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FÖRORD
jag gick och köpte en gigantisk pappskiva och 
började klippa och klistra. Det var inspirationsbilder 
som jag hade sparat i olika mappar. Romantiska bil-
der tagna av min favoritfotograf Tim Walker, Vanity 
Fair-omslag, front row-bilder, reklambilder tagna av 
Sofi a Coppola, vykort med Skagenmotiv, ladugårds-
porträtt av societetsdamen Carolyne Roehm, Ivana 
Trump i skidbacken, Alain Delon i smoking, Burberry- 
reklam, marmorbadrum hämtade ur The World of 
Interiors, hönor och påskfjädrar, amishkvinnor, 
skånelängor, stråhattar… Sedan bar jag iväg min rätt 
otympliga moodboard till min förläggare Ann Påls-
son, som i sin tur presenterade denna udda idé vid ett 
utgivningsmöte. 

»Obsession – en modefamiljs bekännelser« är berät-
telsen om en fi ktiv modefamilj under ett år i deras liv. 
En dokumentär roman med erfarenheter och inblickar 
i modevärlden som är helt autentiska. Dessutom med 
stylade modebilder och sist men inte minst: en mängd 
tips och modehistorik som vävs in i berättelsen. Det är 
en bok som speglar min passion för mode. En person 
som blixtsnabbt förstod hur jag ville ha det var fotogra-
fen Nils Odier. Han är van att se i bilder och tolka mina 
modefantasier. Vi har jobbat ihop under fl era år och 
han är en av de mest begåvade i branschen. 

Det var som att sätta igång en fi lmproduktion. Mo-
deller skulle castas, och sedan var det miljöscouting – ett 
år med alla säsonger skulle ju få plats. Storstad, ekoby, 
paradvåningar, veteranbilar, minimalistiska hem, 
blomsterprakt, gårdsplan, châlet i alperna… Önske-
listan var omfattande och vi betade av allting efter 
hand. Liknelsen med fi lm stämmer väl. Under ett års 
tid har huvudkaraktärerna träffats vid olika fotograf-
eringstillfällen – »shoots« – och levt sig in i sina roller. 
Deras replikskiften har varit en fröjd att lyssna till.

Jag är en fantast på mitt område och jag ger mig inte 
förrän äkta vara är funnen. Därför har researcharbetet 
varit gigantiskt då det gäller kläder och accessoarer. 
Handlar det om 1980-talet, ja, då är kläderna från det 
decenniet på riktigt. Vill jag visa en 22 carats aigrette-
brosch från Chanel Fine Jewelry så har jag inte gett mig 
förrän jag månader senare fått tillstånd att publicera 
bilden. Modevärlden är otroligt hierarkisk och håller 
du inte måttet är det omöjligt att få låna en enda pinal. 
Tur att jag har tjugo år som moderedaktör i ryggen.

I det här projektet har jag varit författare, stylist, pro-
duktionsledare, rollbesättare, researcher, designer (vi 
har även sytt upp plagg till bilderna), bokare, chaufför 
och så vidare – men jag hade aldrig klarat det utan en-

tusiastiske Nils Odier vid min sida. Och egentligen är 
allting från början min farmors fel, eller förtjänst, hur 
man nu ser det. Min skruvade fantasi fi ck näring av hen-
nes brokiga levnadsöde. 

Min biologiska farmor, Greta-Lisa »Gesa« Lind-
blad, dog i cancer vid fyrtiotre års ålder, min pappa 
var då sjutton år gammal. Pappa har aldrig berättat 
något om sin mamma, så det enda jag kunnat ta del av 
är sporadisk brevväxling som bevarats och en mängd 
anekdoter som några äldre personer i min omgivning 
berättat. Vidare har jag två fotografi er av Gesa som spär 
på myten om henne. Det är skådespelarporträtt av en 
vacker och glamourös kvinna, en 1930- och 40-talsdiva. 

Greta-Lisa föddes 1916, hennes far var dansk hyp-
notisör och modern norsk lindansös. Båda föräldrarna 
dog i spanska sjukan 1918 och Gesa hamnade på barn-
hem. Hon blev adopterad av journalisten Vera von Krä-
mer, som var dotter till Hjalmar Brantings första fru 
Anna Branting, och gift med redaktör Hugo Lindblad. 
Efter studier i Franska skolan i Stockholm kom Gesa 
in på teaterhögskolan och hade engagemang på fl era 
stora scener i Norden. Hon hade ett kort och stormigt 
äktenskap med Johan »Joja« Bonnier och sonen Dan 
Bonnier föddes 1942 (min pappa).

Efter kriget bestämde sig Gesa för att lämna skåde-
speleriet och fl yttade till Skåne för att bedriva hönsupp-
födning! Det gick sisådär med hönsen som löpte amok 
på gården i Beddingestrand, och en dansk förman an-
ställdes för att styra upp kaoset. Hans Jacobsen hette 
han och han gifte sig med Gesa 1949. 

Jag har alltid undrat över vad det var som fi ck min 
farmor att byta liv så radikalt – från fi rad aktris i stor-
staden till hönsuppfödare på landet. Det kommer jag 
aldrig att få reda på. »Obession – en modefamiljs be-
kännelser« är skriven till min vackra farmor Greta-Lisa 
Lindblad. Jag vill också tacka en nära familjevän, Gun 
Lindberg, som 2001 skickade mig en skrift om Bed-
dingestrand på Österlen där det står berättat om min 
farmor. Den lilla boken med bild av hennes skånegård 
ligger alltid på mitt nattduksbord.
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      BLOGG
      PRINSESSA 

          MED MODE I 
                    BLODET

Prinsesstyll är 
svenska designern 
Ida Sjöstedts 
specialitet.
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att marc och margaux skulle få en modeprinsessa 
till dotter var det ingen som tvivlat på. Margaux som var 
modeorienterad i allt hon gjorde hade valt mellan namn-
alternativen Chanel, Gucci, Milano, Paris, Donna, 
Armani, Dolce och Miuccia. Namnvalet föll till slut på 
Miuccia, efter hennes favoritdesigner Miuccia Prada. 

