett tillhörande konsolbord med motiv hämtade från den antika 
bildvärlden med festonger som tillägg. Fokus i rummet hamnar 
medvetet på sängen bakom skranket. Speglarna på vardera sidan om den 
här rumsavdelaren får rummet att verka ljusare och rymligare samt att 
de skänker en viss flärd till rummets övriga inredning genom sin storlek. 
Eftersom rummet var menat som ett paradrum så saknas mer vardagliga 
möbler som byråer och andra förvaringsmöbler. 50       

 

                                                 
48 Wahlberg, 1983 s.49-53 
49 Ibid. s.49-53 
50 Ibid. s.49-53 
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Bild 3. Fru Halls Sovrum Gunnebo ritad av Carl Wilhelm Carlberg 1778 

 
Bilden ovan (bild nr 3) visar östra och västra väggen i fru Halls sovrum 
på Gunnebo Slott ritat av Carl Wilhelm Carlberg 1778. Carlberg ritade 
även många av de möbler som fanns på Gunnebo. Fru Halls sovrum är 
det enda rummet där man är helt säker på var varje möbel av Carlberg 
har varit placerad. I den övre ritningen syns spegeln sitta mellan de två 
fönstren på den östra väggen i rummet. De åtta fåtöljerna som hörde till 
möblemanget var tänkta att stå utmed väggarna. Samt kompletteras med 



 25

två stolar och två taburetter på vardera södra och norra väggen, samt 
fyra taburetter på den östra två på var sida om spegeln och mittemot 
sängen. Framför spegeln har Carlberg tänkt sig en byrå med 
marmorskiva och på vardera sidan av sängen stod ett nattygsbord. Till 
höger om sängen finns ett inbyggt bokskåp som fungerar som pendang 
till kakelugnen på andra sidan51. Spegeln är infälld i väggen som en del 
av den övriga väggdekoren. Över spegeln sitter ett väggfält med en relief i 
gips av en korg med en blomsteruppsättning i. Spegelglaset är även här 
tvådelat, trots att det troligen inte hade behövts. Enligt en anteckning 
från tiden var de dominerande kulörerna på väggarna i grönt och vitt. 52      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Bæckström, 1977 s.113-117 
52 Ibid. s.113-117 
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Bild 4. Drottninggatan 3. 1788 av Erik Palmstedt (bilden beskuren ovanifrån) 

 

 
I bild nr 4 visar den fasta inredningen av en sängkammare ritad av Erik 
Palmstedt för Drottninggatan 3 som ägdes av ryttmästare Hildebrand. 
Han gav Palmstedt i uppdrag att leda ombyggnaden av huset 1788, bara 
tio år efter att byggnaden renoverats även då av Palmstedt (huset revs 
1898-99). Inredningen är ritad efter att Palmstedt gjort en utlandsresa 
som ledde bl.a. till Paris och Rom. Ritningarna är inte daterade men är 
troligen från 1788 och gjorda inför den nya ombyggnaden Palmstedt blev 
ombedd att göra. Det är en nätt borgerlig inredning med anspråkslösa 
detaljer.53  
 
På den undre bilden ses spegeln där den är infälld i väggen mellan två 
fönster med ett konsolbord framför. Den har infällda hörn i 
överkanterna.  Mitt emot spegeln var sängen placerad så som ofta var 
brukligt i den här typen av sovrum.  
Sängkammaren är en något brokig blandning där de nya 
sengustavianska dragen möter de tidiga höggustavianska stilelementen. 
En trolig förklaring på den här oenhetliga kompositionen är att 
Palmstedt tagit tillvara några av de element så som spegel- och 
dörromfattningar som fanns kvar sedan den tidigare ombyggnaden 1778. 

                                                 
53 Setterwall, Å., Stockholm 1945 s.212-222 



 27

Vilket syns i det räfflade mönstret i överkanten på bägge dessa 
utsmyckningar.54     
 

3.2.2 Fyra funktionalistiska inredningar 

 

 
 
I bild nr 5 ser vi en vägghängd spegel i hallen till en tvåplansvilla för två 
till fyra personer med en årsinkomst på 4000-5500kr, ritad av arkitekt 
Birger Jonson. Med dörröppningen in till köket bredvid samt det öppna 
vardagsrummet med integrerad matplats till höger är spegeln placerad 
mitt i hemmets centrum.  Spegeln är väldigt centralt hängd, eftersom 
trappan upp till övervåningen samt ner till källarplanet finns belägen 
mitt emot väggen där spegeln är fäst. De boende måste passera spegeln 
flera gånger per dag till och från vardagsrummet/matplatsen samt när de 
går in och ut ur huset.55      
 
