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INDLEDNING
Dansk mode – hvad er det? I en tid, hvor globalisering er på dagsordenen, og hvor
modeindustrien har vist sig at være en global aktør, der verden over udbreder ensartede
varer fra eksklusive logotasker til H&M T-shirts, kan det synes paradoksalt at interessere sig
for modebeklædning og modedesign i en national sammenhæng. Ikke desto mindre er det,
hvad jeg har valgt at gøre med denne afhandling, der handler om at belyse og diskutere
dansk mode, som dette fænomen udfolder sig i al sin kompleksitet, omhandlende design,
identitet og historie i dansk modeindustri. For samtidig med modeindustriens globalisering
og et overflydt marked af tøj, viser fokuseringen på mode og dets distinkte, nationale
identitet sig både relevant for landes modeindustrier, som en måde hvorpå der skabes
selvforståelse, forskel og markedsposition, og fra national politisk side som et af flere midler
til, så at sige, at ”klæde nationen på” til at begå sig i en global sammenhæng.
I dansk sammenhæng forekommer denne nye opmærksomhed på modeindustri og
modedesign med nationalt fortegn at være øget i takt med industriens outsourcing af selve
tøjproduktionen1 i løbet af 1990’erne, hvormed design, logistik, marketing og salg er
forblevet industriens hovedaktiviteter i Danmark. Umiddelbart blev det spået, at med
ændringerne ville en dansk modeindustri forgå. Men det skulle vise sig anderledes.
Industriens samlede omsætning og eksport fortsatte med at vokse, og nye
modevirksomheder kom til, hvis modetøj fik stor mediemæssig bevågenhed og
anerkendelse for dets designmæssige kreativitet og individualitet. For modevirksomhederne
Bruuns Bazaar og Munthe plus Simonsen lykkedes det sågar, på tærsklen til det nye
årtusinde, med deres bohemiske hverdagsmodetøj til storbymennesket at gøre sig synlige i
modeverdenens historiske centrum i Paris med egne modeshow registreret på den officielle
showliste under byens prestigefyldte prêt-à-porter-modeuge.2 Og siden har flere nye danske
modedesignere for deres kreative potentiale påkaldt sig opmærksomhed i danske avis- og
magasinartikler samt bøger. Modejournalisten Lotte Freddie skriver eksempelvis gennem en
række modedesignerportrætter i bogen Modens mestre om ”dansk modedesign af
internationalt format”. 3 I bogen UNIK: Danish Fashion lyder en hyldest til 2000-tallets danske
modedesignere som følger:
”Dansk modedesign rykker helt suverænt i øjeblikket! Vi står med en generation af nye
designere, der med inspiration fra en moderne, globaliseret og individualiseret verden
Det vil sige, at tøjets tilskæring, opsyning, eventuelle indfarvning, presning og pakning foregår i
udlandet hos enten underleverandører eller på de danske modevirksomheders egne fabrikker.
2
Bruuns Bazaar afholdte modeshow som del af den officielle prêt-à-porter-modeuge i 1999, mens
Munthe plus Simonsen gjorde det året efter, i 2000.
3
Freddie 2002:7.
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sprudler af selvtillid og viser resultater, der får fagfolk kloden rundt til at spærre øjnene
op. De danske modedesignere blander sig i verdenseliten, der bliver lyttet til dem, og der
bliver flere og flere af dem, mens andre brancher kigger imponeret til.”4

Og det bliver ved i dansk sammenhæng. Dansk modes anerkendelse er nået så vidt, at
modeindustrien ses som en af landets fremtidige vækstmotorer i den nuværende danske
regerings globaliseringspolitik. 5 Den danske økonomi- og erhvervsminister6 er af samme
grund inden for de seneste år blevet et tilbagevendende ansigt på første række ved
Copenhagen Fashion Weeks modeshows, i lighed med Københavns overborgmester7 og
byens teknik- og miljøborgmester8. Men også landets kulturminister9 har senest gjort sig
bemærket i denne sammenhæng som uddeler af prisen ”Årets danske modebrand” i
forbindelse med prisoverrækkelsen: ”DANSK Fashion Award 2008”. For ikke alene tjener
modeindustrien som eksportindustri kroner hjem til statskassen, industrien viser også, at
den er en kreativ industri, der kan skabe arbejdspladser, være en positiv imageskabende
industri, der i en global tidsalder kan være med til at opretholde omverdenens opfattelse af
Danmark og ikke mindst København som en attraktiv destination for alt fra turister,
veluddannet arbejdskraft til investeringsvillig kapital. Den politiske opmærksomhed har
således også påskønnet etableringen af netværksorganisationen Danish Fashion Institute i
2005, hvis formål det er at udbrede og opbygge kendskabet til dansk mode, herunder
visionen om at Danmark/København bliver det femte globale modecentrum, næst efter de
allerede etablerede modecentre: Paris, New York, London og Milano.
Opmærksomheden på dansk mode og den danske modeindustri er således igennem
de sidste 10-15 år blevet større og mere udtalt. Hvad kultur- og medieforskeren Bodil Marie
Thomsen i 1991 skrev om dansk mode i en mindre artikel, synes ikke længere på samme
måde at gøre sig gældende:
”Denmark is small. Every Dane has felt that – not only as regards our language, but
also as regards our possibility to ”export” Danish culture. We are a people constantly
influenced by the bigger nations, surrounding us. It is almost impossible to speak of

