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Extra

Östergötland 5

ÖPPET HUS!

z Så många miljoner kronor får Sjöfartsverket i
Norrköping i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten för digitalisering av data om havsdjup. Just
nu finns den informationen endast i analog form.

Välkommen till en ovanligt bra skola.
Torsdag 19 april kl. 18.00–20.00
Kunskapsgallerian Linné, S:t Larsgatan 44-46, Linköping

Coldman

50 år!
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COLDMAN

TÅL DU INTE
GLUTEN?

Omgiven av mode. Erika Pohjanen, praktikant från Linköpings
universitet, bredvid en klänning
av Lars Nordensten, stjärnskräddare med rötterna i östergötland.
Foton: Louise Åsenheim

LAKTOS?
MJÖLK- ELLER
SOJAPROTEIN?

Minns mode från
forna årtionden

Från 50-talets skräddade mode, via 60-talet
slit och släng-tänk,
till dagens mer miljömedvetna mode. Snart
visas östgötarnas egna
modeminnen på Östergötlands museum.

Vi arbetar för
att ge dig ett
bättre liv!
Bli medlem på
www.celiaki.se
redan idag.

70-tal. Pappa
och barn matchade varandra.

Björnvägen 1, Motala, Tel 0141-69 91 30

Linköping. Under 2012
samarbetar flera östgötska museum kring temat
mode. I den utställning
som invigs på söndag,
Vintage – Mode & minne,
har museet gått ut med en
efterlysning av designade kläder, gärna med östgötsk anknytning.
– Det var många som
nappade. Många av plaggen är sydda i Östergötland och vi har också fått
in många plagg där det
finns minnen att återberätta, säger Gunnel Mörkfors, 1:e intendent på museet.

TÄVLA MED
GRÖNA PÅSEN.
VINN NYA iPAD!
Gröna Påsen-spelet lär dig hur du sorterar dina matrester
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Utflippat på 60-talet

Utställningen
börjar
i 50-talet då kläderna
fortfarande var skräddarsydda.
På 60-talet är det ett helt
annat tänk och klänningarna flippade ut i färgsprakande mönster.
– Det var då som ungdomsmodet slog igenom.
Det som var speciellt var
också att nylonstrumpbyxan kom vilket gjorde
att det blev kortare och
kortare kjolar, säger Erika Pohjanen, praktikant
med modeinriktning från
Linköpings universitet.

Många östgötar

70-talet
representeras
bland annat av stickade
plagg av formgivaren Birgit Elmarson Wasén som
verkade i Linköping och
Ödeshög. Under 80-talet
hade Boréns trikåfabrik i
Motala sin guldera då sil-
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kestrikå i pastellfärger var
hett. Gunilla Pontén och
Gudrun Sjödén var några
av de formgivare som tillverkade sina plagg där.
På 90-talet slår Linköpingsbon Nygårds Anna
Bengtsson igenom och
östgöten Lars Nordensten gör sig ett namn som
skräddare till stora stjärnor i New York, Miami och
Los Angeles.
Hur ser då trenden ut på
2000-talet?
– Det finns två saker som
är unikt för nutiden. Dels

har vi vintagetrenden,
som egentligen står för
äldre kläder av god kvalitet men som har blivit ett
vidare begrepp. Dels har
vi det svenska modeundret där många som är verksamma i dag jobbar mycket i miljövänliga material,
säger Erika Pohjanen.
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Louise
Åsenheim
013-495 88 86
louise.asenheim@extraostergotland.se
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