Spegeln själv har en enkel ram troligen i björk som den övriga 
inredningen, med en mindre hylla i glas för accessoarer. Eftersom hallen 
där spegeln är placerad är relativt mörk finns det en diskret lampa för att 
få mer ljus. Spegeln är placerad efter var det finns plats och inte efter var 
den ger lämpligast ljus för den som betraktar sig själv. Enligt 
förteckningen av möblerna i vardagsrummet och hallen står att de 
kommer från ett företag vid namn AB Carlsson & Reicke, samt att det är 
arkitekten till huset Birger Jonsson som ritat möblerna och då troligen 
även spegeln. 56    

 

                                                 
54 Ibid. s.212-222 
55 Specialkatalog över Bostadsavdelningen, Stockholmsutställningen 1930 s.199-200 
56 Ibid s.199-200 

Bild 5. Vardagsrum från Egna Hem nr.52, Tvåplansvilla ritad av Birger Jonson 
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Bild 6. Sovrum i Lägenhet nr. 6 ritad av Kurt von Schmalensée 

 

Den här lägenheten (bild nr 6) är avsedd för fyra till sex personer med en 
årsinkomst på 7000- 12000 kr ritad av arkitekt Kurt von Schmalensée. I 
det här sovrummet hänger spegeln över ett toalettbord troligen för att 
skapa symmetri mot skrivklaffbyrån mittemot med sin vägghängda hylla 
ovanför, ytterligare en förklaring kan vara att spegeln skall reflektera in 
mer ljus i rummet. I ena änden av våningsplanet kommer trappan upp 
från bottenvåningen, det här sovrummet är det bortre av två från 
trappan sett. 57 
 
Spegeln har en enkel ram i trä vilket träslag det är framkommer inte i 
möbelförteckningen. Vad som är anmärkningsvärt är att den hänger 
väldigt högt upp på väggen för en toalettspegel. Det kan ge problem för 
den som sitter ner framför toalettbordet. I det här fallet kan det dock 
bero på att spegeln är hängd för att ge ett bättre intryck på 
utställningsbesökarna. Enligt förteckningen över möbler står att 
samtliga möbler kommer från AB Chamberts Möbelfabrik i Norrköping, 
det står även att det är en arkitekt vid namn Erik Chambert som har ritat 
möblerna.58   

 

                                                 
57 Ibid. s.97 
58 Ibid. s.97 
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Bild 7. Sovrum i Egna Hem nr.49 ritat av Sven Markelius 

 

Den här bilden (bild nr 7) av ett mycket smalt sovrum är från det som 
enligt utställningskatalogen benämns Egna Hem nr.49 ritat av arkitekt 
Sven Markelius. Huset är avsett för ett hushåll på 3-4 personer i det här 
fallet finns dock ingen årsinkomst för hushållet uträknad. 59   
 
I rummet finns enligt förteckningen sex möbler allt som allt. Spegeln 
hänger på den vänstra långsidan av rummet, bredvid tre hyllor på 
väggkonsoler. Den är placerad mitt emot en öppning som leder in till 
ytterligare ett litet sovrum där den här dörröppningen är en av två varav 
den andra leder direkt in i badrummet. Det leder till att varje gång någon 
går ut från det angränsande sovrummet genom den här dörren ser de sig 
själva i spegeln. Att den inte har blivit placerad mer i mitten på väggen 
kan bero på att den som sover inte skall behöva se sin sömndruckna 
spegelbild i spegeln varje gång de stiger upp ur sängen. Under spegeln 
sitter en liten hylla troligen i metall på konsoler, för accessoarer och 
parfymflaskor eller liknande. Den är enkel utan ram och troligt är att den 
då är upphängd med hjälp av skruvar som är trädda genom hål i själva 
spegeln. I förteckningen av inredningen i katalogen står att möblerna är 

                                                 
59 Ibid. s.188 
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Bild 8. sovrum i lägenhet nr.2 ritad av Sven Wallanders ritkontor 

från AB Nordiska Kompaniet och är ritade av samme arkitekt som ritat 
huset alltså Sven Markelius. 60 

 

 

Det här sovrummet (bild nr 8) med sängskåp är från en lägenhet som är 
ritad av arkitekt Sven Wallanders ritkontor. Den är avsedd för en familj 
med barn. Inte heller i det här fallet förekommer det någon årsinkomsts 
uträkning för hushållet. Men med tanke på att lägenheten har en mycket 
begränsad yta som innehåller sovrummet och ett lite större vardagsrum 
med kokvrå, så är den troligen riktad till en familj med begränsade 
ekonomiska medel. Till skillnad från de övriga bildernas 
inventarieförteckningar finns det dock ett pris på spegeln som uppgår till 
46kr (i dagens pengavärde ca 1229kr61). Vilket kan tyckas mycket för en 
enkel spegel som skall hänga i ett hem för en mindre välbemedlad familj. 
En orsak till det här kan vara att inredningarna skulle se attraktiva och 
lockande ut för presumtiva köpare. 62      
 
