
Under en svettig lindy hop-vecka på le-
gendariska Herräng dance camp för
några år sedan hittade 1�-åriga Miriam
Parkman sin livsstil: sent 1�30-tal och

tidigt 1��0-tal.
– Jag har aldrig blivit frälst men jag tror att det

är precis så det känns. Det var som en pusselbit
som föll på plats, en vändpunkt.

För dagen är Miriam klädd i en knälång blå-
och vitrutig bomullsklänning med kort ärm och
krage. Håret är lagt och uppsatt med några spän-
nen och blommor, en vardagsklädsel för henne.
Senare byter hon om, till en grön klänning med
svart mönster, liten grön halvhatt, vantar och hand-
väska. Silhuetten är stram. Så kan hon till exem-
pel se ut när hon ska gå ut och dansa på favorit-
stället Chicago swing dance studio i Stockholm.

– Jag försöker att klä mig efter min ålder, som
unga kvinnor på den tiden klädde sig. Jag blir
ibland anklagad för att vara tantig i min blogg
men det tycker jag är helt fel. Jag är ung som alla
andra unga, jag jobbar och går ut på kvällarna,
men jag gör det på mitt sätt.

Bloggen, Miriams Kafferep, är en av Sveriges
populäraste vintagebloggar. Där skriver Miriam
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Hon fyndar nostalgi på internet och loppisar, har
veckotidningar från 1945 i tidningsstället och lägger
håret två gånger i veckan. Miriam Parkman är bara
19 år men är uppfylld av allt som heter fyrtiotal.
Av JOHANNA STENIUS Foto PERNILLA SJÖHOLM

”Jag skulle säkert sticka
ut i vilken tid jag än levde”

MEDHJÄRTAT
I1940-TALET
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Miriam i söt klänning från
Påkläderiet , 250 kr, skor från
Tradera.se , 200 kr, och förklä-
de som hennes mamma köpt
på Erikshjälpen i Härnösand.
Lux-tvålreklamen på väggen
är köpt på Blå Porten Antik &
loppis i Ramsås för några
hundralappar. Gungstolen är
köpt på Återbruket i Uppsala
för 100 kronor.

Gammalt och nytt. Tekula
från Åhléns på ett äldre askfat
köpt för en femma på loppis.

Miriam är väl medveten
om att mycket inte var
bättre förr, och någon
hemmafrutillvaro längtar
hon inte efter. Men hon
beundrar en tid när
föremål och kläder till-
verkades för att hålla.

Förkläde med Miriams
initialer, ett fynd hennes

mamma har gjort på
Erikshjälpen i Härnö-

sand. Skål i pressat glas
från Marimekko/Iittala.



Parkman om allt från hårläggningstips till var man
kan hitta de bästa vintagebutikerna i Stockholm
och uppväxtens Härnösand. Numera bor hon i en
ljus 1��0-talslägenhet i Gubbängen, som är person-
ligt inredd och med många växter i fönstren. Här
och var hittar man små stilleben av saker: burkar,
glasskålar, bilder utklippta ur gamla tidningar.

– Jag är en sådan prylmänniska och tycker om
alla mina grejer. Det värsta jag vet är när jag får
höra om hur folk har slängt gamla, fina saker.

Miriam befinner sig i inledningsskedet med att
bygga upp sin stil, något hon är medveten om kan
ta tid.

– Att ha en komplett vintagegarderob är ett livs-
verk. Men sätt ett litet bälte i midjan, gör någon
liten ändring här och där så går det. Skillnaden
ligger i detaljerna.

Dock är det viktigt att allt känns autentiskt, och
en av de värsta sakerna man kan säga om Miriams
stil är att den är ”retro”. Som många andra är hon
”fast på Ebay”, älskar loppisar och kan tänka sig
att betala en hel del för att få det hon verkligen
vill ha, till exempel en ylledräkt som hon älskar
men inte kan tänka sig att använda förrän hon är
lite äldre.

– Jag måste som jag sa tänka på att klä mig efter
min ålder. Men den här dräkten var så fin och jag

”Jag är en sådan prylmänniska,

jag tycker om alla mina grejer”
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Grön elegans, inhandlad på
ebay.com för 900 kronor.
Grön halvhatt från vintage-
fashion.dk. Just denna var en
present men hattarna här
kostar annars från cirka 500
kronor och uppåt.. Skorna är för stora för Miriams fötter,men de pryder sin plats i hyllan. Miriam har fått

dem av en man som hade ärvt dem av sin mamma och läste omMiriam i lokaltidningen.

