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Sidan 94-103.

Hemmafrun lever!
Hon står där mitt i sitt skinande hem, med blänkande
silverbestick, polerade golv och ett bord dukat till perfektion
med vikta linneservetter och hemstylade blomsterarrangemang.
Roomsprayen, som hon dränkt in hemmets textilier med, pockar
med sin uppmärksamhet och från ugnen lyckas aromerna från
dagens, från grunden hemlagade, måltid sippra ut. Hon står där
med sina lockar, sin oklanderliga makeup, i sitt showroom; en
ikon av sin samtid, mitt i sitt fulländade hem med detaljer som
avslöjar att hon bemästrar allt om ”den goda konsten”. För i samma
takt som inredningshysterin eskalerat, har retro blivit trend med
sina broderade lampskärmar och vikten av att kunna reda en sås
från grunden, perfektera sin söndagsstek och glasera sina muffins.
Hemmafrun har, både som begrepp och fenomen, blivit inne
i samma takt som serier som Skånefruar, Desperate Housewives
och Mad Men tagit över våra hem. Att hemmafrun med alla
förväntningar om en lady, lika floskelfri som värdinna, fru och
moder, även syns som trend på catwalken har höjt förväntningarna.
Vikten av hemgjort dinkelbröd, mönstergillt matchat porslin
och en mästerligt skapad, och inte minst nytänkande, meny på
bjudningen är lika självklart som det perfekta sällskapet som ska
dinera. Dagens hemmafru ska inte bara leverera till tipptopphet;
hon ska göra det i Gucci och i Louis Vuitton; och efter jobbet! Ja,
för dagens hemmafru är mitt uppe i karriären – tro inget annat!
Marina Nilsson, författare till Hemmafru 2.0, talar om vår tids
farligaste kvinnofälla och vi hade varit beredda att hålla med om
det inte hade varit för att vi inser att det är vad det är; just en flyktig
trend. Ironin och desperationen i detta nygamla fenomen kan
ni därför avläsa i ett av våra modereportage: Hemmafru deluxe.
I takt med att vår generation skapar sina traditioner, runt sina
nybildade familjer, växer kraven. Vi vill vara minst lika bra som
våra föräldrar, helst bättre, anamma samma traditioner – eller göra
uppror! Jul är en högtid som ställer dessa krav på sin spets. Vi
vill därför underlätta för er, kära läsare, och dela med oss av våra
personligt utvalda julklappstips och bidra med alternativ julmat
med smak från världens alla hörn.
Vi hoppas att ni, precis som vi, får släppa på krav, press och
stress och faktiskt få njuta i jul. För det är vi, perfekta hemmafruar
eller inte, faktiskt mer än värda!

På julens fester regerar
svart i alla former – från
den lilla svarta till kostym.
Skåda den svarta magin
på sidan 104-115.
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I DECEMBER
vill jag ha
En mönstrad klänning, som den här från
Bruuns Bazaar, får bli min genväg till
att känna mig som den gamla skolans
exemplariska hemmafru.
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Kenzos vackra fotobok. Märket firar 40
år och har i samband med det tagit
fram en fantastisk minnesbok med bilder
från då till nu.
Lyxigt dyra och väldoftande droppar
från Versace. Jag har förälskat mig i
denna doft som får sätta guldkant på
min vardag och förgylla min fest.
Boostande ampuller från Doctor Babor
som fräscht fyller ut huden. Efter en kurbehandling på nya Spa by us blev jag
fast. Det här är precis vad min torra hy
suktar efter i vinter!
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Malin lundberg
Chefredaktör
malin@plazakvinna.com
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