I rummet finns enligt förteckningen åtta möbler där spegeln hänger över 
ett toalettbord som står mitt emot sängskåpet med de två fällsängarna. 
Orsaken att spegeln har blivit placerad just där är troligen att den skall 
skapa symmetri till när sängarna är uppfällda och draperiet fördraget för 
att skapa mer plats i rummet och inte vara i vägen i det dagliga livet. 
Vilket i sin tur skulle ge ett fördelaktigt intryck på besökarna. Samtliga 
möbler kommer från Hyresgästernas Möbelaffär där möbelaffärens eget 
ritkontor står som upphovsman för möblernas formgivning. 63 

                                                 
60 Ibid. s.188 
61 www.myntkabinettet.se 07.05.2010 
62 Specialkatalog över Bostadsavdelningen, Stockholmsutställningen 1930 s.218 
63 Ibid. s.218 
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Kortfattat ska sägas att informationen som rör varje bild är i stor 
utsträckning vad som går att få fram av fakta. Det enda som inte tagits 
med är de planlösningar som finns över sju av dessa åtta bilder. 
Inredningarna är i stora drag lika varandra men med vissa mer eller 
mindre uppenbara skillnader. Dessa åtta bilder föreställer sex sovrum 
och två vardagsrum/salonger. Spegeln är i samtliga bilder vägghängd, 
den vanligaste formen är stående rektangel utom i bild nr 7 där spegeln 
är mer kvadratisk till utformningen. Bland de gustavianska 
inredningarna är den vanligaste placeringen av speglar mellan två 
fönster. Under funktionalismen är det istället på en nästan tom vägg. På 
alla bilder utom den över Gustav III:s paradsängkammare finns det 
fönster med, och ofta i närheten av speglar.     
  

3.3 Diskussion 
Som bilderna ovan visar är de båda stilarna väldigt olika i sina 
utföranden även om de har liknande ideal och ideologier. Bland annat så 
är det antika en stor inspirationskälla för båda stilarna. Det här kan ses i 
alla bilder på de raka enkla linjer som utformningen på speglarna följer. 
Den här enkelheten dras dock mot sin spets inom modernismen och 
funktionalismen är inget undantag från sin huvudriktning. Både den 
gustavianska stilen och funktionalismen var dessutom uppror mot två 
voluminösa epoker. Varken barocken eller nystilarna kan sägas vara 
spartansk och strama. Jugend och de historiserande stilarna var inte 
heller några sparsmakade stilar vad gäller utsmyckningar och ornament, 
däremot i mängden föremål i möblemangen och färgval var de 
nyskapande.  
 
Tidigare forskning har fokuserat främst på den gustavianska stilen och 
hur den tog sig utryck i olika inredningar. Dessa har dock till stora delar 
varit inriktade på arkitekturen samt hur påverkade enskilda föremål. 
Några har även gått in på planlösningen så som Söderberg och Nisser-
Dalman. De här aspekterna ger en ökad förståelse för hur den 
gustavianska stilen påverkade vilka möjligheter det fanns för spegeln och 
hur dessa tänkbarheter influerade dess utformning. Det ger även en vink 
om vilken syn människor hade på spegeln. 
 
