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Minnets kläder

Oanvända kläder har inga minnen, de är hopplöst anonyma. Någon gång kan en liten etikett kanske 
leda vidare och ge oss ledtrådar om plaggets ursprung och historia men det är det använda plagget 
som har impregnerats med sin särskilda berättelse.

Minnets kläder är en säregen samling av personliga texter utifrån klädesplaggets perspektiv 
av journalisten, författaren och illustratören Tonie Lewenhaupt, med mångårig erfarenhet av 
modebranschen. Det handlar också om den starka kopplingen mellan samhällsförhållanden och 
klädedräkt; kläderna är ett uttryck för skiftande ideal i sin tid men har ett tidlöst budskap som 
identitetsskapande. Texterna ackompanjeras av författarens originalillustrationer. 

Tonie Lewenhaupt är författare, dräkthistoriker och tecknare. Hon är utbildad på Konstfack och 
har en mångårig erfarenhet av modebranschen i egenskap av journalist, författare och illustratör.  
Bland hennes tidigare böcker finns Tidlösa trådar – klassiska kläder från antiken till våra dagar, 
Kläders tysta språk, Svart som – idéer och tankar kring svarta kläder, Inte bara mode – samhället 
som modeskapare samt Bilden av modet tillsammans med Lotta Lewenhaupt.

”Kläderna utgör vår fasad som hela tiden skiftar med 
samhällets förändrade värderingar, vilka rent konkret 
koncentreras i ett nytt modeideal. Ett uttryck för skiftande
ideal i sin tid och kultur vars budskap är tidlöst: se här min 
nya identitet.” 

Tonie Lewenhaupts illustrationer kan ses på Röhsska museets 
utställning ”Bara det bästa”, vilken hon även curerat, och som 
pågår från den 19 april till den 31 december.
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