
SANGEN

Sängen är antagligen den innovation i den här bo
ken som används mest. Vi tillbringar ungefär en 
tredjedel av våra liv med att sova, så det är inte kon
stigt att de flesta av oss anser att sängen är hemmets 
viktigaste möbel (även om en stor del av jordens be
folkning är tvungen att nöja sig med en filt på mar
ken). Modern forskning har visat att sömnbrist kan 
leda till övervikt och hjärtproblem.

Sängen känns kanske vardaglig, men den kan vara 
en högteknologisk produkt. Det finns ergonomiska 
madrasser tillverkade av material som NASA ut
vecklat och som ska skydda astronauterna mot G- 
krafter. Sängar med ställbara ryggar är bra att ha 
både hemma och på sjukhus, och vad sägs om en 
säng som ger massage?

Det finns olika sängar som passar olika kropps
typer. De ska vara lagom mjuka för en lätt person, 
lagom hårda för någon som är tyngre. För att ge op
timal avlastning och vila ska sängmadrassens olika 
delar ha olika motstånd, höfter och skuldror ska 
sjunka in lite djupare så att ryggraden kan hållas rak.

Traditionellt har vi fyllt sängmadrasser med tagel, 
dun och bomullsvadd. Under 1950-talet blev synte
tiska material och skumplast populära, men nu har 
det åter blivit trendigt med naturmaterial.

Sängar fanns redan för fyra tusen år sedan i bland 
annat Egypten och Persien. I antikens Rom och 
Grekland spelade sängen en viktig roll i mångas liv. 
Det var vanligt att de rika tillbringade mycket tid i 
sängen. Man festade och åt i sängen, tog emot gäs
ter, läste eller skrev.

I medeltidens och renässansens Europa och fram 
till 1800-talet var de mest välbeställdas sängar stora 
och rikt utsmyckade med pärlemor, elfenben och

förgyllda detaljer. De var någonting att skryta med, 
en statussymbol. Sängarna var dock korta eftersom 
det ansågs farligt att sova liggande, så de flesta satt 
medan de sov. Madrasserna var stora och tjocka, 
fyllda med fjädrar, dun och tagel.

Vi vet inte när sängen började användas i Norden. 
Vikingarna sov på britsar. Men de lär också ha tagit 
med sig fristående sängar hem från sina härjningar

För dem som inte hörde till de privilegierade sam
hällsklasserna i medeltidens Europa var sängarna 
oftast enkla träställningar, som täcktes med halm, 
granris eller lövsäckar. Sådana sängar användes av 
bönderna i Sverige i flera hundra år. I allmogehus 
i norra och mellersta Sverige var det också vanligt 
med skåpsängar, byggda som skåp med dörrar man 
fick öppna för att krypa in och lägga sig.

Dragsängen, en för Sverige specifik sängform, 
blev först vanlig i högreståndsmiljöer, och där den 
ersatte himmelssängen på 1700-talet. Dragsängen, 
som senare också blev populär i enklare hem, kunde 
antingen dras ut på bredden (gustaviansk säng) eller 
på längden (imperialsäng).

I och med industrialismens genombrott på 
1800-talet började sängar masstillverkas, och säng
ramar i metall blev allt vanligare. Spiralfjädrar var 
en innovation som gjorde sängen mer bekväm, ma
drassen med resårbotten kunde forma sig efter krop
pen. Hopfällbara sängar och sängskåp blev populära 
bland trångbodda familjer i industristäderna. Nästa 
innovation som löste samma problem var bäddsof
fan som gjorde entré i mitten av 1900-talet och är en 
vanlig möbel än idag.

Vattensängen blev på modet under 1970- och 
1980-talen, men uppfanns redan under 1800-talet.
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