Symmetri och balans inom inredningen är andra gemensamma nämnare 
för den gustavianska stilen och funktionalismen. I rummet skall 
inredningarna ge en känsla av jämvikt mellan de olika delarna av 
möblemanget. Det här kan ses i bildmaterialet främst i de från den 
gustavianska perioden, så som i balansen mellan skrivbordet och 
klaffbyrån i salongen i Stockholmshemmet (bild nr.1). Även i placeringen 
av speglarna kommer symmetrin fram, de placeras antingen så att de 
hänger mot vandra som i Gustav III:s paradsängkammare (bild nr.2). Ett 
annat exempel är mellan två fönster vilket verkar vara det vanligaste 
under den här tiden. Det kan ses i både fru Halls sovrum (bild nr.3) och 
sängkammaren på Drottninggatan 3 (bild nr.4). I de funktionalistiska 
rummen råder även där en viss tanke bakom speglarnas placering 
symmetriskt sett, även om det kanske inte verkar så vid första 
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ögonkastet. Möblerna samlas mer i grupper som i sin tur ställs i 
symmetri till varandra. I vardagsrummet (bild nr.5) hänger spegeln 
mittemot en trappa som dels går upp till ovanvåningen och dels ner till 
källaren, även i den resterande inredningen råder det ett visst mått av 
symmetri mellan matsalsmöblerna och soffgruppen. Inredningen i 
sovrummet på bild nr.6 är ordnad enligt ett klassiskt symetriskt mönster 
med en vägghängd hylla på väggen mittemot spegeln. På grund av sin 
smala avlånga utformning är sovrummet på bild nr.7 svårt att möblera 
speciellt efter något klart symetriskt mönster, därför har spegeln fått en 
så ovanlig placering som bredvid en vägghängd hylla och mittemot en 
dörröppning till ett angränsande sovrum. I sovrum nr.8 är spegeln 
placerad mittemot sängskåpet med ett fönster på kortväggen till vänster 
om sig och garderober på kortväggen mittemot detta, för att skapa 
symmetri i rummet. I tidigare forskning analyseras undantagsvis 
dynamiken mellan möbler i ett rum eller varför vissa möbler får en 
speciell placering. De få gånger en sådan analys tangeras undersöks hela 
hus och dess planlösning, ofta med en speciell arkitekt eller 
uppdragsgivare i åtanke, så som i avhandlingarna av Söderström, 
Sumner och Nisser-Dalman.  
 
Funktionalismen verkar dock inte ha samma förkärlek för att placera 
speglarna mellan fönster för att skapa symmetri och rymd i rummet eller 
för att föra in mer ljus. Detta troligtvis för att man fått elektriskt ljus och 
inte är beroende av dagsljus och stearinljus eller också för att den som 
ser sig i spegeln skall slippa att få motljus64. Istället hängs speglarna på 
ställen där de är mer lättillgängliga, och inte som smyckande inslag som 
under den gustavianska perioden. Så från att ha varit ett dekorativt 
inredningsobjekt har spegeln gått till att bli ett nyttoföremål. 
 
Antalet speglar i hemmen skiljer sig även åt mellan de båda stilarna. I de 
flesta av de funktionalistiska hemmen är speglarna väldigt få till antalet. 
Där ingår det speglar på de mest praktiska platserna så som i sovrum, 
badrum samt då det förekommer en hall finns det oftast en större spegel 
även där. Speglarna är även vanligtvis väldigt små om de inte sitter som 
tidigare nämnts i hallen, då är de i helfigurs format. En orsak till det här 
låga antalet speglar i dessa inredningar kan vara att ekonomin var i kris 
vid tillfället. I de gustavianska hemmen förekommer det ett större antal 
speglar och de sitter ofta, förutom i de ovan nämnda rummen även i 
sällskapsrum så som t.ex. salongen men även i matsalen förekommer det 
speglar. Utformningen av speglarnas ramar skiljer sig också åt mellan 
stilarna. Under den gustavianska perioden har speglarna dekorerade 
ramar och är ofta förgyllda. Emedan ramarna under den 
funktionalistiska perioden är antingen strama och odekorerade i rent trä, 
eller så finns det ingen ram alls som i fallet med spegeln i sovrum nr.49 
(Bild nr.7). Ramarna är inom båda stilarna kvadratiska eller 
rektangulära, skillnaderna mellan stilarna är att av de fyra gustavianska 
bilderna har två inskurna hörn i överkanterna (Bild nr.2 och nr.4). De 
funktionalistiska speglarna är samtliga strikt raka i sina linjer, vilket går 
igen i stilens idéer om funktionalism och renhet i sin formgivning.            

                                                 
64 Sumner, 2004, s.304-305 
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Det är intressant att inom båda stilarna är det vanligt förekommande 
med någon form av avställningsyta framför spegeln för prydnadsföremål. 
I samtliga av de gustavianska inredningarna finns det ett bord eller som i 
fallet med fru Halls sovrum (Bild nr.3) en byrå, placerad framför. Även i 
de funktionalistiska möbleringarna finns det någon form av hylla som i 
vardagsrummet på bild nr.5 och i sovrummet på bild nr.7. Eller så har 
inredaren följt tidigare epokers inredningsideal och placerat ett 
toalettbord som i sovrum nr.6 eller en byrå som i sovrum nr.8 framför. 
En orsak till varför funktionalismen anammade den här 
inredningsdetaljen kan vara att den fyller en så praktisk funktion.      
 
