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Sherlock 
Holmes  
sätter stilen
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Amerikanska modetidning-
en V gör ett inlägg i mager-
modell-debatten genom att 
ge ut ett temanummer med 
”plus size-modeller”. Vil-
ket väcker uppmärksamhet 
men sannolikt betyder väl-
digt lite för modellidealen i 
stort. Dessutom är det de-
primerande lite kläder. 

Ett modejobb gjort av 
Lady Gagas stylist Nicola 
Formichetti innehåller 
fula jeans, och typ bad-
dräkter. 

Allt för att frossa i hud-
veck. Ni vet, såna galna gre-
jer människor med under-
hudsfett får när de böjer på 
kroppen.

Normala kurvor utan kläderChanels dyrbara 
gnuggisar
På Chanels visning i höstas 
hade modellerna gnuggta-
tueringar på kroppen. Allt-
så såna man brukar få i tug-
gummipaket. Logiskt nog 
ska dessa tatureringar bör-
ja säljas i mars, 55 stycken 
för runt 550 kronor. Årets 
konstigaste smink?

helt rätt. Jude Law spelar Watson och Robert Downey Jr spelar Sherlock Holmes i filmen 
med samma namn. Deras lätt bohemiska dandystil är helt rätt i vår.  foto: warner bros

mode ● Moderedaktör Agnes Af Geijerstam

Till slut slapp Sherlock 
Holmes sin rutiga jägar-
mössa, sin calabash-pipa 
och den märkliga capen. 
1890-talets mest excentris-
ke detektiv ser betydligt 
bättre ut i Guy Ritchies fil-
matisering än han gjort på 
länge. Det kan bero på att 
Robert Downey Jr spelar 
honom men ändå främst på 
kostymören Jenny Beavans 
insats.

boHemiSk. I Sir Arthur 
Conan Doyles berättelser 
nämns inte några speciella 
kläder, däremot skildras 
Holmes som en rätt bohe-
misk man som mer bryr sig 
om sin personliga renlighet 
än om snittet på kavajen. 
Bilden som har fastnat i 

popkulturen kommer i stäl-
let från illustrationerna 
Sidney Paget gjorde till de 
berättelser som gick som 
följetong i tidskriften 
Strand. På dessa baserades 
sedan Basil Rathbones roll-
figur i filmerna som spela-
des in på 1940-talet. 

LonDon StinkeR. Jenny 
Beavan tittade i stället på il-
lustratören Gustave Dorés 
bilder från boken ”London, 
a pilgrimage” från 1870-ta-
let, där ett skitigt och stin-
kande London skildras. I 
en intervju i Vanity Fair be-
rättar hon om att kostymer-
na i Ritchies film är väldigt 
tidstrogna, om än med lite 
uppdragna färger. Att det 
ser rätt modernt ut kanske 

mest har att göra med Dow-
ney Jr:s struttiga stil och 
det faktum att Holmes änt-
ligen får vara lite hands on 
våldsam också.

Under 1890-talet då fil-
men utspelas var silhuetten 
smal och atletisk, med mjuk 
kavajjacka över väst och 
gärna med en löst knuten 
fluga. Lägg på lite bohe-
misk dandy på det och du 
är hemma. Se gärna Alex-
ander McQueens briljanta 
höstkollek-
tion från 
förra året 
för mer in-
spiration.

rutlös Inga mer rutor. Sherlock Holmes har allt för länge legat 
i stilmässig träda. Jaktmössan har alltid känts mer som maske-
radutstyrsel än något snyggt. I Robert Downey Jr:s gestalt går 
världens bästa detektiv tillbaka till sina rötter. City guidar till de 
bästa delarna av 1890-talets herrmode.

Så här får du den rätta 1800-talS-looken

●  MustAschen
andra�halvan�av�1800-talet�
var�fyllt�av�väldigt�”manligt”�
mode.�det�mesta�hämtades�
från�militärens�funktionella�
elegans,�inte�minst�ansikts-
behåringen.�i�den�franska�
armén�var�man�tvungen�att�

ha�mustasch�och�den�tyske�
kejsar�Wilhelm�ii�skapade�
mode�med�sina�tvinnade�än-
dar.�

dock�var�mustaschen�sak-
ta�på�väg�ut�ur�modet�i�bör-
jan�av�1900-talet,�men�vill�
man�göra�1800-talet�till�sitt�

gäller�bara�en�sak:�skaffa�en�
ordentlig.�

För�experthjälp�kan�man�
vända�sig�till�Barber�&�Books�
på�Östgötagatan�21.�Vax�till�
mustaschen�hittas�bland�an-
nat�på�gents.se.�tyskt,�så�
klart.

●  PiPAn
istället�för�den�något�vulgära�
calabashpipan�röker�den�ny-
gamle�Holmes�en�billiardpipa.�
Enkel,�rak�och�elegant.�själva�
piprökandet�med�allt�sitt�pill�
och�dutt�kommer�nog�inte�till-
baka�på�bred�front.�På�Bro-
bergs�i�sturegallerian�finns�ett�
stort�urval�pipor�och�tillhöran-
de�tobak�och�verk-
tyg.�Exempel�på�
billiardpipor�är�
franska�Chacoms�
sandblast�för�
495�kr�och�Big�
Ben�Pamir�

för�825�
kr.

●  hAtten 
den�klassiska�sherlock-hatten�
som�kallas�deerstalker�
på�engelska,�var�nå-
got�man�hade�på�
sig�när�man�ja-
gade�eller�be-
fann�sig�på�
landet,�absolut�
inte�i�stan.�där�
var�det�plommon-
stop�eller�cylinderhatt�som�
gällde.

guy�ritchie�har�enligt�kosty-
mören�jenny�Beavan�en�grej�
för�just�plommonstop�(inte�helt�
överraskande�av�någon�anled-
ning).�Vill�man�ha�ett�riktigt�
hjälmliknande�exemplar,�ett�
sådant�som�det�ska�gå�att�
stå�på�är�det�bäst�att�
vända�sig�till�hatt-
mästarna�på�Lock�&�
Co.�i�London.�På�

lockhatters.co.uk�kostar�den�
259�pund.

annars�finns�en�mjukare�
variant�för�950�kr�på�

Hattbaren�på�göt-
gatan�39.

På�old�touch�
på�upplandsgatan�

43�går�det�ofta�att�
hitta�begagnade�äldre�

hattar�om�man�känner�för�den�
riktigt�viktorianska�stilen�med�
cylinderhatt.�Vilket�väl�kanske�
är�en�mer�tveksam�stil.

Robert Downey Jr och 
Jude Law har båda skaffat 
stilfulla mustascher i Guy 
Ritchies filmatisering av 
Sherlock Holmes.
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Ja: Weledas�hud-
kräm�skin�Food.�out-
standing�mot�köldfnas�
på�kinderna.�Varje�vin-
ter.�129�kr�för�75�ml.

NeJ: det�ska�vara�
trend�med�underkläder�
utanpå�i�vår.�En�tveksam�trend�
alla�hundra�gånger�tidigare�
det�har�varit�trend�de�senaste�
tio�åren.

originalet.