Att säga att Miuccia fått mode med modersmjölken 
var ingen överdrift. Mor och dotter stod varandra väldigt 
nära. När Margaux var tvungen att resa mycket i jobbet 
ringde hon fl era gånger om dagen hem till Miuccia och 
berättade ingående om sina upplevelser. Modemötena 
lät som sagor i den fantasifulla Miuccias öron. När hon 
blev äldre fi ck hon ibland följa med på resorna – då var 
det fest. Hon älskade modevisningarna, showroomen, 
musiken, människorna och fl ärden. I Paris brukade de 
promenera i Luxembourgträdgården, äta sockervadd 
och åka pariserhjul. När de satt på Ladurée och drack 
varm choklad och åt pastellfärgade makroner kände 
Miuccia en varm trygghet. Hon beundrade sin mamma 
och drömde om att bli som hon när hon blev stor. 

är Miuccia var liten blev barn en favorit-
accessoar i modetidningar. I Margaux 
succémagasin Much More visades chi-
ca kvinnor upp med sina gravidrunda 
magar. Att vara mamma var inne och 
småttingarna stylades i designerplagg.

Stora modehus som Gucci och Louis Vuitton införde 
bärsele och skötväska i bassortimentet. Margaux och 
Miuccia var med i glamorösa mamma-barn-reportage. 
Margaux iklädd sidenblank aftonklänning med den 

treåriga Miuccia hängande på höften i gosig fl anellpyja-
mas. Fotot stod i silverram på fl ygeln i vardagsrummet. 

När föräldrarna var på affärsresor tog barnfl ick-
orna över ansvaret för Miuccia. De betraktades som 
familjemedlemmar och drillades automatiskt till mo-
deproffs i familjens hem. Miuccia uppmuntrades till 
konstnärliga aktiviteter, som teckning, musik och foto-
grafering. Hon gillade att ta bilder och göra egna album 
och i bokhyllan stod de rosa fotoalbumen med glitter-
text sorterade efter rubriker. 

Hon var ett älskat barn. Vissa skulle kalla henne 
bortskämd, men den åsikten delade inte Margaux och 
Marc. De ställde krav på livet och jobbade målmedve-
tet för att uppfylla dessa. Båda var entreprenörer och 
Miuccia fi ck tidigt lära sig att arbete var roligt. Att tjäna 
pengar var inget fult, utan en naturlig drivkraft. Därför 
skolades Miuccia in i familjeföretaget redan som riktigt 
ung. När skolarbetet tillät följde hon med Marc på in-
köpsresor. Det sades aldrig rakt ut att Marc gärna skulle 
se dottern ta över företaget, men det låg i luften. 

I skolan hade hon alltid den senaste jeanstrenden 
på sig. Fanns plaggen inte i hennes storlek såg Marc till 
att de syddes upp. På det viset fungerade Miuccia som 
trendsättare bland barnen och Marc fi ck möjlighet att 
avläsa vad de unga kunderna verkade gilla. 

När föräldrarna kom hem efter sina affärsresor 
överöstes Miuccia med presenter. Designerkläder pack-
ades omsorgsfullt upp ur prasslande parfymerat silkes-
papper och lades ut på matsalsbordet i lämpliga kombi-
nationer till allmän beskådan. Det var sådana mängder 
kläder att Miuccia inte ens hann använda allt innan det 

IUCCIA
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Skomärket Jimmy 
Choo startades 1996 
av designern Jimmy 
Choo och Vogues 
accessoarredaktör 
Tamara Mellon. 
Det blev snabbt 
en favorit bland 
kändisar och it-girls.
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Ladda ner visningsbilder 
och streetstylebilder  
du gillar i mappar.  
Så fort du har idétorka 
är det bara att börja 
bläddra i ditt eget  
inspirationsgalleri.

Planering är a och o  
för att åstadkomma 
en ny look varje dag. 
Aspirerar du på att bli 
proffsbloggare, tänk  
på att bilder på detaljer 
är lika viktiga som  
hela looks.

Etablera kontakt med 
rookiedesigners.  
Genom att stödja och 
vara intresserad från 
början kan man komma 
långt. Har du tur blir  
du musa!

1 2 3
St I l t I p S  f ör  Bl O g gp r I N SE S S Or

»Ju mer undergrounddesigner,  
desto bättre. Säger trenden vitt,  

köp svart! I’d rather be dead  
than mainstream.«

Kim Hagelind, designer Känd för sina unga  
avancerade ocH uniKa Kreationer

När det gäller dyra 
investeringar, satsa på 
enkla klassiker. Den 
senaste trenden köper 
du fördelaktigast hos 
kedjorna.

Högmod går före fall –  
ett uttryck som inte  
gäller modebloggare.  
Just go for it!

Upplys dina föräldrar  
om att ditt modeintresse 
är på riktigt så att de re
spekterar din passion.