I två av sovrumsinredningarna från den gustavianska epoken kan man 
finna att sängen är placerad mitt emot spegeln. I både Fru Halls sovrum 
och i sovrummet från Drottninggatan 3 är sängen ställd med 
huvudändan mot den motsatta väggen från spegeln sett. En orsak till den 
här detaljen inom heminredningen kan vara att symmetrin skulle 
förstärkas i ett rum. Spegeln kan även ha blivit placerad där för att ge 
den en mer framträdande position i möbleringen, både estetiskt och 
ekonomiskt. Endast i ett av de funktionalistiska sovrummen är spegeln 
satt på ett liknande sett som i de gustavianska inredningarna. I 
lägenheten på bild nr.8 är spegeln placerad mittemot sängen, troligen är 
det på grund av att de andra väggarna är fyllda av antingen fönster, 
garderober eller en skåpssäng.      
 
De ekonomiska värdena är även de olika för de båda perioderna. Det 
påverkar även hur samtiden såg på spegeln som föremål. Den här iden 
framför även Söderström i sin undersökning. Söderström har även 
kommit fram till att lyxprodukter så som en stor spegel, markerar en 
högre social ställning. Informationen om vad speglarna i bildmaterialet 
har kostat som nya har i flertalet av fallen gått förlorat för eftervärlden. 
Den enda av bilderna där det finns en uppgift om priset på spegeln är i 
bild nr 8. Där finns en notering som gör gällande att spegeln kostade 
46kr vid tillfället. Trots den här bristen på information är det med hjälp 
av import- och exportprotokollen från den gustavianska tiden, möjligt att 
anta att spegeln som föremål hade ett högt ekonomiskt värde och var en 
mycket efterfrågad produkt. Likaså säger det låga intresset som speglar 
rönte under den funktionalistiska epoken att statusen sjunkigt och att 
spegeln var ett inredningsobjekt som vilket annat. Alltså när spegeln 
började bli var mans egendom sjunker dess status och det förekommer 
färre speglar. Möjligen finns ett undantag för badrum där spegeln kan 
ses spegla den ökade medvetenheten om hygienen. Trots det finns de 
nästan aldrig nämnda i möbelförteckningarna över bostadshusens och 
lägenheternas inventarier, de tas i stora drag för givet i inredningarna. 
De kan även ha varit väggfasta och därmed inte ingå i inventarielistorna.  
 
De gustavianska inredningarna följer ett genomgående specifikt mönster. 
Samtliga har en möbel som den övriga inredningen kretsar runt. Det är 
dock inte lika uppenbart i den första bilden av en salong från ett 
medelklasshem. Men även här kan betraktaren skönja att en möbel har 
fått en mer framträdande plats i placeringen, och det är spegeln på 
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kortväggen som är bland det första den som stiger in i rummet ser. De 
övriga tre som samtliga är sovrum ligger betoningen i inredningen på 
sängen. I både bild 3 Fru Halls sovrum och bild 4 sovrummet från 
Drottninggatan 3 är spegeln placerad mitt emot sängen med dörrar in till 
rummet på väggarna bredvid. Det här gör att spegeln inte är det första 
som möter en besökare, däremot är det bland det första som den 
sovande ser när personen i fråga stiger upp ur sängen. I 
paradsängkammaren (bild 2) finns en annan uppdelning av rummet men 
fokus ligger även här på sängen som står bakom ett staket. Speglarna 
som finns på vardera sidan av det här skranket gör att rummet får ett 
luftigare och rymligare uttryck. Det kan även vara en rest från rokokon 
att placera speglarna mittemot en annan spegel.  
 
De funktionalistiska inredningarna har ett annat mönster i sin placering 
av möblerna i rummet. I vardagsrummet på bild 5 är möblerna placerade 
i grupper med matsalsmöblerna i ena hörnet och i motsatta hörnet har vi 
soffgruppen. I just den här bilden har spegeln en väldigt undanskymd 
plats, men den är en viktig del i helheten vilket framhävs av dess 
placering i genomfartsleden hallen. Båda sovrummen på bilderna 6 och 7 
har en uppluckrad möblering till skillnad från vardagsrummet (bild 5). I 
bild 6 är rummets möblering symetriskt utplacerat längs med väggarna. 
Bild 7 är mer spritt inredd troligen med rummets något snäva 
dimensioner som begränsande faktor. I båda fallen har dock spegeln 
blivit placerad på en långvägg, med en förskjutning från mitten. Vilket 
kan ge ett något obalanserat intryck av rummet, om det inte finns något 
som väger upp den i andra änden utanför bilden men det finns inga 
uppgifter som styrker om så skulle vara fallet. I bild 8 får spegeln ihop 
med byrån under fungera som pendang till sängskåpet som står mot 
motsatta väggen.  

