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»Den här gamla trasan? Den är vintage!«
Så har det låtit allt mer under de 

senaste åren och i modemagasinen och 
på bloggarna har vintagemodet fått 
personifi era en egen stil och modekoll. 
De »gamla trasorna« visar att man skapar 
sina egna trender och vet hur man 
kombinerar det bästa från olika tider. 
Det är förstås många som vill hoppa 
på tåget, alla som säljer begagnade 
kläder vill kalla sig vintagebutik, de 
stora varuhuskedjorna med någon typ 
av självaktning skapar en »vintage-
hörna« och till och med en förra 

säsongens Acne-kappa har jag sett
säljas under vintageetiketten. 

Vintage är inte detsamma som 
second hand, även om begreppet 
börjar luckras upp. Det behöver faktiskt 
inte ens vara begagnade kläder! För 
att ett plagg ska få kallas äkta vintage 
bör det vara minst tjugofem år gam-
malt och tidstypiskt i sitt snitt, i alla fall 
enligt många som handlar med den 
här typen av mode. 

Men naturligtvis fi nns det vintage-
mode av en annan sort också, plagg 
som du och jag kan köpa och förtjusas 
av och som tar oss med på äventyr till 
svunna tider. 

I den här boken har jag valt att pre-
sentera ett urval av klädmakare som 
varit stilbildande och fantastiska konst-
närer. Dessutom har jag velat lyfta 

Marie 
Birde 
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fram några designer som betytt mycket 
för svenskt mode, och vars kläder man 
ofta hittar i vintagebutiker i Sverige.

Jag brukar tänka på kläder som 
historieberättare, att de precis som vi 
har känslor, minnen och intryck som 
de vill förmedla vidare – till vem som 
helst som är uppmärksam nog att höra 
på dem. Och det lönar sig att lyssna 
ordentligt för plötsligt kan man få en 
berättelse om året då klänningen till-
verkades och var av senaste snittet, 
och levde loppan på någon modern typ. 

Plagg smittas av människorna som 
bär dem och får en egen personlighet. 
Jag tänker till exempel på en kort-
ärmad kavaj med blomstjälkar på 
slagen från 30-talets Paris, som jag har 
i min garderob. Den är ytterst elegant 
och snorkig, dricker bara champagne 
och tittar på folk uppifrån och ner, och 
upp igen. Kavajen säger åt mig att inte 
äta för mycket och blir ofta chockerad 
över hur »societeten« klär sig nuför-
tiden. Då vill den gå hem tidigt, för att 
inte svimma där på platsen. Och jag 
får anpassa mig. Det hör liksom till 
leken. För kläder är en lek med iden-
titet och i vissa fall ett sätt att uppfylla 
drömmen om att leva i en annan tid …

Vintage är magiska plagg, som 
varit med från början. Äkta vara, 
behandlat med varsamhet genom 
alla tider. Och just den dagen då jag 
bär plagget kommer ingen att kunna 
härma min stil. Jag får chansen att vara 
unik för en gångs skull.  

Som ni hör borde den där gamla 
trasan som alla pratar om nämnas med 
lite mer respekt i rösten. 

Förord
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1. HATTARNA
 har gärna fantasifulla  
 former och färger