4 5 6
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ständigt avstånd från staden, med högväxta arabiska 
fullblod i stallarna. Att just denna söndagsförmiddag 
sedan skulle visa sig bli något helt annat kunde hon 
bara ana när hon såg Marc nervöst vanka av och an i 
våningen. Enda gången han pausade var för att ser-
vera henne nybryggt te som doftade svagt av karamell, 
något som Margaux inte kände 
igen. Hon brukade föredra rött 
rooibos.

– Vet du vad jag har läst på kväl-
larna den senaste tiden? Marc 
slängde ur sig frågan lite väl högt 
för att det skulle vara normalt.

– Nej, det är inget jag tänkt på, 
svarade Margaux och tittade oför-
stående på sin make.

– Ekobyar. Jag har börjat intres-
sera mig för ekosamhällen. Vet du 
att det fi nns människor som lever 
självförsörjande, med egna djur 
och åkermark, som förr i tiden?

– E k o s a m h ä l l e ! Margaux bokstaverade långsamt 
ordet som om det vore första gången hon uttalat något 
så främmande.

– Ja, jag menar inte att du ska förstå direkt, för jag har 
tänkt på det här så länge nu. Marc gick runt bordet och 
lade händerna på Margaux axlar. Hon såg ut som om 
hon hade en begynnande huvudvärk.

– Vadå förstå, vad är det jag ska förstå? Självhushåll? 
Hennes röst gick upp en oktav och hon kände en stark 
olustkänsla. 

Egentligen hade hon ingenting emot djupare samtal, 
som detta verkade vara början på. Men skillnaden nu 
var att hon absolut inte förstod någonting. Frågorna 
hopade sig och hon kände sig lätt irriterad. Hon som 
planerat dagen så väl och så kom Marc och förstörde. 
Normalt tänkte de lika, som sedan länge gifta par ofta 

gör. Men detta samtal kändes 
helt oförberett och Margaux för-
lorade sin sedvanliga kontroll.

– Varför börjar du prata om 
landet nu, vi har ju sålt vårt land-
ställe för att vi inte hann vara där?

– Det är just det, tid, vi hinner 
ingenting. Vi hinner inte upp-
leva våra liv. Ingen av oss lever i 
nuet, vi bara springer hela tiden 
och snart är livet slut. Marc slog 
dramatiskt ut med armen i rikt-
ning mot den handtryckta land-
skapstapeten från franska Zuber 

– ett företag som höll ställningarna som världens främ-
sta producent av historiska tapeter sedan 1700-talet. 

– Vad pratar du om? Jag tänker aldrig på att något ska 
ta slut. Vi gör och upplever ju saker hela dagarna. Mar-
gaux gjorde en ansats att ställa sig upp men Marc höll 
bestämt kvar henne i stolen. 

– Lyssna, du behöver inte vara så defensiv. Det här 
är en idé som jag haft länge. Jag vill börja om på nytt. 
Alltså du och jag, som när vi träffades första gången, 
skyndade han sig att tillägga när han såg hustruns fråg-
ande ansiktsuttryck. Jag vill att vi två ska bygga ett nytt 

TIDLÖS KLOCKA
En av världens mest eleganta sportklockor 

är »Reverso« från den schweiziska urmaka-

ren Jaeger-LeCoultre. Modellen introdu-

cerades 1931 och var från början avsedd 

för polospelare. För att poloklubborna inte 

skulle slå sönder klockans glas gjordes den 

vändbar, där av namnet »Reverso«. Klockan 

är ett måste för en seriös klocksamlare.

En Jaeger-LeCoultre 
med monogram 

ingraverat på 
baksidan av den 

vändbara klockan.
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STILIKONEN MARCHESA LUISA CASATI
Stilikonen Marchesa Luisa Casati (1881–1957) räknas som en av världens genom tiderna största 

musor. Denna excentriska arvtagerska och modeestradör var under början av 1900-talet Italiens 

rikaste kvinna, men dog totalt utblottad i London. De amerikanska designerna Georgina Chap-

man och Keren Craig, kända för sina extravaganta aftonskapelser, har döpt sitt modehus efter 

Marchesa. Genom åren har Marchesa inspirerat många stora designers, både John Galliano och 

Karl Lagerfeld har gjort kollektioner till hennes ära.

liv tillsammans. När han talade tryckte han symboliskt 
hennes hand där vigselringarna satt. Eller skulle ha suttit, 
eftersom hon just då inte hade några ringar på sig. Dem 
satte hon alltid på sig precis innan hon skulle gå ut. 

Den ursprungliga släta vigselringen med tre små bril-
janter, symboler för tro, hopp, kärlek, var sedan länge er-
satt av en megasten som gnistrade på kilometeravstånd 
i rätt belysning. Margaux hade pekat på Victoria Beck-
hams ring med en bamsesten en gång och Marc hade 
tyckt det var roligt att ge henne en liknande. Gåvan signa-
lerade både kärlek och välstånd. Den riktiga vigselringen 
låg i säkert förvar i bankfacket. Vid ett tillfälle då Mar-
gaux skulle hämta ut ett halsband 
till en smokingfest från bankfacket 
hade hon fått syn på sin gamla vig-
selring och konstaterat att smaken 
ändrats radikalt med åren.

– Du menar som en date? 
Margaux såg en drömklänning i 
mintgrön spets med långa drape-
rade chiffongband från Marche-
sa susa förbi i tankarna. En klän-
ning som gjord för en första date 
på en exklusiv krog i Paris. 

Designerna bakom det New 
York-baserade märket Marchesa 
hette Georgina Chapman och Keren Craig. De hade 
under 2000-talet etablerat sig som ett av de ledande 
märkena inom röda mattan-genren. Margaux tillbad 
märket precis som många andra kvinnor i hennes po-
sition som behövde snitsig stil på galatillställningar. 