Små rara parfymflaskor från två parfymerier i Paris, Penhaligon’s och
Fragonard. De stora flaskorna är köpta på olika loppisar i Nordingrå. Hår-
nålarna kommer från garderobsbutiken.se, och kostar 15 kronor styck.

Trådrullar från Eriks-
hjälpen i Härnösand.
I bakgrunden syns
boken ”Klassisk stickning”
av Lise-Lotte Lystrup
(Känguru förlag).
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vet att jag kommer att fortsätta ha den här livsstilen
så jag köpte den.

Inte bara kläderna visade sig passa. Även det
dåtida levnadssättet hade något som tilltalade.

– Jag gillar verkligen den anda som fanns av att
använda sig av det man hade. Behövde man kläder
så sydde man dem. Ville man ha bröd så bakade
man. De saker som tillverkades var gjorda för att
hålla. Man hade inte så mycket kläder så man sat-
sade på frisyrer i stället. Under kriget var det dess-
utom många kvinnor som arbetade så det tycker
jag också passar in på mig.

Man skulle kunna säga att hon på flera sätt är
född �0 år för sent. I hennes tidningsställ finns
Damernas värld från 1��� och i byrålådan nylon-
strumpor med söm längs vaden. På andra sätt är
hon väldigt nutida, på bordet står en modern lap-
top som spelar gammal musik.

När Miriam Parkman går på stan vänder sig folk
ofta om efter henne. Hon anstränger sig alltid med
sitt utseende, som hon tycker representerar bra
hur hon känner sig inuti. Hade hon hellre velat
leva på 1��0-talet?

– Det är en svår fråga, allting var ju inte bättre
då även om kläderna, musiken och dansen var det.
Och det fanns förstås många livsstilar då också,
jag skulle säkert sticka ut i vilken tid jag än levde.
Jag såg ett BBC-program om kvinnor som lever
som hemmafruar i den här stilen, för att det ska
vara på riktigt. Det är inte det jag är ute efter. ��
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MIRIAMS BÄSTA 
VINTAGE-TIPS
OLD TOUCH – Second hand/vintagebutik med
Stockholms kanske mest brokiga blandning av
kläder och prylar från 1890-talet och framåt. 
Upplandsgatan 43, Stockholm, oldtouch.se

WEARING HISTORY är en liten butik som spe-
cialiserar sig på att sälja vintagemönster men
också nyuppritade mönster i olika storlekar efter
original. Här kan alltså den som gillar att sy välja
och vraka och hitta allt i rätt storlek!
etsy.com/shop/WearingHistory

VINTAGEBUTIKEN – Unika oanvända kläder
från 40- till 80-talet från en butik som varit i web-
butikägarens släkt sedan 1940-talet. Här finns till
exempel helt ”nya” originalstrumpor med söm,
och fina hattblommor. vintagebutiken.se

HEMLÄNGTAN – Öländsk vintagebutik som
satsar på unika och speciella vintagekläder, prylar
och möbler till bra priser. hemlangtan.net

ROCKET ORIGINALS – Här köper man dans-
skorna. Det är inte billigt, men snyggt och be-
kvämt. Säljer också mycket annat fint i 1940- och
50-talsanda. rocketoriginals.com

Byrå från en gårdsloppis i Härnösand, där den kostade 250 kronor, Fotografierna är
tagna av Miriam och ramarna är köpta på olika loppisar. Det vackra skrinet på byrån är
köpt på ett numera stängt museum i Sundsvall. 
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Bomullsvantar från 1960-talet. 
Väskan har Miriam fått i present. 

Näpet rådjur från 
Blå Porten Antik &
Loppis i Ramnäs, 
15 kronor.

�3

5
FAVORITBLOGGAR
femtiotalsjakten.blogg.se – Eli Åhman Petersen
skriver om fynd och stil från sitt favoritårtionde.

bettylougotanew.blogspot.com – En liten blogg
om vintagefynd, vintageauktioner, lite bakning,
diverse tips och annat smått och gott.

vintageblomster.blogspot.com – Madelin som
är Miriams goda vän och dessutom vintage-florist,
stylist och danslärare har en snygg och spännande
blogg.

blog.caseybrowndesigns.com – En amerikansk
Miriam är Casey Brown som ofta visar upp gamla
tidningar och bilder, och som gör fina hattar. 

miriamskafferep.blogspot.com 
är Miriams egen blogg

”Jag gillar verkligen den  
anda som fanns,av att 
använda det man hade”