2. DAMLÅNGBYXOR
 är inte vanligt, men 
 kan förekomma i sport-
 sammanhang.

3. HELA BADDRÄKTER
 är vad som fortfarande  
 gäller, även för män

4. MÖNSTRAT
 är populärt för klänningar 
 och dräkter

5. KJOLLÄNGDEN
 har halkat ner lite 
 jämfört med 20-talets  
 knäkorta mode

6. SKORNA
 är ofta lite klumpiga 
 med stadig klack, det 
 gäller även festskor
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30-TAL
HOLLYWOODGLAMOUR
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Tiderna var hårda efter den stora börskraschen 1929 och andra världs-
kriget stod för dörren. Den bistra stämningen förändrade modeindustrin 
radikalt. Rent ekonomiskt föll haute couturen i Paris från att vara den 
andra viktigaste exportindustrin till en tjugoandraplats. 1931 ansågs det 
vara dålig smak att se rik ut, och de små butikerna sålde inga lyxkläder 
överhuvudtaget. Till vardags bar kvinnorna enkla klänningar med smal 
midja och ullkappor. Silhuetten var viktigare än detaljerna och plag-
gen skulle följa kroppen och visa upp vad man hade. Gärna på ett lite 
provokativt sätt. Att visa ryggen var ett effektivt sätt att dra ner några 
oh:n och ah:n. 

VERKLIGHETSFLYKT
Krismodet fi ck en motreaktion där kläderna blev ett sätt att fl y vardagens 
tristess. För om det var grått där ute har modevärlden gjort 30-talet till 
glamourens och Hollywoodstjärnornas årtionde. Bette Davis uppträdde 
i dräkter som kombinerades med hatt, 
handskar och pälsdetaljer. Dräkterna av-
löstes av galanta klänningar som visade 
axlar och rygg – kreationer som nästan 
ingen hade råd med, men alla drömde 
om. Marlene Dietrich stod för en alter-
nativ stil, när hon sjöng förförisk varieté 
i den tyska fi lmen »Blå ängeln« klädd i 
hög hatt och smoking. Greta Garbo stod 
för ett annat stilideal iklädd långbyxor, 
polotröja, platta skor och slokhatt – en 
självständig och modern kvinna. 

30-TALETS STIL

BESPARINGSTIDER

De dystra tiderna gjorde 
att kläderna måste vara 
billiga, och man började 
använda nya material 
som viskos och lamé. 
Bomull började också 
användas till fi nare fest-
plagg.

ROLIGA HATTAR
Under 30-talet tog hatt-
modet ut svängarna i 
de mest extrema former, 
som här inspirerat av 
exotisk konst.

30-TAL
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UNDERKLÄDER
Underklädesindustrin 
blomstrade när tygerna 
ofta var tunna och 
ganska avslöjande.

30-TAL
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LJUVT OCH BLOMMIGT
Kvinnliga klänningar med 
rosetter och volanger syntes 
både till vardags och till 
fest. De mönstrade tygerna 
var ofta tunna och krävde 
underklänning.

30-TAL

GRETA GARBO

Även Sverige exporterade 

glamour, i form av fi lmstjärnan 

Greta Garbo. Hon gjorde komet -

karriär i Hollywood, där hennes 

karisma tog publiken med storm.
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 ÄVENTYRLIGA ACCESSOARER
Även skorna såg ut som drömmar. Skodesigner 
som Salvatore Ferragamo och André Perugia 
experimenterade vilt och gjorde en typ av platåsko 
av trä och kork, eftersom det var brist på läder 
och gummi. Överlag skulle skorna se lite stabbiga 
ut. Sandaler var poppis på dagen, men på kväl-
len gled man ner i sina tålösa och delikata hög-
klackade skor, gärna i sprakande färger. Huvudet 
skulle vara på skaft, håret permanentades i prydliga 
lockar och pannan, som tidigare dolts under stora 
brätten, visades upp. Hattarna blev mindre och plat-
tare. Istället använde man billiga smycken: bijouterier 
i mängder! 

INSPIRATION FRÅN ART DÉCO
På gatorna gällde de enkla formerna och funktionalis-
men började ta över. Man kastade de sista korsetterna 
och de trånga klänningarna från förr och klädde sig i 
plagg som följde kroppens linjer. Nu började mönster 
få en mer framträdande roll i klädskapandet. Inspiratio-

nen kom från art déco-rörelsen och man experimenterade med att trycka 
grafi skt vackra bokstäver, prickar och cirklar på plaggen. Bilar och djur 
var också populära motiv. Överhuvudtaget visade modeskaparna upp 
en ny lekfullhet, som exemplifi eras av Elsa Schiaparellis handstickade 
trompe l’oeil-rosett i det som skulle komma att bli 30-talets mest populära 
tröja. Schiaparelli var också den som först använde decenniets stora 
uppfi nning i klädväg – dragkedjan. 