– Vem har talat om en date? undrade Marc och väck-
te upp Margaux ur aftonklänningsdrömmarna. Nej, 
jag menar bryta upp från allt på riktigt, sälja och fl ytta ut 
på landet. Leva med naturen, göra oss av med allt onö-
digt, leva i harmoni med vårt inre. Jag vill bli ekobonde! 
Marc snubblade över meningarna.

– Du måste skämta, hur skulle det gå till? Jobbet, 
vännerna… Vad ska alla säga? Det går bara inte. Mar-
gaux skakade på huvudet så att den nytvättade, fönade 
blonda pagen svängde ilsket.

– Det är det som är grejen, förstår du inte? Vi ska inte 
jobba. Vi ska leva eko. Tänk hur kort livet är, vi är femtio 
nu och fortfarande friska och har gjort allt. Karriär, re-
sor, pengar, framgång, barn, status, kändisskap… Det 
fi nns inget kvar att upptäcka. Mitt driv är borta, jag vill 
ha min hunger tillbaka. Här gjorde Marc en konstpaus 
och sökte Margaux blick för att försäkra sig om att hon 
var med honom. Någonstans där började Margaux inse 
att han menade allvar. 

– Jag har talat med en kille som heter Olof Nyström 
som är initiativtagare till en ekoby i Baskemölla i Skåne. 
Det enda jag vill nu är att du följer med och tittar. Vi kan 
väl träffa de där ekomänniskorna? Det blir som ett även-
tyr. Förstår du hur häftigt det skulle vara? Ingen av våra 
vänner skulle komma på tanken. 

Marc satte sig mitt emot Margaux igen och tog fram ett 
tummat tidningsurklipp om Baskemölla ur fi ckan på 
lyxchinosen från Lanvin. Han pekade på en bild.

– Det där är Nyström.
Margaux stirrade på bilden där en man gick över en 

åker i grova arbetarbyxor och en stråhatt på sniskan. 
Tusen tankar snurrade runt i hennes huvud. Å ena sid-
an kände hon paniken växa, å andra sidan kunde hon 
se framför sig ett gammalt modereportage av fotograf-
en Steven Meisel som publicerats i italienska Vogue. 
Modellerna hade stått utanför en lada iklädda huckle 
och med vita stärkta förkläden över de robusta bond-

Lumberjacka av 
skinn från Yves Saint 

Laurent passar bra till 
en gammal racerbil.
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romantiska klänningarna. Om hon 
mindes rätt höll en av modellerna 
en höna i famnen. Det hade varit 
ett starkt reportage, annars skulle 
hon aldrig ha kommit ihåg det. Hon 
gjorde en minnesanteckning i hu-
vudet om att be Sibylla plocka fram 
de där Meiselbilderna dagen därpå 
på jobbet. Marc avbröt modetan-
karna.

– Kommer du ihåg det där New 
York-paret som alla pratade om 
för några år sedan? Han var känd 
konsthandlare och hon societets-
tjej, väldigt snygg, med ett förfl utet 
som modell. Jag kommer inte ihåg 
namnen, bara storyn. De fl yttade 
från Manhattan till en liten bort-
glömd håla. Och ingen trodde de 
var kloka i början?

– Ja, kanske vagt, sa Margaux 
dröjande.

– Deras fl ytt ledde till att hela 
kompisgänget köpte förfallna hus 
där och priserna steg i höjden. Så 

kan det bli för oss också. Folk kom-
mer att tro att vi hittat en mirakel -
kur mot »mitt i livet«-krisen. Marc 
stod nu framför Margaux som om 
han skulle hålla ett föredrag.

– Margaux, du skulle bli trend-
sättare. 

Margaux tittade på sin man för 
att se om det var en komplimang eller 
ironi. När hon förstod att det var seri-
öst menat kändes knuten i magen lite 
mindre. Hans hjärna verkade ändå 
till viss del fungera som vanligt. 

– Älskling, go for it, gör det spän-
nande, tänk vad alla skulle bli nyfi k-
na. De skulle säga att du är modig, re-
volutionerande och nytänkande. Jag 
vet att du kan få fason på ekofolket. 
Från politiskt fl um till en modern 
livsstil, och du håller i taktpinnen. 
Marc blev så eld och lågor över tan-
ken att han fi ck Margaux att le lite.

– En helg är allt jag lovar än så 
länge, om det är så viktigt för dig, 
men pressa mig inte mer. 

»BONNIE AND CLYDE« Den kända fi lmklassikern »Bonnie and Clyde« från 1967, i regi av 

Arthur Penn, utspelar sig i USA under depressionsåren på 1930-talet. Filmen är baserad på den verkliga historien om kärleks-

paret Clyde Barrow och Bonnie Parker, som var rånare och levde romantiserat laglöst. Efter mängder av rånarräder slutade 

deras liv våldsamt då en grupp från det nybildade FBI mejade ner dem i ett bakhåll. På den klassiska fi lmaffi schen bär skåde-

spelerskan Faye Dunaway tweedkjol, kortärmad jumper, scarf runt halsen och beige basker. Warren Beatty, som spelar 

Clyde, är gangsterelegant i kritstrecksrandigt och fi lthatt. Kläderna har inspirerat till massor av modereportage.

Louis Vuittons 
weekendbag 

»Keepall« 
är nummer 

ett bland 
reseeffekter.

