
24 25

interview

TEKST MARIA KENTORP FOTO PR

Vis os dine 
gardiner, så vi kan 

se, hvem du er
Engang var gardiner vinduernes pendant til væg til væg-tæppet. Men 

langsomt sniger tekstilerne sig tilbage foran vinduerne, men i nyere smukkere 
tekstiler og farver, der kan moderere minimalismen og fodre vores nostalgi

• Priserne hos Arne Aksel og Durup 
begynder omkring 7-8000 kr. for et klassisk 

dannebrogsvindue med tre fag inkl. montering.
• Find inspiration på durup.com, arneaksel.com, 

deploeg.com og kvadrat.dk.

I lange baner

Til Mark Kenly Domino Tans 
modeshow for et par år 

siden skabte Arne Aksel en 
slangeformet installation af 

gardiner gennem øverste etage 
på Carlsberg Byens maskincentral. 

I designvirksomheden File Under  
Pops showroom i det indre København 
har Arne Aksel leveret ferskenfarvede 
gardiner fra gulv til loft. 

Finn Juhls sommerhus blev efter arkitektens 
død overtaget af Finn Juhl-eksperten 

Birgit Lyngby, der hyrede Arne Aksel til at 
installere gardiner, der var en moderne 

opdatering tro mod Finn Juhls stil. 

 G 
ardiner har i mange år haft en aura af kedelig nødven-
dighed, der oven i købet kunne blive en dyr nødvendig-
hed, og det har været ca. lige så inspirerende at have 
besøg af gardinbussen som af pejlevognen. Men noget er 
ved at ændre sig i takt med, at et nyt hold kreative slår 
deres folder for de danske vinduer.

“Gardiner er jo småborgerlige,” siger Arne Aksel Jen-
sen, der driver gardinfirmaet Arne Aksel med fire fuld-
tidsansatte syere og montører. 

“Hos os tænker vi dem som skydedøre af stof, og vi går meget op i, hvor man 
skal parkere dem, når de ikke bliver brugt. Gardinstænger er noget af det grim-
meste, så vi bruger stort set kun tynde skinner i loftet, som vi fortsætter rundt 
i knækket af et hjørne, hvis det er nødvendigt, så gardinerne hænger fra gulv til 
loft op ad væggen om dagen og virker på akustikken,” siger Arne Aksel Jensen. 
Han har designet og leveret gardiner til så forskellige steder som arkitekten Finn 
Juhls sommerhus, Royal Copenhagens flagshipstore i København og Restaurant 
The Silo i København og i tilgift en masse private lejligheder.

I denne tids mange nybyggerier i beton og enorme vinduer er behovet for at 
lukke både lys, varme og nysgerrige blikke ude steget, og over en periode har 
panelgardiner a la praktisk tandlægeklinik været manges foretrukne løsning, 
men vælger man gardiner af stof, får man både kulør, taktilitet, personlighed og 
hjemlighed med i købet, siger designeren Birgit Tarp, indehaver af designbureau-
et Design Circus, der indretter for både private og firmaer, og besvarer spørgsmål 
om indretning i Bo Bedres brevkasse. 

“Vi er i overført betydning flyttet mere og mere ind i vores boliger igen efter 
bølgen af nordisk minimalisme. Vi er gået fra de der hvide skokasser, hvor det 
næsten bare handlede om, hvor hvidt det kunne blive. Så fik vi gallerivægge med 
billeder i alle mulige størrelser og farver, og med gardinerne griber vi endnu en 
mulighed for at få farver ind i vores hjem,” siger Birgit Tarp.

Over fem år har hun selv bevæget sig fra ikke at ville røre ved gardiner til at 
bruge dem i stort set alle opgaver. Hun ser det som et markant sceneskift på linje 
med det, vi foretog os for 30 år siden, da vores bedsteforældres væg til væg-tæp-
per kom i skammekrogen og tog gardinerne med, så vi kunne få lyset ind.

Blafrende gardiner
En af de nye trends på området sørger for, at vi både værner om privatlivet og får 
lyset ind, når vi vil det, men i en blød version, nemlig de helt lette og transparente 
typer. Nogle vælger at hænge dem lag på lag, så de blokerer mere for indkig, og 

så de giver et tone i tone-farvespil af den valgte kulør. Som gardinet døbt “Maya”, 
der er designet af London-duoen Doshi Levien for danske Kvadrat, og som skaber 
en illusion af et stribet mønster ved at balancere et mat åbent gitter med smalle 
tætvævede bånd.

Arne Aksel Jensen har en forkærlighed for Kvadrats “Air”, der er et gennemsig-
tigt polyestergardin, der fås i mange farver og sender et behageligt lys videre til 
rummet. 

Han sælger dette forår masser af dem i orange, der giver et varmt lys, men uan-
set farven giver vindens blafren i gardinerne en utroligt virksom effekt på velværen.

“Hollywood har jo indoktrineret os godt, så vi ved, at vindens blafren i de lette 
gardiner betyder, at det bliver en god dag,” lyder Arne Aksel Jensens analyse. 

For designeren Birgit Tarp er lette gardiner en måde at få den velgørende 
natur indenfor.

“Jeg er klar over, at jeg nok er blevet lidt nostalgisk af coronatiden, når jeg bli-
ver så rørt over blafrende gardiner, men jeg tror, det minder mange om lagnerne 
på tørresnoren og sommerens behagelighed, som vi længes efter hele året,” siger 
Birgit Tarp.

De lange baner tekstil er en kærkommen kontrast til dagligdagens hardware i 
form af betonvægge, marmorborde, trægulve, porcelænsservice og ikke mindst 
computere, som mange af os berører dagen lang.