BEKVÄMARE KLÄDER
Kvinnornas frigörelse 
satte spår i modet, som 
blev mer ledigt och 
bekvämt. Kläderna följde 
kroppens former istället 
för att förvränga dem.

30-TAL
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»Titta, där går den där konstnären som designar kläder«, brukade Coco 
Chanel kommentera så fort hon såg Elsa Schiaparelli. Det var menat som en 
förolämpning men Elsa tyckte att det passade; kläder var konst för henne.  

FANTASIFULL REBELL
Fantasin hade Elsa redan som barn. I trädgården tittade hon på blommorna 
och önskade sig själv samma skönhet. »Jag vill också vara vacker«, sa 
hon och planterade blomfrön i öronen, näsan och munnen och la sig ner 
på marken för att vänta på förvandlingen. Den kom aldrig, utan hon höll 
på att kvävas istället. Någon vecka senare rymde hon hemifrån för att 
efter några dagar återvända, som ledare för en cirkuskaravan! Hon var 
rebellen som älskade att chockera och som revolutionerade modet genom 
att göra kläder som skulle användas för att uttrycka sin personlighet. Hon 
skrev under på surrealisternas manifest om att »underbart är vackert, vad 
som helst underbart är vackert, ingenting utom det underbara är vackert«. 

KONSTNÄRSSAMARBETEN
Elsa Schiaparellli började sin designbana med en stickad tröja med ett 
trompe l’oeil-motiv i form av en rosett vid kragen. Den blev snabbt en suc-
cé. Schiaparelli var aldrig rädd för samarbeten. Det spelade ingen roll om 
det var med en känd konstnär som Salvador Dalí eller Alberto Giacometti 
eller med en enkel kvinna som var duktig på att sy – hon respekterade alla 
som kunde sin sak. Hon utmanade både sig själv och bäraren med sina 
surrealistiska och konstnärliga plagg, gärna med festliga broderier. Idag är 
hon en av modevärldens främsta förebilder och största inspirationskällor. 

SCHIAPARELLIS 
KÄNNETECKEN 
• hög midja
• axelvaddar
• överdriven silhuett
• starka färger
• trompe l óeil
• dragkedjor som 
dekoration
• humor 

ELSA SCHIAPARELLI
10 SEPTEMBER 1890 – 13 NOVEMBER 1970

30-TAL
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FÄRGCHOCK
När Elsa Schiaparelli 
började göra kläder ville 
hon att de skulle kunna 
ta andan ur folk på egen 
hand. Resultatet blev 
färgsprakande plagg 
med hög, smal midja och 
breda axlar. Just färgerna 
var det som chockerade 
mest i hennes design. 
När många andra på 
30-talets gator bar svarta 
kläder syntes verkligen de 
som var klädda i hennes 
signaturfärg »shocking 
pink«, exakt samma 
nyans som de katolska 
prästernas kragar har. 

12 BUDORDElsa Schiaparelli skapade 12 egna 
budord om mode. Ett av dem var: 
»Anpassa aldrig en klänning efter 

kroppen, utan låt kroppen få anpassa 

sig till klänningen.« Det sista la hon till 

strax innan hon gick i konkurs 1954: 

»Kvinnor borde betala sina räkningar!«

30-TAL
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Mönsterprinsen. Jetsettarnas darling. Så talade man om markisen Emilio 
Pucci – som tillhörde en av Florens äldsta adelssläkter. Emilio tyckte om 
att röra på sig och från tidig ålder blev han en riktig atlet, som tränade 
simning, åkte skidor, körde racerbil och spelade tennis. Han tillhörde 
eliten och fi ck 1932, vid 17 års ålder, följa med till vinter-OS. 