Hon vek ihop tidningsurklippet om 
ekobyn. Senare under dagen tänkte 
hon läsa det men blev ändå inte bli 
riktigt klok på vad Marc menade. 
Innerst inne trodde Margaux att 
det skulle stanna vid en pittoresk ut-
fl ykt. Sedan kunde allt återgå till det 
vanliga och ekoidén skulle hamna 
i skymundan av andra spännande 
projekt som Marc ville genomföra.

Nästan som om Marc kunde läsa 
hennes tankar tillade han:

– Jag menar allvar, jag vill att vi 
ger det här en ärlig chans. Jag är sä-
ker på att vi skulle växa av det. Titta 
på alla människor runt omkring 
oss, de har allt och ändå är de inte 
lyckliga.

– Är du inte lycklig? Margaux lät 
uppriktigt förvånad när hon ställde 
frågan.

– Jo, men jag tror att jag skulle 
kunna bli bitter av att bara fortsätta 
resten av livet som vi gör. Vet du, när 
jag var i London så impulsköpte jag 
ett par manschettknappar och fi ck 
dåligt samvete. Det kändes menings-
löst, jag har aldrig känt så tidigare, 
sa han uppgivet.

Nu blev Margaux riktigt bekym-
rad för sin make. Det lät så olikt ho-
nom. Hon ville ruska om honom 
ordentligt, men ändrade sig och gav 
honom en kram istället. Hon tänkte 
försöka på riktigt. Det kändes vik-
tigt att förstå vad han såg som hon 
missat. Marc var en intelligent man 
som alldeles säkert hade upptäckt 
något unikt i ekobyarna, tröstade 
sig Margaux med då hon höll om 
honom.

– Vad hette stället nu?
– Baskemölla! svarade Marc en-

tusiastiskt.

       

LOUIS 
VUITTONS 
RESE-
KLASSIKER
Louis Vuitton grundades 

1854 och utvecklades på 

1910-talet till världens 

största företag inom rese-

artiklar. Sedan dess har de 

behållit sin position och är 

favorit nummer ett för inter-

nationella celebriteter och 

välsituerade. De välkända 

väskmodellerna »Keepall«, 

»Speedy« och »Noé« design-

ades på 1930-talet och är 

fortfarande storsäljare.
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En Morgan i brittiskt 
»racing green« – 
färgen för fritid. 
Tweedkappa från 
Diana Orving och 
en kvinnlig variant 
av den tvåfärgade 
brogueskon från 
Tero Palmroth.
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äkta shakerpinnstolar och lapptäcken var be-
ställda. Bakom husknuten stod en trädgårdsarkitekt 
från Malmö och planerade för Margaux ört- och bloms-
terhörnor. Han var långt ifrån den romantiska träd-
gårdsmästare i förkläde, fl uga och stråhatt som hon före-
ställt sig, men det spelade mindre roll för han verkade 
förstå i alla fall. Inte en enda gång hade han opponerat 
sig då Margaux visat honom inspirationsbilder från Vita 
Sackville-Wests engelska slott, Carolyne Roehms orange-
rier eller modebilder från Vogue. Han hade bara dragit 
upp byxorna med häng eller pillat lite på den fl addrigt 
tunna T-tröjan när han tyckt att hon var svårbegriplig. 

STRAND  

CHIC

Paisleymönster 
försvinner aldrig 
ur den bohem-
chica looken. 
Klänning från 
Malene Birger.
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          FRÅN 

      BOHO
                            TILL 

                 SKAGEN
                                       ROMANTIK                                                     
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Klänning från 
designern Lilly 
Pulitzer som 
personifi erar den 
amerikanska 
Palm Beach-stilen, 
klassisk sedan 
1950-talet.
Badväska från 
Marimekko.
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i fl era dagar och luften stod 
still. Med ens tycktes stran-
den som ett oupptäckt och 
lockande alternativ. Hon fi ck 
negligera att ortsbefolkning-
en verkade undvika stran-
den under semestertider. Det 
gick helt enkelt inte att stå ut 
i huset. Marc skulle förmod-
ligen inte följa med i första 
taget. Fast kanske om hon 
lockade med en läcker pick-
nickkorg? Egentligen borde 
hon ropa in en antik pick-
nickkorg från Louis Vuitton, 
men vem hade ork till det nu? 
Hon beslutade sig för att gå 
på upptäcktsfärd innan hon 
frågade honom. 

Efter en skön kalldusch 
och Laura Merciers fi konbody-

scrub och en solskyddsfaktorbe-
handling med millimeterprecision 

styrde hon stegen till »walk in«-garde-
roben. Stången närmast var nedtyngd 
av hennes nyfunna bondgårdsstil. 
Där hängde linneplagg, tunna blusar 

av bomullsvoile, långa svepande kjolar med brodyr-
kantade underkjolar, fi gursydda västar, broderade 
halvhandskar på en byxgalge, kraglösa skjortor med 
stråveck och randiga förklädesklänningar. Nedanför 
stod handmålade träskor staplade. Margaux blädd-
rade lite förstrött fram och tillbaka men slutade 
snart, missnöjd med bristen på färg. På stranden be-
hövdes färg och glädje. 

Det kändes som en evighet sedan hon var på en mon-
dän badort. Marc och hon brukade föredra italienska ri-
vieran, Forte dei Marmi, Capri eller Costa Smeralda på 
Sardinien, om de inte åkte till »the Hamptons« på Long 
Island. I Italien var det de italienska badklädesmärkena 
som bäst matchade Medelhavets turkosblå färgskala. 
Missoni, Pucci, La Perla och Fisico by Cristina Ferrari 
var favoriter. Det brasilianska märket Rosa Cha passade 
också bra då man ville bära 
dressade badkläder med 
medelhavsstuns, eller för all 
del franska Eres. I usa var 
däremot strandstilarna lite 
sportigare och ännu klatschi-
gare i färgskalan. Baywatch-
Pamela Anderson kontra So-
phia Loren i bikini var en bra 
jämförelse tyckte Margaux.

