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Lyx att bjuda på.
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En ung Werner Vögeli
dukar upp.

Av Nenne Wåhlander

Mästerkock i arkiv
Intresserad av mat-, kock- och krögarhistoria? Ett
spännande nytillskott i Nordiska museets arkiv
är material, foto, menyer och recept av och med
mästerkocken Werner Vögeli, som avled förra
året. Vögeli blev en legend och kom att skriva

gastronomisk historia tillsammans med Tore Wret
man. Ihop drev de Operakällaren i Stockholm.
Verner Vögeli blev också kunglig hovtraktör och
skrev flera kokböcker. Museets arkiv är öppet för
allmänheten. www.nordiskamuseet.se.

Nu får Steinunn

världens största designpris

mersmak
Gör en frestande Addiction:
Greppa shakern, skaka 2 cl
cognac, 2 cl Sève Fournier
(fruktig likör med lätt
cognacston), 1 cl Triple
Sec (citruslikör), 1 cl apri
koslikör, 1 cl färskpressad
citronsaft, 2 cl grape
fruktsjuice och 3 cl äppel
juice. Sila över drinken i
ett whiskyglas fyllt med
krossad is. Garnera med
apelsinspiral, citronmeliss
och gärna 2 korta sugrör.

Fruktigt.

Vad tycker du själv är mest utmärkande
för din design?
– Jag arbetar mycket med strukturen. Och
gärna i strukturvänligt material som kashmir,
ylle, bomull, linne och chiffong. Stickade plagg
ligger mig extra varmt om hjärtat. Jag lärde
mig sticka när jag var nio år.
Förebilder?
– Tre kvinnor, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel
och Madeleine Vionnet. Denna trio påverkade
tidigt min syn på mode. Som Coco Chanel
sa: ”Mode är som arkitektur, det handlar om
proportioner.” Det säger allt!
På gång i designvärlden?
– Jag tror att design i dag mer och mer
handlar om samarbete både designer emel
lan och med konstnärer. Vi befinner oss på
samma plattform.
Steinunn har arbetat i modebranschen i över 20 år.

Foto Vigfus Birgisson, Mary Ellen Mark

Vintage på nätet
Eleganta märkeskläder i lyxiga kvaliteter säljs på auk
tion den 6 november. En fantastisk garderob i nästan
oanvänt skick, har tillhört en diplomathustru. Den kan
man bjuda på via auktionsfirman på nätet, Lauritz.
com, som också har en specialvisning av kläderna
samma dag i Helsingborg. Här hittas kläder för fest
och stilig vardag med märken som bland annat Celine,
Hammerschmid, Kentucky, Clement, Burberry och
Gucci. Här finns minkpälsar, handstickade exklusiva
koftor, skärp och väskor. På bilden en skräddarsydd
spetsjacka, utrop 1 500 kr, och en Guccikedja, utrop
1 500 kr. Missa inte väskan från Fendi av bärnstensfär
gat, ledat plexiglas! Utrop 2 000 kr. www.lauritz.com.

Grattis Steinunn Sigur
dardóttir, isländsk modeska
pare, som den 4 november
mottar världens största de
signpris, 1 miljon kronor, på
Röhsska museet i Göteborg.
Torsten och Wanja Söder
bergs pris, som stipendiet
kallas, delas ut årligen sedan
Steinunn
1994 och går till nyskapande
Sigurdaroch framstående gärning
dóttir får
pris för
inom konsthantverk och
nyskapande
design. Årets pristagare
mode.
Steinunn Sigurdardóttir är
grundare av det egna företa
get Steinunn med internationellt renommé.
Hon är internationellt utbildad, har arbetat
för bland andra Calvin Klein och Gucci, och
har varit verksam i branschen i över 20 år. I
samband med prisutdelningen öppnar också
en utställning med hennes kreationer. Den
pågår till den 22 februari 2009.
”Med den isländska naturen som inspi
ration har Steinunn Sigurdardóttir givit
Norden en respektingivande representant
på den internationella modescenen” står det
i ett utdrag ur juryns motivering.
Steinunn, vad betyder priset för dig och
din karriär?
– Det är en stor ära från flera synpunkter.
Dels att nu få vara med i gänget som redan
fått detta pris, dels är det också mycket
roligt att det med mig är första gången en
modedesigner är pristagare.