SPORTKLÄDER
Det var i sportsammanhang han blev upptäckt som designer. Han var 
sedan tidiga år duktig på att styla sig själv och bar ofta uppseendeväck-
ande träningskläder, och ibland sydde han upp skidkläder till sina vänner. 
Under en vintersemester i Schweiz fotograferades en av hans vänner iförd 
en Pucci-designad outfi t. Fotografen jobbade för modetidningen Harper’s 
Bazaar och när redaktören såg bilderna bad hon Emilio Pucci att special-
tillverka kläder till ett modejobb. Resultatet blev en färggrann och spra-
kande kollektion med grafi ska mönster med psykedeliska infl uenser.  

JETSETTARNAS FAVORIT
Även om man redan före andra världskriget hade experimenterat med 
nya material i stretchigt tyg, var det inte förrän Pucci gjorde succé med 
sin nyskapande design som idéerna slog igenom. Hans avslappnade stil 
med kaftanliknande toppar och pyjamasbyxor passade perfekt för det 
fi na folket som älskade att semestra och reste mycket. Det var ju så prak-
tiskt med Pucci för kläderna skrynklade inte och sidenet, som han gärna 
använde till kroppsnära klänningar och overaller, tog väldigt liten plats i 
resväskan. Alla som var något bar hans plagg: Sophia Loren, Jackie Ken-
nedy, Elizabeth Taylor, Twiggy …  

EMILIO PUCCI
20 NOVEMBER 1914 – 29 NOVEMBER 1992

SPORTIGA 
FESTKLÄDER
Puccis sköna och följsamma 
material i kombination med 
fantasifulla mönster gjorde 
hans kläder optimala för 
den moderna kvinnan.

60-TAL
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70-tal

BYTESHANDEL 
MED WARHOL
När Andy Warhol var i 
Stockholm för att inviga 
en utställning på Moderna 
museet bytte han till sig 
tre fotsida skinnrockar 
som Gul & Blås designer 
Maria Knutsson ritat mot 
tio signerade Marilyn-
litografi er. 

K ÄND DOTTER

Lars Knutssons och Martina Clasons 

dotter har följt i sina föräldrars 

fotspår och driver framgångsrikt sitt 

eget märke Filippa K.

.  
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70-tal
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Lars Knutsson var diplomat i Rio och jobbade som påläggskalv inom SAS, 
men en dag bestämde han sig för att göra sin egen grej: starta ett butikskon-
cept som sålde senaste modet. Ambitionen var att bli ett svenskt Biba, och det 
var i London som Lars Knutsson tillsammans med sin dåvarande fru Martina 
Clason, fi ck idén till Gul & Blå. Han stod för konceptet och hon för kläderna.

ROLIGASTE BUTIKEN I STAN
Butiken i Birger Jarlspassagen öppnade den 17 oktober 1966 och be-
skrivs ofta som »den roligaste butik som funnits i Stockholm«. Den växte 
snabbt till ett imperium i tre plan. Hela idén var att butiken skulle bli en 
samlingsplats – stället det pratades om. Man hyrde in dj:s, visade konst 
i form av väggmålningar, sålde trendiga tidningar som Interview, gjorde 
en egen tidning … Det fanns inga gränser för vad Gul & Blå-människorna 
kunde hitta på. Kläderna var en salig blandning av London-looken från 
Carnaby Street och King’s Road, kostymer från Paul Smith, amerikansk 
50-talssecondhand, uniformsjackor, kråsskjortor och workwear. I England 
hade paret Knutsson lärt sig att: »Dålig smak säljer bättre än god.«

KULTJEANS
Men Gul & Blå skulle framförallt bli kända för sitt eget märke som lan-
serades 1968, särskilt jeansen slog igenom stort. Nu var det Lars nya 
fru Maria Knutsson som stod för den banbrytande designen. Bilder på 
ungdomar som köar för att köpa ett par byxor har blivit legendariska. 
Jeansen skulle vara tajta, så tajta att man var tvungen att ligga på golvet 
för att få på sig dem.  