 

3.4 Resultat och slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att lyfta fram spegeln som en del av en hel 
inredning och hur den samspelar med övriga föremål i möblemangen. 
Frågorna som ligger till grund för den här uppsatsen var som bekant 
följande: 
– Var har spegeln placerats i inredningsförlagorna och utställningen, och 

finns det något speciellt skäl till att de har fått just den placeringen?         
– Finns det klara skillnader mellan stilperioderna i hur man inredde 

med speglar? 
De enda svar som går att få fram är det som kan läsas ut rörande varje 
enskild bild. Därför bör det som framkommer här ses mer som 
kvalificerade antaganden och teorier inte som exakta fakta.      
 
Spegeln har placerats på olika platser i rummet under de två undersökta 
perioderna. I de gustavianska rummen användes spegeln ofta som 
pendang till den mest framträdande möbeln i rummet. Eftersom det 
vanligaste rummet som här undersökts är sovrummet så innebär det att 
sängen är den möbel som har den mest framträdande placeringen. Vilket 
i sin tur har lett till att spegeln oftast hänger på motsatta väggen. Spegeln 
placerades mitt på en vägg, oftast mittemot den mest framträdande 
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möbeln i rummet eller en spegel som hängts på ett liknande sätt. Vanligt 
är att den hängts upp mellan två fönster för att nästan ge sken av ett 
tredje, detta var det vanligaste upphängningen i alla rum. I de 
funktionalistiska rummen placerades spegeln vanligtvis på mer 
undanskymda ställen än under den gustavianska perioden, så som en 
överbliven vägg i hallen där inget annat praktiskt fick plats. Eller så 
hängdes en spegel upp på en lättåtkomlig position i sovrummen, 
eftersom det var det mest praktiska. Ytterst sällan förekommer speglar 
som rena dekorativa element i inredningarna under den här tiden.   
Skälen till att spegeln har fått just dessa placeringar kan till viss del 
tillskrivas de ideologierna och idéerna som ligger till grund för de båda 
stilarnas formspråk i inredningsideal. Under den gustavianska perioden 
förespråkade modet luftiga inredningar i ljusa färger där spegeln tjänade 
som förstorare av rummens volym, och för att skapa mer ljus i rummet. 
Funktionalismen hade en annan syn på hur spegeln kunde användas i 
inredningar. I en funktionell inredning placerades spegeln där den har 
den mest praktiska platsen och inte nödvändigtvis berikar den övriga 
inredningen. Arkitekternas och inredarnas intentioner tas som nämnts 
tidigare inte upp i den här uppsatsen. Eftersom det är näst intill omöjligt 
att få veta med visshet vad som legat bakom alla val och beslut.     
 
Vid första anblicken kan skillnader och likheter mellan den gustavianska 
epokens tankar och funktionalismens ideologier tyckas klara. Men vid 
närmare granskning flätas deras överensstämmelser och olikheter 
samman, tills de är nästan omöjliga att skilja åt från varandra. En av 
deras gemensamma nämnare är symmetrin. Den går som en lysande röd 
tråd genom hela den gustavianska perioden och funktionalismen. Men 
uttrycken de tar sig är olika inom de båda riktningarna. Under den 
gustavianska perioden sågs möblerna som solitärer i rummets helhet. 
Symmetrin tar sig helt andra uttryck under den senare perioden, genom 
möblering av grupper. Den här skillnaden kan ha att göra med att 
hemmets funktioner ändrades från att vara mer representativa med 
betoningen på utsmyckning under den gustavianska epoken. De 
funktionalistiska hemmen var även de till viss del representativa men 
rummen skulle kunna rymma flera funktioner och möblerna var mer 
stationära än tidigare.  
 
Spegeln placeras lika inom de båda stilarna så till vida att den nästan 
alltid är vägghängd. Skillnaden är dock att den inom den gustavianska 
stilen oftast är placerad mellan två fönster eller mellan ett par kolonner. 
Gärna då mittemot den möbel som har den främsta placeringen eller 
mot en annan spegel för att framhäva och tydliggöra symmetrin i 
rummet. Inom funktionalismen hängs spegeln däremot ofta upp på 
platser där den som speglar sig har mest nytta av att ha den. De hamnar 
därför många gånger lite förskjutet från mitten på väggen. Detta kan 
också bero på att funktionalismen försökte rationalisera bostadsytan så 
mycket som möjligt, därför hamnade ibland spegeln på väggar som hade 
problematiska dimensioner för andra ändamål.  
 