Det tog en liten stund att 
hitta hyllorna märkta med 
badkläder i den rymliga gar-

deroben. Instinktivt drog hon fram en sicksackmönst-
rad Missonibikini i havsgrönturkosa toner, men ångrade 
sig. Den skånska naturen stämde inte med sexigheten i 
Missoni bikinin. Vidare ville hon nog inte vara så avklädd, 
utan  mer strandklädd. Margaux konstaterade att den 
skånska stranden var mer lik de amerikanska beacherna 
än de italienska. Bortsåg man från avsaknaden av palmer 
var det något i färgerna som liknade Palm Beach i Florida. 
När hon skickat modeteam för att fotografera där var 
det för att komma åt pastellerna. Lime, apelsin, aprikos, 
banan, citron, kiwi – det fanns något läskande över färg-
skalan. När Margaux tänkte på Florida såg hon det glada 
1950-talet framför sig. Tokmönstrade tunikaklänningar, 
stora kattögonformade solglasögon och pärldekorerade 

sandaler. Sjalett, stora smycken, sorgfria kläder som i 
en klämkäck tidningsannons. Det var så hon ville inta 
stranden. Undermedvetet var det förmodligen Lilly Pu-
litzer och hennes knasiga livshistoria som hägrade. Att 
kliva in i en av den amerikanska designern Lilly Pulit-
zers butiker var som att gå in i en godisbutik. Där vim-
lade det av stora galna mönster i glada färger. Slå ihop 
Marimekko med 10-gruppen och klä en amerikansk 
1950 -talshemmafru, det var så Margaux beskrev de-
signen. Men det skulle vara en hemmafru som bodde 
hundra meter från stranden i Palm Beach. Lilly Pulitzer 
hade bildat en egen stilskola för sommargarderoben, 
och den tillhör idag de amerikanska klassikerna. 

I garderoben hade Margaux fl era av hennes signa-
turklänningar. De fungerade alltid som räddare i nöden 
när hon behövde hitta en passande sommarklänning. 

       

LILLY PULITZERS DESIGN Lilly Pulitzer föddes 1931 i New York. Hon 

gick i skolan tillsammans med systrarna Bouvier, sedermera kända som presidentfrun Jackie Kennedy 

och modeikonen Lee Radziwill. 1950 rymde Lilly hemifrån med Peter Pulitzer, barnbarn till förläggaren 

Joseph Pulitzer. De bosatte sig i Palm Beach i Florida där Peter ägde citrusodlingar och Lilly öppnade 

en liten juicebutik vid strandpromenaden. De färgglada juicerna stänkte ner kläderna varpå Lilly bad 

sin skräddare sy upp en glatt mönstrad bomullsklänning. Snart fi ck hon fl er beställningar av »the classic 

shift dress« än på sina juicer, och så föddes modeimperiet Lilly Pulitzer.

SLÅ  IHOP  MARIMEKKO MED 

               10-GRUPPEN 
  OCH KLÄ EN 
     AMERIKANSK 

HEMMAFRU     Badlyx från 
     italienska Pucci.
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Det första hon fi ck tag i var en 2:55:a 
från Chanel, en speciell »Union 
Jack«-utgåva. En hel sommar hade 
Margaux och Miuccia ringt ihjäl sig 
till alla Chanelbutiker i Europa för 
att få tag i just den väskmodellen. 
Miuccia mindes mycket väl hur besat-
ta de varit och kunde erinra sig den 
berusande lyckokänslan när väskan 
hittades i Chanelbutiken i Cannes. 
Marc hade fått lämna ett möte i Pa-
ris och sträckköra ner till Rivieran 
för att tillfredsställa familjens kvin-
nor. Han förstod deras akuta behov 

och hade inte svårt att motivera en 
extra sväng till Côte d’Azur.

Miuccia tittade en stund på väs-
kan innan hon bestämde sig för 
att den fi ck bli utgångspunkten för 
»dagens outfi t«. Därifrån kunde 
hon bygga vidare med skinnbyxor, 
dräktjacka, chiffongblus, smycken 
och vassa skor. Men det var något 
som skavde. Hur skulle hon göra 
med Burberry? Miuccia fi ck en 
snilleblixt och tryckte fram medde-
landet från nattens beundrare och 
svarade: »Glöm picknick, vi ses på 
stan, det är Burberryrock som gäller 
idag.« Beundraren fi ck helt enkelt 
duga för att fylla Burberrykvoten 
under dagen, då kunde hon själv ha 
på sig vad hon ville.

Som alla bloggare hade Miuccia 
en speciell gångstil. Den var resulta-
tet av den blytunga designerväskan 
som rymde kamera, iPad, smink och 
telefon och parerades på skyhöga 
klackar. En annan bov i den lutande 

bloggargången var mobilen. Blog-
garna knappade alltid på mobilen 
samtidigt som de gick, vilket gjorde 
blicken distanserad och hållningen 
sned. All uppmärksamhet riktades 
mot telefonen, därför var det inte 
så konstigt att de uppfattades som 
ohövliga. 