1966 – 1995 

NATIONALSYMBOL
Första året var det v-
jeansen som gällde, med 
utsvängda ben. V-jeansen 
efterträddes av TT-jeansen, 
med lika vida ben men 
utan söm vid knäet. Sedan 
lanserades modeller som 
Fonzie, Marilyn och Elvis. 
Under 70-talet såldes de 
i upplagor om hundratals 
om dagen. Gul & Blå 
hann bli en riktig national-
symbol, inom modet, 
innan Lars Knutsson sålde 
företaget 1995. Märket 
fi nns fortfarande kvar men 
har inte samma status som 
på 70- och 80-talen.

Gul & Blå



HANDTVÄTT Handtvätta alltid 
kläder tillverkade före 60-talet. 
Använd inte ditt vanliga tvättmedel, 
det fi nns specialtvålar för känsligt 
tyg som siden. Sådana tvättmedel 
kan du köpa i välsorterade butiker 
som till exempel K. A. Almgrens 
sidenmuseum i Stockholm. 

KALLT VATTEN Använd kallt 
vatten för naturliga material som 
bomull, och varmt vatten för syn-
tetiska material som polyester. 

BLANDA Se till att tvålen löst sig 
ordentligt innan du sänker ner 
klädesplagget i vattnet. 

BRODERAD SILKE Tvätta aldrig 
broderad silke eller satin. Inte 
heller paljettklänningar från 
20-talet. Paljetterna är gjorda av 
gelatin och löses upp i vatten.
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MASKINTVÄTT Vill du testa att 
maskintvätta plaggen – gör det i så 
fall sällan och välj så låg tempera-
tur du kan. Dagens maskiner och 
tvättmedel är så effektiva att de 
tvättar rent redan vid 30 grader. 

DRAGKEDJOR! Glöm inte att 
dra upp och igen alla drag-
kedjor före tvätt. 

FÄRG Äldre material är sällan 
vattenfasta och tyget kan förlora 
färgen om det tvättas. Speciellt 
osäkert är det med silke, viskos 
och andra syntetiska material. 

LÄGG PLANT Tänk på att lägga 
plaggen plant när de ska torka. 

DEO Deodorantfl äckar kan 
försvinna med vinäger eller 
ci tronsaft. Dutta försiktigt på 
det med hjälp av en handduk.  

KEMTVÄTT Ska du kemtvätta 
dina plagg gör du bäst i att 
lämna dem till ett tvätteri som du 
har goda relationer med. Inte alla 
kemtvättar vet vad de håller på 
med. Var därför noga med att 
berätta hur fi nt just ditt plagg är. 

Tvätt!
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Nätshopping?
TÄNK FÖRE Innan du börjar 
knappa in dina favoritwebbsajter 
kan det vara bra att ha dina mått 
uppskrivna. Eftersom vintagestor-
lekarna skiljer sig rätt mycket från 
dagens storlekstabell brukar de 
fl esta lägga ut storlekar i centimeter 
också. Mät inte bara midja, byst 
och höft, ta även axelmått och 
bröstkorgsmått för att vara säker 
på att plagget kommer att passa. 

DECENNIUM De fl esta kläder är 
listade efter decennium, storlek 
och märke. Sök så specifi kt som 
möjligt för att få intressanta träffar 
utan att det blir oöverskådligt. 

MÄRKESKLÄDER? Är det märkes-
kläder du är ute efter? Får du inga

träffar? Testa igen, utan att 
specifi cera märket exakt. Folk är 
inte alltid så noga med rättstav-
ning … Märkeskläder är alltid 
dyra. Till och med på internet. 
Är du intresserad av mer obskyra 
designer är det lättare att fynda. 

