
Tekstilerne er efter flere år ude i kulden tilbage med deres varme, 

blødhed og sanselighed. Det gælder både  i forhold til private boliger 

og på det professionelle marked. Tendenserne går tre veje, fra de 

lette, hvide og transparente tekstiler over det naturlige look med hør 

og til den tunge og farvemættede velour.

De hvide gardiner danner en fin og rolig ramme, hvis man slår sig 

løs med farver i indretningen. Tekstilernes diskrete elegance passer 

til alle typer af indretning. Velouren går den modsatte vej og giver 

med sin kraftige luv og skinnende overflade et luksuriøst og markant 

indtryk.

Tekstiler vækker sanseligheden
For indretningsdesigner Birgit Tarp, Design Circus København, spiller 

tekstiler generelt en væsentlig rolle i hendes indretningsopgaver – 

uanset om gardinerne skal skærme for solen, fungere lyddæmpende 

eller være dekorative. Ofte er flere funktioner samlet i en og samme 

løsning.

”En vellykket indretning er en helhedskomposition med en balan-

ceret mængde af forskellige materialer og farver, og her er tekstiler 

helt geniale at benytte og udnytte potentialet af. Tekstiler er taktile, 

funktionelle og farvemæssigt vigtige elementer. De favner helheden 

rent æstetisk og vækker sanseligheden hos mennesker. Hvis jeg 

skal fremhæve bestemte tekstiltyper, er det hørblandinger i nye, 

ikke så krøllede kvaliteter og med lange, slanke og rolige formater i 

indretningen – meget gerne med en let struktur i et ensfarvet look. 

Der er mere farve på væggene og i indretningen generelt, derfor skal 

gardinerne ikke være for tunge og visuelt fyldige længere.”

Birgit Tarp ser også nye muligheder i brugen af tekstiler på det pro-

fessionelle marked: ”Det er endelig tid til at tænke mere kreativt, fx 

er man begyndt at bruge særlige slidstærke tekstiler som beklæd-

ning på diske og andre overflader.”

Tekstiler opfylder funktionelle og sanselige behov
Af Helle Lorenzen, kommunikatør og journalist (DJ), Fischer Gardiner. 

Gardinerne favner den æstetiske helhed. Privat villa ved Kattegat. 



Tekstiler gør den store forskel
Designer og arkitekt Lars Vejen arbejder med klassiske, langtids-

holdbare og bæredygtige tekstilløsninger i sine projekter: ”Det er en 

ressourcetung proces at producere tekstiler, derfor skal materialet 

behandles med respekt – og ikke blot som en kortvarig modevare.”

Lars Vejen påpeger, at brug af tekstiler gør en meget stor forskel på 

basalt funktionelle områder og opfylder dermed mange menneske-

lige behov, både direkte og indirekte: ”Tekstiler gør en stol blød at 

sidde på, de afskærmer, når man har behov for at være sig selv, de 

beskytter mod solens varme, de giver lune fødder på en kold vinter-

aften, eller de ændrer et rum lydmæssigt fra hårdt og rungende til 

blødt og balanceret.”

Tekstiler har stor spændvidde
Tekstiler er det bløde materiale, der, udover at skærme for solen, 

giver kant og modspil til de tunge og stramme materialer som fx 

metal, beton, sten og lakerede overflader. Tekstiler bliver også i stor 

udstrækning brugt til at forbedre og regulere akustikken med. 

God akustik: Musikkens Hus, Aalborg

I Musikkens Hus i Aalborg sørger 5 km akustisk gardin i 4 meters høj-

de for at sænke støjniveauet, nedsætte efterklangstiden, fjerne ekko 

og mindske lydens udbredelse i de 69 øverum. Musikerne kan juste-

re lyden alt afhængig af det instrument, de spiller på, og hvor mange 

de er i rummet. Akustikgardinerne hænger på glideskinner foran to 

eller tre vægge, og de kan trækkes mere eller mindre ud. Dermed 

kan musikerne efterligne de betingelser, de møder i koncertsalen.

Stor volumen: DOKK1, Aarhus

Fischer realiserede arkitekternes visioner om brug af tekstiler i en 

volumen, som kunne matche DOKK1’s størrelse. 

”Tekstilerne af tyk, blød uld hænger flot uden at svaje eller strække 

sig. Gardinerne er med til at forme og samle rummene, og den tykke 

uld bløder de hårde og minimalistiske materialer op. Den store volu-

men tekstil er en kontrast til glasset, stålet og betonen og giver rum-

mene giver karakter samtidig med, at de understreger arkitekturen 

og den store rumhøjde,” mener arkitekt MAA Philip Brinch Sørensen, 

schmidt hammer lassen architects.

Øverste foto:

De tunge uldgardiner i DOKK1, Aarhus, giver kontrast til glas, 

stål og beton.

Nederste foto:

5 km akustisk gardin forbedrer lyden i 69 øverum i Musik-

kens Hus, Aalborg. Foto: Friis & Moltke



De fem km sandfarvede gardiner i Axel Towers, København, er belagt med aluminium på ydersiden, så de reflekterer solens strå-

ler og dermed virker varmedæmpende.

Kombination af funktioner: Axel Towers, København 

Gardinerne i Axel Towers skulle opfylde flere krav på én gang: dæm-

pe lys og varme, bevare udsyn samt fungere som mørklægning. De 

fem km sandfarvede gardiner er belagt med aluminium på ydersi-

den, så de reflekterer solens stråler og dermed virker varmedæm-

pende. Tekstilet er så transparent, at medarbejderne 

kan se træerne ovre ved Tivolis indgang samtidig med, at det også 

forhindrer blænding i computerskærmene. 



Det integrerede kunstprojekt, ”Layers of Colours and Light”, Malmø Højskole, består af flere lag stof oven på hinanden i op til otte 

meters højde.

Kunst, design og funktion: Malmø Højskole

 ”Layers of Colours and Light”, designet af Astrid Krogh, er et 

integreret kunstprojekt på Malmø Højskole. En vigtig balance var 

at få gardinerne til på den ene side at spille sammen med lyset og 

rummet og på den anden side eksistere sin egen ret. ”Layers of 

Colours and Light” består af flere lag stof oven på hinanden i op til 

otte meters højde: de tunge gardiner, der kan mørklægge rummene, 

er kombineret med flere tynde lag, der kan trækkes for som et 

filter mod verden udenfor samtidig med, at udsynet og kontakten til 

omgivelserne bevares. 

”Jeg valgte gardiner, fordi tekstil er et fantastisk, bevægeligt, fleksi-

belt og transparent element, som gør det muligt at variere graden 

af afskærmningen. Samtidig viser projektet, at tekstiler kan være en 

aktiv medskaber af rummet – ikke kun et mere eller mindre perifert 

tilbehør,” siger Astrid Krogh.


