
 S
ugen på en ny designerväska, men utan större 
lust att betala en halv månadslön? Gillar du att 
fynda kvalitetsplagg till vrakpriser? Då kanske 
vintage är vägen att gå. Men hur gör man egent

ligen för att komma över de där lyxiga guld kornen, 
som alla andra alltid hittar? Vintageprofset Elsa Bill
gren känner till alla knep, magiska gömmor och farli
ga falluckor och har samlat dem i den matiga, tips rika 
och fina (formgiven av Lotta Kühlhorn) boken Elsa Bill-
grens vintage. Äntligen den ultimata guiden för vintage
noviser! Men var ska man börja?

– Först och främst måste man lära sig att ta sig an en 
vintageafär. Man måste till exempel kolla när den är 
öppen! Mina bästa afärer är öppna en dag i veckan 
mellan tre och sex, som till exempel Saker & ting som 
är en av de bästa vintageafärerna i Stockholm när det 
gäller designervintage. Börja luska på var de hemliga 
gömmorna finns, googla olika städer och områden. 

När du väl har hittat din butik ska du, enligt Elsa, gå 
direkt till kassan utan att passera ”Gå”.

– Vi är väldigt ovana vid att prata med någon när vi 
handlar. Men en vintageafär är mer som en ostbutik 
än en klädafär. Det är viktigt att gå fram och fråga den 
som säljer osten: ”Vad har ni i dag? Vad är gott? Vad har 
ni bakom disk till extrapris?” I vintageafärer kan de 

mode

    Elsas vackra 
vintagevärld

Lär dig fynda designervintage som Elsa Billgren. Vad ska man leta efter?  
Vilka märken kan man hitta? Och hur kan man spara pengar – på att shoppa?

av Helena Skoog  foto: Elsa Billgren

Hittar du inte det du söker bland alla 
kläder? Våga fråga butikspersonalen!

Elsa i en av 
sina många 

vintage-
klänningar.

Bland accessoarerna 
kan man hitta 
designerfynd.

En av Elsas mest 
populära 
hyrklänningar.

designer att  
spana efter
Christian Dior – En stor del av 
vintagemarknaden består av 
kläder från 80- och 90-talen och 
då gjordes väldigt mycket 
Christian Dior, ofta businesskläder.

Pucci – Håll utkik efter det 
karaktäristiska mönstret som alltid 
ska vara signerat med ”Emilio”.
Silhouette – Ett klassiskt solglas-
ögonmärke från 70-talet.  
Bland solglasögonen kan man 
hitta många olika designer.
YSL – Titta efter bijouterier, 
örhängen och stora 
guldsmycken.
Elsa Schiaparelli – Deras 
underbara scarves är lätta  
att hitta.
Bally – Leta bland pumpsen!
Pendleton – Deras herrkoftor.  
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som jobbar där extremt mycket om sina 
plagg och sin butik.

Nu är det dags för själva shoppingen. 
Letar du efter designermärken ska du 
börja leta bland accessoarerna, där det 
ofta gömmer sig lyxiga märken –  helt 
enkelt för att vi genom alla tider har 
unnat oss designeraccessoarer, som ofta 
är billigare och håller längre än kläder. 
Finns det något man ska akta sig för?

– Att köpa dyra saker fejk! Jag tycker 
ändå allra bäst om att köpa billig vintage 
– det gäller både design och ickedesign. 
Man ska fynda saker som man gillar, av 
god kvalitet. Man ska inte köpa saker för 
att man tror, inte vet, att de är värdefulla, 
när de redan är dyra. Då tycker jag att 
man är ute på hal is. 
Hur ska man tänka när det gäller 
nätshopping?

– Nätet är jätteknepigt, men vissa saj-
ter är säkrare än andra. Sajter som inte är 
gigantiska, men inte heller pyttesmå, mel-
lansajter tycker jag har en trygghet över 
sig. Och man måste alltid få se tydliga bil-

der. Inga pressbilder, riktiga bilder, säger Elsa Billgren 
och tillägger:

– Finns det en massa bilder på en designerväska, bild 
på kvittot och serienumret – men det är ändå ett jätte-
bra pris – då måste man tänka: ”Varför då?!” Klipp gör 
man för att säljaren inte riktigt vet vad den säljer.
Vad ska man köpa om man vill göra en bra investering?

– Klassiska saker. Skinnväskor är en av de bästa 
sakerna att investera i. Gärna stora, androgyna, i herr-
modell. Skinn åldras vackert och det går att fynda rik-
tigt billigt. Jag köpte en skinnväska på en loppis i Skåne 

som hade en plånbok i med mer pengar 
än vad jag betalade för väskan! Det var en 
god investering. 

Andra bra köp som håller i längden är 
enligt Elsa den så kallade lettermanjackan 
(en sportig filtjacka med en bokstav brode-
rad på bröstet), välgjorda jeans och klassis-
ka skomodellen Mary Janes. 