Idén med tv-inslaget var att doku-
mentera en lördag med Miuccia. 
Hon och tjejmaffi an omgivna av »ac-
cessoarkillarna« skulle kryssa ut och 
in i butiker, ta kaffe-, godis-, och mat-
pauser, byta kläder, prata mode och 

då och då berätta om hur peppade 
de var inför kvällens Burberryarrang-
emang. Det var en lätt match, och 
ganska roligt, måste Miuccia ändå 
medge. 

Eftermiddagen försvann i re-
kordfart och humöret var på topp 
när en limousine hämtade upp. 
Sällskapet eskorterades till ett hårt 
bevakat backstageområde. Kvällens 
visning var mycket prestigefull och 
både team och supermodeller var 
direktinfl ugna för att medverka. 
Miuccia och hennes entourage för-
des in bakvägen och klev över den 
halvfärdiga scenen som höll på att 
riggas samtidigt som några fotomo-
deller lojt provgick catwalken. Pro-
duktionsledare höll på att »klocka« 
ingångarna. Var trettonde sekund 
skulle en ny modell ut på scenen och 
marschera i takt med musiken. Föll 
någon ur rytmen skrek en visnings-
koordinator så högt att man trodde 
att kristallkronorna skulle rasa ner. 

Miuccia stannade till en stund och 
beskådade spektaklet, tog fram mo-
bilen och sms:ade Margaux: »Mary-
na Linchuk går nu, schysst !!!!« 

Margaux, som precis cyklat ner 
till en gård tre kilometer bort för 
att köpa en varmorange ekologisk 
pumpa som dekoration till förstu-
bron, stannade för att läsa sms:et. 
Numera kunde hon knappt hålla 
reda på vem som var vem av alla väl-
betalda toppmodeller, men hon vil-
le inte göra sin dotter besviken utan 
svarade: »Gud vad roligt, Maryna är 

en darling!!!!« Margaux tyckte att 
det var rörande av Miuccia att låta 
henne vara med på ett hörn. Hen-
nes dotter var kanske den enda som 
verkligen förstod hur mycket hon 
saknade modepulsen. De hade re-
dan talat med varandra tre gånger 
under dagen och dessemellan hade 
diverse sms skickats. 

isningsrummet var 
överfullt av uppjaga-
de människor, som 
alla hade specifi ka 
uppgifter att utföra. 
En av cheferna från 

den internationella pr-byrån på-
minde Miuccia om Margaux. Hon 
rörde sig världsvant och lät de smala 
välmanikyrerade händerna visa vad 
hon ville. De blonda lockarna föll 
tungt mot axlarna, man riktigt såg 
hur många salongstimmar det hand-
lade om för att uppnå den perfekta 
frisyren. Som arbetsklädsel hade 

V

 SOM  ALLA  BLOGGARE HADE

        MIUCCIA   
             EN SPECIELL         
GÅNGSTIL
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Chanels 2:55:a 
i limited »Union 

Jack«-upplaga 
är riktigt svår 
att få tag på.
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det var en kombination av  gråsörjan ute och 
paketet från Chanel. Margaux stod i den lilla trånga 
hallen och tittade misstroget ner på sina goretexkäng-
or och grushögarna som bildats på hallmattan. Även 
om hon tog av sig kängorna på tröskeln utomhus och 
hoppade in i huset skulle de söta angorasockorna ham-
na i en lerpöl. Det var omöjligt att hålla rent på vintern, 
salt och kletig snöblandad modd fastnade i skornas 
traktordäck till sulor. Det fanns inga förmildrande om-
ständigheter på landet. I staden kunde man åtminstone 
ha släta italienska skinnsulor, där fanns stora entréer 

med avtorkningsmattor och renborstade gator innan 
man ens nådde in i våningen.

Plötsligt kände Margaux hur tårarna var svåra 
att hålla tillbaka. Hon satte sig häftigt ner på en stol 
och stirrade på ups-paketet från Paris som hon höll i 
handen. Det var därför hon hade gått ut från början, 
för att möta postbilen som girade in på gårdsplanen. 
Egentligen borde brevbäraren vid det här laget vara 
van vid de exotiska paket som anlände i en strid ström 
till Margaux. Men han kunde inte låta bli att ge små 
gliringar och göra sig lustig över hennes »fi na« vanor. 

SKI DE        
        LUXE    

                 RUSTAD FÖR         
    GLAMOUR     
VINTER
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Metallicjacka 
med minkkrage 
från Kiwi Furs 

och vinterstövlar 
från Zdar. 
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Det var evigheter sedan det hade 
känts meningsfullt att måla sig. In-
spirationen kom tillbaka nu när 
hon hade ett mål i sikte. Schweiziska 
alptoppar mot en himmel lika klar-
blå som omslagspappret på Lindt 
choklad. Margaux kunde förnimma 
smaken av världens godaste varma 
Valrhonachoklad med vispad gräd-
de som serverades på restaurang 
Mathis i en av St Moritz skidbackar. 

Hon kände några svenska famil-
jer som hade stående sviter på det 
legendariska hotellet Suvretta Hou-
se i St Moritz. Sedan generationer 
tillbaka återvände de år efter år till 
hotellet för att fi ra vinterledighe-
ter. Det fanns också de som delade 
upp sitt liv mellan St Moritz och an-
dra mondäna orter på jorden, som 
till exempel herrskapet Pontani de 
Souza. Vackra Sabine Pontani de 
Souza arbetade för sitt familjeägda 
skinnföretag som var leverantörer 
till lyxiga italienska skinnjättar som 
Tod’s. De ägde också ett femstjärnigt 
yogaretreat på Bali som frekvente-
rades av världens »rika och kända«. 
Marc och Margaux hade en stående 
inbjudan till Bali som de ännu inte 
hade utnyttjat.