IMPULSKÖP När du hittat något 
oemotståndligt, köp det inte rakt 
av. Be om mer info och fl er bilder. 
Seriösa säljare är alltid hjälpsam-
ma. Titta också på säljarens övriga 
försäljningar. Chansen är stor att du 
hittar fl er saker du gillar.
 
FÖR BILLIGT ... För bra för att 
vara sant. Förmodligen är det en 
designkopia du tittar på.

SAMMA SMAK Hittar du en sajt 
eller säljare som verkar ha samma 
smak som du, försök då att etab-
lera en kontakt. Säljare blir alltid 
mer välvilliga till försäljning när de 
känner igen ditt namn.  

Tips & råd



INSIDAN Vänd ut och in på 
plagget för att studera foder och 
sömmar. Se upp för fransiga kan-
ter! Fula sömmar på insidan är en 
indikation på att plagget i övrigt 
inte håller speciellt hög kvalité.

MÖNSTERPASSNING 
Välsydda plagg ser nästan söm-
lösa ut för att mönsterpassningen 
är så perfekt. Om mönstret är slar-
vigt ihopsytt, är förmodligen resten 
av plagget också slarvigt ihopsatt.
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Vad utmärker 
 kvalitetsplagg? 

Idag betalar vi stora summor för märkeskläder som inte 
behöver hålla speciellt hög kvalité. Förr lades det ofta ner 
mycket jobb just på kvalitén och det är en av anledningarna 
till att det är så kul med vintage. Skulle du idag köpa plagg 
med handsydda detaljer i fi na material, eller hitta ett plagg 
där skärningen är perfekt skulle det kosta extremt mycket, 
men vintageplaggen har ofta ett överkomligt pris. Med vin-
tage får du ett äkta hantverk!

Tips & råd



MÄRKESLAPPAR
Märkeslappar i kläder började 
inte bli vanliga förrän efter andra 
världskriget. De mest exklusiva är 
vävda; ju fl er färger, desto fi nare. 
Om lapparna är tryckta betyder 
det vanligtvis att det rör sig om ett 
senare, lite enklare plagg.
 
KNÄPPANORDNINGAR
Dragkedjan kom först på 20-talet, 
innan dess var det knappar, hakar 
och hyskor som gällde. På ett kvali-
tetsplagg ska dragkedjan matcha 
tygets färg väl och inte nudda den 
bara huden när man drar den upp 
och ner. Se upp med kläder som 
har dragkedjor som är för tunga 
och klumpiga för tyget!

KÄNDISAR SOM 
GILLAR VINTAGE

Kate Moss
Sharon Stone
Naomi Campbell
Nina Persson
Lena Endre
Titiyo
Jane Birkin
Penélope Cruz
Barbra Streisand
Winona Ryder
Drew Barrymore
Chloë Sevigny
Agyness Deyn
Dita van Teese

137

FICKOR Fodrade fi ckor 
är fi na, särskilt om det är 
samma foder som i själva 
plagget. Utanpåliggande 
fi ckor med rundade hörn 
är svårare att sy än sådana 
med raka kanter, och där-
med exklusivare. Fickorna 
på ofodrade kläder ska 
vara snygga och helst inte 
hänga löst inuti plagget. 
Ihopsydda fi ckor tyder ofta 
på att plagget aldrig är 
använt.

DET LILLA EXTRA
• dolda fi ckor
• extra hängare för galgen
• små insydda vikter för att 
få fi nt fall
• extraknappar (indikerar 
att plagget är ganska nytt)
• diskreta axelvaddar, 
insydda i samma tyg som 
plagget

TYGET Själva tyget i sig 
är den bästa kvalitets-
mätaren. Ett bra tyg är av 
naturmaterial, faller fi nt och 
är skönt att ha mot kroppen.

Tips & råd
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