Som nämnts tidigare är uppbyggnaden av inredningarna olika för de 
båda stilarna även om de grundläggande tankarna och idealen är lika. 
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Betoningen i rummet skjuts från att ha varit på en enda möbel i den 
gustavianska inredningen, till att delas upp och hamna på flera möbler i 
de funktionalistiska rummen. Fördelningen av möbler i rummet skiljer 
även den sig mellan de båda stilarna. Under den gustavianska perioden 
placerades möblerna längs med väggarna, och plockades fram allt 
eftersom de användes. Funktionalismen grupperade hellre sina möbler i 
en eller flera grupper i rummet, om det fanns möjlighet till det med 
rummens något begränsade dimensioner.     
 
I just dessa åtta bilder är speglarna väldigt lika i sin utformning, samtliga 
är fyrkantiga och i sju av fallen är det en stående rektangel. Den här 
formen är tydligen väldigt lättplacerad eftersom den är så vanlig under 
båda perioderna. Formen kan ha bidraget till valen av placering av 
speglarna även om det i många av fallen, främst de funktionalistiska 
inredningarna finns stora väggytor att hänga andra former av speglar 
och även låta dessa ta mer plats på väggytan.     
 
Hypotesen som framfördes tidig i uppsatsen var att det skulle finnas 
flera och klara skillnader mellan de båda stilarna, både vad gäller 
placeringen i rummet och användningssättet inom inredningen. Den här 
hypotesen har visat sig vara delvis felaktig. Det finns skillnader mellan 
stilarna så som placeringen av speglarna i rummen och förhållningen till 
dekorationer och utsmyckning av bland annat ramarna. Likheterna tar 
däremot mer plats och framträder tydligare, så som t.ex. tonvikten på 
symmetri som löper genom båda stilarna. Även formen på speglarna är 
likartad under de båda epokerna.  
 
För att besvara de frågor som ställts i den här uppsatsen så kan 
uppsatsen summeras till att speglarna har placerats mellan två fönster i 
tre av de fyra inredningsförlagorna från den gustavianska perioden. I två 
av dessa fall troligen även mittemot den mest framträdande möbeln i 
rummet, i det tredje fallet rätt emot den enda dörröppningen i rummet i 
det fjärde fallet är spegeln placerad rakt emot en annan spegel för att 
åstadkomma symmetri. I de funktionalistiska rummen är speglarna 
placerade utifrån var de fyller en funktion och var de är mest 
lättåtkomligt för de tilltänkta användarna.  
Skillnader mellan de båda stilarna kan ses tydligast i deras synsätt på 
hur man inredde med spegeln, och på spegeln som objekt. Under den 
gustavianska epoken sågs spegeln som ett dekorativt element som gav en 
anstrykning av välstånd. Funktionalismen såg spegeln mer som ett 
praktiskt verktyg för vården av sin egen person. Fler skillnader i 
inredningarna när det kommer till placeringen av speglar kan skönjas i 
det att funktionalisterna ordnar möblerna i grupper i rummet för att 
skapa symmetri och då får oftast spegeln vara en del av en enhet. I de 
gustavianska inredningarna ses spegeln mer som en solitär i salen och 
får därför ofta agera som pendang till en annan möbel i rummet.  
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3.5 Sammanfattning 
I den här uppsatsen har spegeln som inredningsobjekt under den 
gustavianska epoken och under funktionalistiska stilen jämförts och 
undersökts. Eftersom spegeln i inredningen är ett ämne som ofta har 
blivit förbisett, finns här en mer ingående studie av nämnda föremål i 
möbleringen. Syftet har varit att undersöka hur spegeln som 
inredningsobjekt har tett sig under den gustavianska perioden och under 
den funktionalismen, samt att göra en jämförelse dem emellan för att ta 
reda på skillnader och likheter.  
Hypotesen som framfördes var att det skulle finnas åtskilliga tydliga 
skillnader mellan de båda stilarna. En hypotes som skulle visa sig vara 
till stora delar felaktig, även om det finns stora likheter mellan de båda 
stilarna också.  

 
1687 utvecklar fransmännen Perrot och Thevart en metod att gjuta glas 
vilket gjorde att det kunde framställas speglar i nästan vilken storlek som 
helst. Den gustavianska stilen sträcker sig över en lång period mellan 
1770-1810. Den kännetecknas av symmetri och sin stora vurm för det 
klassiska antika idealet. Vanligt är att den delas upp i två faser beroende 
på hur troget de följer det klassiska arvet.  Den första är den fasen som 
kallas för höggustaviansk, och i den kan fortfarande rokokons former 
och dekorationer skönjas bland det klassiska. Den andra fasen kallas för 
sengustaviansk och är mer avskalad samt följer det klassiska mer strikt. 
Den vanligaste platsen för en spegel i ett hem under den gustavianska 
perioden är mellan två fönster. Vanligt var även att det fanns ett 
tillhörande konsolbord till, senare byttes konsolbordet ut mot ett 
spelbord eller byrå. De gustavianska ramarna är vanligtvis stående 
rektanglar med jämnbred profilhyvlad list och skuren dekor på krön och 
bas, oftast förgyllda. Den höggustavianska periodens dekor 
kännetecknas av att den är genombruten samt med högrelief mönster 
närmast glaset. Sengustaviansk dekor övergick krönet till ett rakt 
överstycke med klassiska motiv.  
 
