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En
klassiker
fra
Skotland
Tweed skal
traditionelt
matche
efterårslandskabet.
Derfor er
grøn, brun og
rød de
klassiske
tweedfarver.
Her er et
komplet
tweedsæt med
windowpanemønster.
Foto:
Huntsman,
Savile Row.

AF TORSTEN GRUNWALD

Der var engang, da tweedjakken altid sad bedst på
ryggen af piberygende historielærere og engelske godsejere. Samfundet er ikke
så ﬁrkantet i dag. De ﬂeste
mænd kan nu iføre sig den
lune jakke, når efteråret sætter ind og høste stilpoint.
Men hvor kommer den fra,
den gode tweed?
Selvom tweed er tæt forbundet med landet, var det
på en måde storbyens ånd,
der vakte stoffet til live. Historien er den, at det var en
frøken Balfour, der skabte
den første tweed i 1830’erne.
Hendes far, general Balfour,
havde lejet landstedet Glenfeshie i Skotland.
Frøken Balfour var oprevet
over, at de ikke ligesom den
lokale overklasse kunne få
lov til at promenere i farverige klantern. Resultatet blev,
at frøken Balfour designede
en ny type stof, der var mere diskret end klantern, men
stadig genkendeligt: Tweed.
Hendes skræddere forarbejde tweeden til jakke, bukser
og knickers til familien og de
ansatte på landstedet.

Royal popularitet
Det var dog dronning Victoria og prins Albert, der populariserede tweed. I 1848
købte de slottet Balmoral
i det skotske højland. Som
en af sine første gerninger
skabte prins Albert »The
Balmoral Tweed«. Den engelske landadel, der havde et

Den vigtigste jakke lige nu
er tweedjakken.
Både efteråret og tidens mode
kalder på den

godt øje til kongehuset, fulgte hurtigt trop. De følgende år dukkede
den ene »estate tweed« op efter den anden. Siden gik der mode
i tweed. De klassiske udgaver, der
tilhører et bestemt
landsted,
blev
suppleret med en tweedskov
af ny mønstre og farver, som
alle og enhver kunne spadsere rundt i. Også »district
tweeds«, som var forbeholdt
indbyggerne på en bestemt
egn, vandt frem.
I dag er paletten af tweed
lige så uoverskuelig som det
aktuelle aktiemarked. Men
man ﬁnder nogle mønstre
som glenurquhart, gunclub
og windowpane, der ofte går
igen i de forskellige udgaver.

Hvilken tweed man
end vælger, er det
vigtigt, at den er vævet af ru kardegarn.
Et tweedmønster
gør ingen tweed,
hvis det er vævet af
kamgarn, som man
tit ser i dag.
»Kardegarn virker virilt og naturligere end de glatte
og næsten dressede kamgarner,« som en gammel tekstilbog slår fast.
Tweedjakkens rette farve
er smag og behag. Hvis man
foretrækker den traditionelle stil, må man over i de roligere farver.
»Tweed er oprindelig landtøj. Derfor bør du først og
fremmest eje en tweedjakke i
landlige farver, specielt dem
der kan associeres med efterårets farver, altså grøn, rød
og brun,« fortæller Michael
Alden, der er stifter af klubben thelondonlounge.net og
har mange års erfaring med
at designe tweedstof.

Elsket af modefolk
Af dem er glenurquhart eller glen check det meste berømte mønster. Glen check
kommer af en gammel estate tweed. Modebranchen
har længe elsket den ternede glen check under det
misvisende navn »Prince of
Wales«. For Prince of Wales
er egentlig kun én blandt ﬂere varianter af glen check.
En Prince of Wales er en
glen check, hvor de karakteristiske tern er blæst op i stor
størrelse og placeret på en
rødbrun baggrund.
Den engelske kronprins
populariserede denne særlige udgave i slutningen af
1800-tallet.

Hold rustik linje
En meleret lakserosa tweed er
ikke en typisk tweed.
Men den er ﬂot.
Læg mærke til det strikkede
silkeslips.
Det fungerer godt med en
tweedjakke.
Foto: Huntsman, Savile Row.

Han anbefaler, at man holder den samme terrængående linje, når man vælger tilbehør.
»Bukserne skal være i
samme rustikke stil, gerne af
ﬂøjl eller tung ﬂannel. Skjorten kan være i ﬂannel eller
kraftig bomuld, slipset i tyk
silke eller kashmir, og skoene bør være dobbeltsålede
derbysko. Hatten skal selvfølgelig være brun,« lyder
det fra kenderen Michael
Alden.

I dag kommer
tweed i
allehånde
farver og
mønstre.
På fotoet
en retroakademisk
mundering
bestående
af en orange
tweedjakke,
en slipover
og en sløjfe.
Stilen er i tråd
med tidens
preppymode.
Foto:
Huntsman,
Savile Row.

BørsenFakta
Typer af tweed
■ Skotterne kategoriserer

tweed i mønstre, for
eksempel glenurquhart,
gunclub, windowpane,
sildeben, shepherd’s
check og lovat.
■ Mønstrene kan føres

tilbage til 1800-tallet.
■ Tweed deles også op i

områder, for eksempel
Harris-tweed, der
væves på De ydre
Hebriderne, og Shetlandtweed, der kommer fra
Shetlandlandsøerne i
Nordsøen.
■ Et tredje vigtigt skel er

mellem tweed, der er
forbeholdt en bestemt
gruppe mennesker, for
eksempel estate tweed
og district tweed og
tweed som alle frit kan
klæde sig i.