Margaux hade inte talat med 
Sabine sedan den omvälvande fl yt-
ten till landet. Nu ansåg hon att det 
var dags. Även om hon tänkte linda 
in verkligheten något, för att Sabine 
skulle förstå genialiteten i Baske-
möllalivsstilen. Hon funderade på 
att beskriva det som ett slags svenskt 
mindfulnessamhälle i ekologisk 
miljö, som i Elizabeth Gilberts bäst-
säljarroman »Eat, Pray, Love«. Det 
skulle defi nitivt låta belevat och be-
gripligt nog för Sabine.

Trots att väninnan inte kunde 
se Margaux i det pittoreska lantkö-
ket, tänkte hon inte så mycket som 
lyfta på luren och tala med henne 
utan att se modevärdig ut. Sagt och 
gjort, snart svävade hon runt i hus-
et i sin dimgrå outfi t. Mocka och 
kashmir och en lös pälskrage runt 
halsen, ögonskugga i brons och 
brunt, välborstade ögonbryn och 
håret hårt bakåtkammat i en knut. 
I mockastövlarna, som skulle vara 

För dem som har 
fi gur för heloverall 
fi nns det inget mer 
jetsetigt. På bilden 
syns en skidoverall 
från Adidas by 
Stella McCartney.
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helt förstörda om de så nuddade vid 
den skånska myllan, kände Margaux 
en ny tillförsikt. »Återfå självkänsla 
med högklackat«, det var en utmärkt 
rubrik, tänkte Margaux, som precis 
som vanligt såg livet i tidningssidor.

Hon tillbringade lång tid i 
badrummet för att hitta den per-
fekta vinterdoften. Den fi ck inte 
gå åt blommigt eller sött. Doften 
skulle kännas torr och pudrig som 
nyfallen snö. Hon stirrade ett tag 
på Marcs »Cologne Blanche« från 
Christian Dior. Även om »blanche« 
betydde vit på franska var det inte 
vad hon letade efter. Under bota-
niserandet i badrumsskåpet kom 
hon plötsligt till insikt, koriander 
var helt rätt för vintern, såklart! Hos 
apotekarfi rman Kiehl’s hade hon 
en gång hittat en essentiell olja med 
doft av koriander som hade just de 
egenskaper hon sökte. 

Äntligen kändes allt bra. Hon lu-
tade sig mot elementet för att stjäla 
lite extra värme till sina frusna hän-
der innan hon greppade mobilen. 

– Hej, det är jag, inledde Mar-
gaux samtalet.

– Ja, jag hör det. Hur är det på 
slätten? Margaux såg framför sig hur 
hennes assistent Sibylla sträckte upp 
sig i kontorsstolen. Säkert började 
hon också mimgestikulera med de 
korallackade naglarna till assisten-
terna runt omkring: ”Det är hon.«

– Ingen tid för artighetsfraser, 
jag behöver veta direkt vilken skid-
klädsel som känns rätt nu. Och säg 
till gänget att tänka till ordentligt, 
inget tjafs om Ralph Lauren och 
skogshuggarromantik, för det kan 
jag tänka ut själv.

– Ok, chefen, jag samlar trup-
perna.

– Ja, gör det. Margaux tryckte 
bort samtalet och vägde lätt på de 
höga klackarna. Höjden gjorde hen-
ne klartänkt och alert.

Det var absolut inget fel på Ralph 
Laurens livsstilsmode för snörika 
bergstrakter. Tvärtom var det en 
självklarhet att ha till hands. Det var 
en stil som alltid passade men inte 
var tillräckligt överraskande för 
att slå knockout på vännerna där 

nere i Schweiz. Vad hon behövde 
hjälp med av moderedaktionen var 
att hitta det som skulle krydda rese-
garderoben. 

Naturligtvis packade hon ner 
en omgång Ralph Lauren bestå-
ende av tweed, fl anell, fårskinn, 
grovstickat, slitna jeans och indian-
smycken för att vara på den säkra 
sidan. Medan hon otåligt väntade 
på samtalet från Sibylla drömde 
hon sig bort i en Ralph Lauren-
värld. Hon såg framför sig enorma 
öppna spisar som behövde eldas 
med stockar istället för vanliga ved-
trän för att komma till sin rätt. Jätte-
lika spiselkransar och en doft av tall-
barr. Eller kanske en doft av tranbär, 
kanel och kryddnejlika? Köket hon 
befann sig i förvandlades i hennes 
fantasi till ett ombonat châlet. Päls-
fällar, takbjälkar, jakttroféer, gamla 
långfärdsskidor av patinerat trä, 
tweedrutiga soffkuddar, förbruk-
ade hästskor över dörröppningar, 
porslin med dekor av järnek, imma 
på fönstren… Listan av stämnings-
höjande attribut kunde göras lång.

Hon hade aldrig upplevt Ralph 
Laurens vintervärld i verkligheten, 
men däremot hans sommarställe. 
Det hade varit en upplevelse som 

       

KLASSISKA
MOON-
BOOTS
Månlandningen 1969 gav idén till 

den första moonbooten 1971. 

Den var blå till färgen – inspirerad 

av en mellanblå italiensk Vespa 

Piaggio. För en proffsig after ski-

look, eller »après ski« som man 

säger på franska, går det utmärkt 

att utgå från blått – som de första 

originalblå moonbootsen.

        MOCKA
    OCH
               KASHMIR 
                OCH EN LÖS
      PÄLSKRAGE

Moonboot 
med futuristisk 
silvertouch.
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