Efter första världskriget utvecklades en metod att valsa glasmassan. 
Funktionalismen är en stilriktning inom den större rörelsen 
modernismen. Det som binder dessa samman är de gemensamma 
tankarna om att en bra social miljö kunde skapas med god arkitektur och 
formgivning. Vad som utmärker funktionalismen är den stora tilltron till 
det funktionella, och att detta även var det vackraste. Varje rum skulle ha 
ett klart definierat ändamål och speglar placerades enbart där de fyllde 
en funktion för de boende. De funktionalistiska ramarna är stilrena och 
avskalade vanliga former var stående rektanglar och kvadrater. Vanliga 
material var formpressat trä och alm eller björk det förekommer även 
ramar i tenn. Ramens främsta uppgift var att skydda folieringen och 
glaset från nagg. Spegelns status som inrednings objekt sjönk i och med 
att den blev vanligare och billigare.  
 
Efter att ha undersökt bilderna har det framkommit att ideologierna och 
idealen är slående lika mellan de båda stilarna. Hur dessa olika saker tar 
sig utryck i inredningarna skiljer sig dock mellan de båda stilarna. I de 
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gustavianska rummen möbleras det längs med väggarna emedan det i de  
funktionalistiska sprids möblerna ut i grupper i rummet för att på så sätt 
skapa symmetri. Placeringen av spegeln i rummet skiljer sig även den åt 
mellan de båda stilarna. Under den gustavianska epoken var det vanligt 
att hänga spegeln mellan två fönster, i funktionalistiska inredningar 
hängdes däremot spegeln upp på de platser där den fyllde en funktion 
för de boende.  
 
Resultatet som kommits fram till i uppsatsen är att spegeln har placerats 
mellan fönster i de gustavianska rummen, ofta mitt på väggen och då 
gärna mitt emot den mest framträdande möbeln. I de funktionalistiska 
rummen hamnar spegeln ofta en bit ifrån mitten, vilket ibland ger ett 
ocentrerat intryck. Skälet till den placeringen är troligen för att kunna 
maximera den funktionella effekten för användarna. Möblerandet med 
spegeln i inredningarna skiljer sig mycket åt mellan de båda stilarna. I de 
gustavianska rummen framträder spegeln mer som pendang eller som 
solitär i relation till de övriga möblerna. De funktionalistiska 
inredningarna ordnas oftast upp i grupper som får skapa symmetri 
mellan olika delar i rummet.  
Synen på spegeln är det drag som skiljer de båda stilarna mest åt. Under 
den gustavianska perioden sågs spegeln som ett dekorativt inslag i 
inredningarna samt som ett status objekt. Funktionalisterna använde 
spegeln främst som ett funktionellt redskap för att kunna sköta och 
upprätthålla användarnas yttre. 
 

4. Slutord 
Förhoppningsvis kan den här uppsatsen ge nya perspektiv av hur 
inredning med speglar har och kan variera beroende på tidens 
strömningar.  
Det skall även sägas att resultaten både bekräftade och förvånade i och 
med att det fanns så många gemensamma nämnare mellan de båda 
stilarna även om skillnaderna överväger. Oavsett period syns det dock att 
spegeln alltid varit viktig för oss.  
 

“We look into mirrors but we only see the effects of our times on 
us - not our effects on others. “ 

 
-Pearl Bailey (1918-1990) 65 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
65 http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pearl_bailey.html 
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6. Bilaga 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ovan: Bild nr 9, Fru Halls Sovrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänster: Bild nr 10, Gustav III 
Paradsängkammare (Bilden är 
beskuren. 
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Ovan: Bild nr 11, Drottninggatan 3, sovrummet är det övre till vänster. 
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Vänster: Bild nr 12, vardagsrum 
och kök. Spegeln hänger i hallen 
vid den svarta rutan bredvid 
middagsbordet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan: Bild nr 13, rummet där 
spegeln hänger är nr.6 
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Ovan: Bild nr14, rummet där spegeln hänger är nr.6 
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Ovan: Bild nr 15, spegeln hänger i sovrummet, på väggen mellan det och 
vardagsrummet. 