Moderere minimalismen
Designeren Louise Sigvardt, der er den ene halvdel af designstudiet Bunn Studio, 
har været med til at farvesætte gardiner og rullegardiner for det danske tekstil-
firma Kvadrat og har nytænkt brugen af gardiner i flere forskellige længder i Brdr. 
Krügers nye showroom i Bredgade, København. Hun er for nyligt hjemvendt fra 
USA, hvor brugen af gardiner ikke har holdt nogen nynordisk pause, og hvor hun 
i fem år har arbejdet som skodesigner. I de højere sociale klasser, som hun har 
indrettet boliger for, har der nærmest ingen grænser været for hvor tunge, fyldige 
og dyre materialer, hun måtte arbejde med, men i dansk sammenhæng ser hun 
bl.a. gardiner som en relativt billig måde at skabe stemning i hjemmet i forhold til 
f.eks. kunst og designermøbler. 

Og det er en måde at moderere minimalismen på samme måde, som tøjmoden 
gør det for tiden.

“New nordic er ikke passé som strømning, men den er knap så minimalistisk for 
tiden, og ligesom man i modeverdenen er gået væk fra normcore, ser jeg en ten-
dens til at dekorere hjemmet mere. Gardinerne tilfører ekstra dekoration og helt 
klart farve,” siger Louise Sigvardt.
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Orange gardiner i 
Kvadrats “Air”-tekstil 
er en af Arne Aksels 
bestsellere lige nu. Her 
i en privat lejlighed.

Bunn Studio har tænkt dette gardin i Brdr. 
Krügers showroom i Bredgade, København, som 
en græsk søjle med udstillingsplads indeni, som 
ses fra gaden. Det er syet på gardinbånd øverst, 
så det, uanset at det er trukket helt for, har store, 
smukke bølger, der accentuerer rummet. 

Nikoline Durup har 
leveret gardinerne til 
influenceren Jeanette 
Madsens private lejlighed. 

Hun tror endda, at rullegardiner vil få en revival snart. Her foregår der nemlig 
også en masse produktudvikling, der differentierer sig fra de billigste anonyme 
slags. Hun og hendes mand, Marcus Hannibal, der er den anden del af Bunn Stu-
dio, arbejder for tiden med at indrette en privat herskabslejlighed på Østerbro i 
København, hvor de har planer om at bruge rullegardiner i forskellige farver med 
en slags effekt af glasmosaik. 

“Vi sætter et gardin i hvert fag af dannebrogsvinduerne, og på den måde bliver 
rullegardinerne et piece i indretningen på samme måde som en lysekrone,” siger 
Louise Sigvardt. 

Nicoline Durup, der ejer gardinfirmaet Durup, kommer ligesom Louise Sigvardt 
både fra modeverdenen og udlandet efter et årti i London, hvor hun bl.a. arbej-
dede med pr for designeren Stella McCartney. Hendes hjemmesides slogan lyder: 
“For a home delicately dressed”.

“Jeg ser en stærk sammenhæng mellem det at klæde sig selv på og at klæde sit 
hjem på. Et gardin kan have slæb, være lårkort, voluminøs, klassisk eller sexet,” 
forklarer Nicoline Durup.

“Gardiner kan i dag fungere som frithængende kunstinstallationer, op ad væg-
gen, som provokerende statements, og tekstilproducenterne er begyndt at trække 
tråde langt ind i modebranchen med lanceringer af unikke samarbejder og limited 
edition-kollektioner,” siger Nicoline Durup.

Hygge på metermål
Nicoline Durup har ligesom Arne Aksel og mange andre spillere under coronakri-
sen hurtigt lanceret onlineløsninger, der gør det muligt at få nye gardiner trods 
alt, ved at kunden selv måler op og via rådgivning vælger blandt et kurateret 
udvalg af tekstiler og farver. 

Hos Arne Aksel skal man dog være vedholdende, hvis man vil køre den sikkert 
ind med en neutral sandfarvet eller en varm grå, for han opfordrer folk til at glem-
me alt om Instagram og tænke mere på, hvilke farver, der giver dem daglig glæde.

“Hvis folk spørger efter en varm grå, svarer jeg, at det findes ikke. Vi har en 
deprimerende grå, hvis det var noget. Fordi gardiner handler om identitet, bruger 
jeg meget tid på at tale med folk om, hvem de er, og hvad deres ægte yndlings-
farver er. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen for alvor ønsker at slå øjnene op til 
papkassefarvet hør som det første hver eneste morgen,” siger han.

Uanset hvilken farve, man ender med, stimulerer gardiner vores sanseregister, 
mener interiørdesigner Birgit Tarp.

“Vi har helt instinktivt behov for at røre ved rare overflader. Man ser det bl.a. 
på den måde, at folk altid lige skal hen og røre ved en sofa eller en pude, hvis den 
ser blød ud,” siger Birgit Tarp.

“Det er vildt, hvor stor hyggefaktor gardiner har, og hvor færdigt rummet ser 
ud, når man får landet gardinerne. De er ikke bare prikken over i’et – de er mere 
end det,” siger Birgit Tarp.
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Trods Blå Mega Riflet er inspireret af en klassiker, er det iøjnefaldende stel ikonisk i sig 
selv med sine forstørrede fortolkninger af det velkendte musselmalede mønster. En sand ny 
klassiker, der på én gang er banebrydende og forankret i Royal Copenhagens arv. I år fejrer 
Blå Mega Riflet sit 20-års jubilæum.
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