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Mimring om klesmotane på 50- og 60-talet under boklansering i Eiken:

I mors forlovarkjole frå 1968
”Amerikakjolane” vekte gode
minne frå 50- og 60-talet sist
torsdag i Eiken. Då var det
framvising av kjolar og tilbehør frå USA som damer frå
indre bygder skaffa seg då
dei fyrst reiste ”over there”.
Av Sigrid Åsen Haugsgjerd
Mange fekk med seg heim den nye
boka til Siv Ringdal, ”På høye hæler i Amerika” denne kvelden. Som
ein del av boklanseringa viste dei
lokale modellane fram kjolar og
drakter som vart brukte i konfirmasjonar, bryllup og andre spesielle
hendingar på 50- og 60-talet. Til
felles hadde dei at antrekka var
kjøpte ”over there” av damer frå

Sissel Haddeland med kjolen til
mor si, Berthe Hobbesland. Kjolen
brukte Berthe då ho var forlovar
for svigerinna si i Brooklyn i 1968.

Anette H. Sandnæss i Gladys Handeland (t.h.) si drakt. Denne tok
Gladys på seg etter bryllaupet og reiste på bryllaupsreise i.

Agder, og med fargar og snitt som
ennå ikkje var komne til Noreg på
denne tida.

Ei tidsreise
Den rykande ferske boka til Ringdal
inneheld mange bilete som ho viste
fram og fortalde om for eit interessert og engasjert publikum. Mange
i salen kjende seg nok igjen i historiene frå denne tida, for ein kunne sjå mange gjennkjennande nikk.
Kvelden vart som ei lita tidsreise
for dei frammøtte, der klesmotar og
påverknad frå Amerika på 50- og
60-talet stod i sentrum.

Åse B. Lølandsmo hadde på seg konfirmasjonskjolen til mor si, Tellaug
Bryggeså (t.h.). Tellaug sit med barnebarnet Andina på fanget.

Siv Ringdal (t.h.) presenterte
boka ”På høye hæler i Amerika”
på biblioteket i Eiken for ei veke
sidan. Ho viste bilete og fortalde
om 50- og 60-talet, så publikum
vart tekne tilbake til tida ”over
there”.

Eit rikt utval av ”amerikakjolar” som i dag heng i klesskåp i heile indre Agder. Boklanseringa i Eiken vart for mange ein mimrekveld tilbake til 50- og 60-åra i USA.

