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Florens finaste
Med sina excentriska butiksägare, långa 

 stiltradition och den åter kommande herr
modemässan Pitti Uomo har Florens blivit 

den stilsäkre dandyns huvudstad. Plaza Uomo 
listar stadens fem bästa  herrmodebutiker. 

text och foto john werich porträttfoto bobo olsson
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Florensbutiken  Eredi Chiarini 
drivs av  bröderna Marco och 
Andrea Chiarini (till vänster  
respektive i mitten) tillsam-
mans med Andreas dotter 
Charlotta och  butikschefen 
Fabrizio  Vangelisti. 



110 PLAZAπUOMO  
PLAZAπUOMO 111

f
in

a
l

Inne i Eredi Chiarinis flagg-
skeppsbutik känns det som 
man har förflyttats bakåt i 
 tiden, kanske till en  elegant 
brittisk herrekipering. Men 
vi befinner oss faktiskt i 
 renässansstaden Florens. 

– När vi renoverade här 
1990 ville vi skapa känslan av en 
vacker våning där våra kunder 
kunde känna sig som hemma, 
berättar bröderna Chiarini.

Den första butiken grunda-
des 1970 på Piazza Beccaria, 
ett torg i utkanten av  stadens 
historiska centrum. Tio år 
 senare hade familjen  Chiarini 
arbetat upp sitt märke till 
inter nationellt erkännande och 
kronan på verket var öppnan-
det av en ny butik på Florens 
paradgata, Via Roma. Vackra 
mahognyskåp med glasdörrar 
täcker väggarna. Skåpen rym-

mer kavajer och kostymer från 
Eredi Chiarini, men även från 
exklusiva märken som Cesare 
Attolini, Caruso och Massaua. 

Eredi Chiarini har ett brett 
utbud av egendesignade kavajer, 
kostymer, skjortor och slipsar 
(i otaliga färger). Därtill finns 
även ett utbud av handgjorda 
 engelska skor, kashmirsockor, 
hattar, överrockar och utvalda 
parfymer. Varje plagg har den 
eleganta tvist som så ofta ut-
märker italiensk stil. Urvalet 
av  brittiska skor och skjortor är 
gjort med precision och finess.

Florens är en lika stor 
mode stad som Milano, men de 
skiljer sig åt på ett tydligt sätt. 
I den senare trängs trendkäns-
liga butiker med streetmode 
och avantgardistiska  designer. 
Modet i Florens är mer klas-
siskt, och i någon mening 

mer italienskt. Det märks inte 
minst på den stora herrmode-
mässan Pitti Uomo som hålls 
två gånger om året. Då samlas 
köpare från hela världen för 
att se nästa säsongs herrmode 
– och då regerar alltid den 
 klassiska skräddade stilen.

För några år sedan valde 
dock Eredi Chiarini att  utöka 
butiken med en  modernare 
avdelning med märken som 
Ralph Lauren, Moncler, 
Blauer och C.P. Company.

– Yngre män har börjat 
blanda upp modet. Även om 
de gillar klassiskt skräddade 
kostymer så är man benägen 
att mixa det med till  exempel 
en modernare överrock. 
 Därför bestämde vi oss för  
att komplettera sortimentet.
Via Roma, 16R, Firenze 
www.eredichiarini.it

Eredi Chiarini ligger 
inhyst i en elegant 
 renässansvåning mitt 
i Florens. Här finns allt 
från made-to-mea-
sure-kostymer till mer 
moderna märken 
som Ralph Lauren 
och C.P. Company.

1. eredi chiarini
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”PrinciPe var Florens 
medelPunkt när det 

gällde herrmode.”
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I butiker som Milord förs 
det välklädda  fiorentinska 
arvet vidare. Flera av 
 kunderna kommer tillsam-
mans med sina söner.

3. PrinciPe
En gång i tiden var  Principe 
Florens medelpunkt när det 
gällde herrmode. De blev dock 
utkörda ur den  tjusiga  butiken 
på Piazza degli  Strozzi till för-
mån för Louis Vuitton för ett 
antal år  sedan, men har nu 
flyttat in i nya  lokaler precis 
bakom Via  Tornabuoni, ett 
stenkast därifrån. Här hittar 
du alla de klassiska märkena, 
från Ralph Lauren och Loro 
Piana till Barbour, Beretta 
och Sperry Top-sider. Lik-
som  Eredi Chiarini har Prin-
cipe ett stort utbud av egen-
designade varor, framför allt 
en utmärkt kollektion skjortor 
– från smokingvarianter till 
kortärmat. En rolig detalj är 
källaren med ett excentriskt 
utbud av inredningsprodukter 
för hem och bad. 
Vida Delle Belle Donne 9r
principedifirenze.com

2. milOrd
En annan klassiker i  Florens 
är Milord på Piazza  degli 
 Strozzi 12, ett av stadens 
 tjusigaste torg. I butiken 
 finner man ett fantastiskt 
 urval av märken som Boglioli, 
LBM 1911, Roda och Santoni 
som kan vara svåra att finna 
i Sverige. Milord har framför 
allt ett stort urval av stickade 
produkter som till exempel 
deras underbara kashmir-
tröjor. Flera modemärken gör 
speciella produkter endast för 
Milord, exempelvis de snygga 
sportjackorna från Lubiam. 
Piazza degli Strozzi 12
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Stilsäker butikskonst hos 
Michele Negri i Florens.

5. michele 
negri 
Michele Negri från  Salerno 
utanför Neapel öppnade, 
t illsammans med sin fru 
 Patrizia Beltrami, sin  första 
butik 1988. Familjen Bel-
trami var och är fortfarande 
en av de stora läderprodu-
centerna i Florens. I Michele 
Negris butiker finner man ett 
stort utbud av egendesignade 
och handgjorda produkter i 
sann napoletansk skräddar-
anda, men med en modern 
touch. Snygga klassiska kläder 
i spännande färger. Michelle 
Negri är också känt för sina 
chinos i fräscha färger. 
Via degli Agli 3r, där de 
även har ett trevligt kafé 
med  uteservering. Perfekt för 
en frukostcroissant eller en 
 aperitivo.
michellenegri.com 

4. sutOr 
 mantellassi
När det gäller skor förknip-
pas Florens i huvudsak med 
skokungen Salvatore Ferra-
gamo. Men Sutor  Mantellassi 
är inget dåligt alternativ. 
Med en historia som går till-
baka till 1912 och en klient-
lista som innehåller allt från 
Marcello Mastroianni till 
både  Spaniens och Marockos 
kungar är detta ett minst lika 
intressant ställe att besöka 
som Ferragamo. Klassiska 
eleganta skor (handgjorda 
 utanför Florens) och  snitsiga 
bälten i finaste läder. Ta en 
extra titt på deras snygga 
 loafers i mocka. 
Via Vigna Nuova 62r
Sutormantellassi.com