Själv letar hon efter designaccessoarer 
att matcha sina klänningar med, klänning-

ar som inte har något speciellt märke i nacken utan ofta 
är uppsydda hos en skräddare.

– Jag tittar mycket efter skärp. Jag har ett fantastiskt 
YSL-skärp som jag fyndade för tio kronor på Humana. 
Sedan tittar jag ofta efter smycken. Klänningsklämmor 
i strass från 40-talet – och solglasögon. Jag gillar tyng-
den av ett par gamla, rediga designsolglasögon. 

Om du vill göra pengar på din vintageshopping kan 
det vara en god afär att rikta in sig på ett specifikt mär-
ke och sedan sälja tillbaka plaggen till företaget som 
har gjort dem. Många märken har nämligen inga arkiv 
och är intresserade av att samla in plaggen i efterhand.

Ibland är vintagefynd trasiga. Vad kan man fixa och vad 
ska man lägga tillbaka i lådan?

– Vissa typer av fläckar och hål är svårare än andra 
att fixa. Rost är extremt svårt att få bort. Däremot kan 
sådant som man tror ska vara omöjligt, som ett bläck-
streck, gå att få bort med lite fantasi. Jag brukar använ-
da hårspray. Man sprayar på bläcket så försvinner det.

Slitageskador kan vara svårare.
– Jag brukar tänka på hål i kläder som sår på krop-

pen. Vad skulle läka snabbt och enkelt och snyggt och 
vad skulle inte göra det? Ett enkelt skärsår går att laga, 
men om det har blivit ett stort, djupt skrubbsår mitt på 
ett ben kan det bli ett jättefult ärr.

När du väl har hittat ditt designerplagg eller väs-
kan med Chanelloggan kommer nästa utmaning: att 
ta reda på om det du har sprungit på är ett designerfynd 
eller en billig kopia. Elsa berättar att det finns en del 
knep, men att kännetecknen är olika för olika märken.

– Kolla om tyget är mönsterpassat. Om det är möns-
ter på tyget eller skinnet ska det ligga snyggt där söm-
marna är. Det ska inte ligga snett, det ska inte ligga 
uppochner, det ska inte vara några skeva, konstiga 
skillnader i sömmarna, berättar Elsa och fortsätter:

– En designerväska ska ha tydliga, raka, bra söm-
mar. Louis Vuitton och Hermès har specialutbildning-
ar som man måste gå innan man får sy för dem. Det ska 
även finnas någon form av stämpel i all metall. Drag-
kedjan, knapparna och gångjärnen ska vara märkta, 
för de är specialgjorda för just det märket. 

Ett serienummer kan också vara ett äkthetsbevis.
– När det gäller väskor kan man googla vad de har 

för typ av serienummer. I varje Chanelväska i hela 
 världen finns ett serienummer gömt någonstans i väs-
kan på en liten, fyrkantig pappersbit. Sedan ska det ju 
inte vara ”Made in China” heller, haha. Men det kan-
ske jag inte behöver berätta? 

mode

”Skinnväskor är en av de bästa sakerna att investera i.   
      De åldras vackert och går att fynda riktigt billigt.”

Elsas kontor  
är fullt av 
vintage-
fyndade 
bröllops-
klänningar, 
som hon  
hyr ut.

Syna lappen …
På Vintagefashionguild.org 
finns bilder på alla märken och 
logotyper under 1900-talet, så 
att du kan se hur själva lappen 
såg ut vid en viss tid. Yves Saint 
Laurent hette exempelvis bara 
Saint Laurent tidigare och hade 
ett helt annat typsnitt i loggan. 
Nu heter det Saint Laurent Paris. 
När man kan sina märken kan 
man också se vad som är äkta 
och vad som är fejk.

Håll utkik efter!
∂ Lär dig om märkEn som 
foLk intE kännEr tiLL.  
”En av mina favoriter är Suzy 
Perette, ett amerikanskt märke. 
Amerikansk vintage finns det 
mycket av i Europa eftersom 
USA gjorde välgörenhetssänd-
ningar hit under andra 
världskriget.”

∂ AccEssoArEr. ”Det är det 
allra lättaste att fynda. 
Accessoarer har vi alltid haft 
råd att köpa, även till god 
kvalitet.”

∂ JEAns. ”Levi’s 501:or kan 
man fynda billigt, men man ska 
även titta på bokstaven E i 
loggan. Om den är skriven 
med stor bokstav är det ett par 
’big E’, som är gjorda före 1971, 
och de är väldigt värdefulla. 
När jag jobbade på Beyond 
retro sålde jag ett par ’big E’ för 
8 000 kronor.”

∂BLUsAr. ”Under 80-talet 
massproducerade många 
designer blusar eftersom 
powerkvinnan kom tillbaka, 
med mycket pengar, och hon 
konsumerade mycket mode. 
Så kolla bland blusarna efter 
lyxiga märken!”

äkta – eller inte?

Elsa gillar strass.
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