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NOL. Emelie Norin har svårt 
att förklara varifrån fascina-
tionen för 50-talet kommer. 
Men hon älskar det – kläder-
na, håret, musiken, bilarna, 
möblerna. Ja, det mesta hon 
äger kommer från en tid 

när LP-skivan ännu inte var 
uppfunnen och jenkarbilar-
na hade ”de rätta formerna”. 

– Det är som en egen 
liten värld som jag delar med 
många andra. Tillsammans 
åker vi på bilträffar där olika 
veteranklubbar hyr in sig på 
dansbanor. Det är roligt att 
kulturen är så stor.

Hon har bland annat varit i 
Falköping, Trollhättan, Dals-
land och i Västerås, där det 
varje år anordnas världens 
största bilträff. Även i Ale 
finns det många som hakat på 
trenden och fester anordnas 
bland annat i Hålanda bygde-
gård och i Kungälv.

Lika viktigt som de gamla 
veteranbilarna och 50-tals-
musiken är stilen.

Välskräddade klänning-
ar, rött läppstift och upprul-

lat hår hör till de viktigaste 
detaljerna.

– Favoritplaggen är klän-
ningar och jeans med hög 
midja. Eyeliner, markerade 
ögonbryn och pärlhalsband 
hör även till. Men det tar lite 
tid att fixa i ordning sig och 
eftersom jag är rätt morgon-
trött orkar jag inte göra det 
varje dag.

I lägenheten i Nol bor hon 
tillsammans med sin syster 
Therese Norin och katter-
na Alma och Algot. 

IKEA-möbler är bannlys-
ta och istället består inred-
ningen bland annat av klas-
siska tikmöbler, en gammal-
dags stringhylla och ett tv-
skåp. I ett hörn står även en 
radiogrammofon med tillhö-
rande stenkakor, föregångare 
till LP-skivan.

– Man kan få in kanaler i 
den, men eftersom det spelas 
så dålig musik på radion nu 
för tiden så brukar jag inte an-
vända den så ofta. 

Ute i köket syns det inte 
heller till några direkt mo-
derna ting. Tekannan, våf-
feljärnet och brödrosten går 
i samma klassiska 50-talsstil. 

– Man måste ha tålamod 
när man letar på second-
hand. Det bästa är att gå till 
små loppisar utanför stan ef-
tersom de inte riktigt vet vad 
de säljer, och då kan man göra 
fynd.

Emelie häller upp kaffe i 
små vackra koppar. Servisen, 
som hon fått från sin morfar, 
tillhör en av hennes favoriter. 
Ingenting lämnas åt slum-
pen och därför har Therese 
bakat radiokaka. Hon brukar 

följa med på shoppingrundor 
ibland, men har inte alls lika 
stort intresse för gamla ting. 

– Syrran brukar fika och 
vakta grejer medan jag och 
alla gamla tanter köar utan-
för loppisarna, säger Emelie.

Rock n rollRock n roll  möter röda läpparmöter röda läppar
– Elegant 50-talsstil är Emelies stora passion

50-talet är tillbaka och lever vidare – hemma hos Emelie Norin i Nol. 
Jakten på det perfekta loppisfyndet pågår ständigt och på helgerna åker hon på bilträffar runt om i hela landet. 

Här är det stilfull rock n roll som gäller – för hela slanten.
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Antikt. I vardagsrummet ligger till och Antikt. I vardagsrummet ligger till och 
med en damsugare från samma stilfulla med en damsugare från samma stilfulla 
decennium som de gamla tikmöblerna. 

Drömmar. Emelie Norin skulle gärna vilja driva en egen lopp-
marknad med café i 50-talsstil. ”Då hade jag trivts”, säger 
hon.

EMELIE NORIN
Ålder: 21
Bor: Nol
Familj: Mamma, pappa och syst-
rarna Therese och Hanna
Gör: Jobbar som marknadsassis-
tent på Storel i Göta
Intressen: Åka på bilträffar, gå på 
loppisar och dansa lindy hop. 
Inspireras av: 30-, 40- men fram-
för allt 50-talet. 
Favoritplagg: Klänningar och 
jeans med hög midja.
Favoritmusik: Lyssnar just nu på 
Wanda Jackson
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