4

Ramlau 2004:6. Bogen fulgte med udstillingen af samme navn, kurateret af
modemagasinforlæggeren Malene Malling og designhistorikeren Henrik Most og vist på Dansk
Design Center i København i perioden 10. juni til 24. oktober 2004.
5
Siden 2001 har det liberale parti Venstre og med statsminister Anders Fogh Rasmussen (Venstre)
dannet regering i samarbejde med Det Konservative Folkeparti.
6
Der er tale den konservative politiker Bendt Bendtsen, der i perioden 2001-2008 (september) har
besat posten som økonomi- og erhvervsminister.
7
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet).
8
Klaus Bondam (Det Radikale Venstre).
9
Det drejer sig om den konservative politiker Brian Mikkelsen, der i perioden 2001-2008 (september)
har besat posten som kulturminister, for herefter at blive udnævnt til landets justitsminister.
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such a thing as Danish fashion (in the same way as you can speak of ”Danish design”
as a concept in the furniture- and art industrial production).”10

At Danmark er et lille land, både hvad angår geografi og befolkning, skal der ikke herske
tvivl om, hvilket for den danske modeindustri gennem tiden har betydet, at udgangspunktet
for de danske modevirksomheder er et lille hjemmemarked, og eksport er hurtigt en
nødvendighed, hvis ambitionen er at skabe vedvarende vækst. Ej heller skal der sås tvivl om
Thomsens påpegning af, at i arbejdet med at designe modebeklædning præges og
inspireres de danske modedesignere af egne indtryk og trendforecastinginformation fra
verden også uden for Danmark. Men, at der ikke kan tales om en ”dansk mode”, synes at
have ændret sig i løbet af 1990’erne. Også selvom der er tale om en relativt lille industri
bestående af cirka 620 virksomheder inden for engrossalg af beklædning, der tilsammen i
2006 anslås at fuldtidsbeskæftige 10.224 personer i Danmark og omsætte for cirka 21,5
milliarder kroner, hvoraf 88 procent er indkommet via eksport.11 Dansk mode er kommet på
tale, hvad der dels synes begrundet i modeindustriens voksende eksportøkonomi, og dels i
at dansk modedesign nu i højere grad anses for at være bærer af kulturspecifikke værdier,
der er med til at gøre dansk modetøj til noget særligt. Det er, som om den danske
modeindustri i disse år gennemgår en form for ”kulturens nationalisering”12, rettes ind efter
nationale skillelinjer og gøres til bærer af nationale budskaber, i samspil med en fra politisk
side stadigt stigende opfattelse af kulturen som indgang til økonomisk udvikling i
globaliseringen.13
Men dette synes samtidig også at give modeindustrien udfordringer i forhold til at
skulle identificere, hvad der er dens kendetegn, dens egenart, historie og traditioner. Det har
ikke tidligere været en del af den danske modeindustris selvforståelse at se sig som historieog traditionsforvaltende, eller for den sags skyld at forbinde dansk designet modetøj med et
eller andet stereotypt billede på særlig dansk beklædning svarende til den japanske kimono,
den skotske kilt, tyske lederhosen den norske lusekofte og bunad. Sådanne
beklædningstraditioner, som i en vis udstrækning blev opdyrket i 1800-tallets
nationalromantiske periode, er ikke blevet udbredt eller opretholdt som del af nutidig dansk
kultur og hverdagsliv, ud over en repræsentation inden for den danske

10

Thomsen 1991:1.
Se bilag 3.
12
I antologien Kulturens nationalisering fremhæver etnolog Bjarne Stoklund, at ordet ”nationalisering”
ikke skal forstås i den gængse betydning som ”statens overtagelse eller tilegnelse af ejendomme eller
produktionsmidler”, men som kulturelle fænomener, der tillægges nationale værdiladede betydninger
(Stoklund 1999:7).
13
Christensen 2006.
11
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folkedanserbevægelse.14 Det virker således som om, at der på trods af opmærksomheden
på dansk mode samtidig er tale om et paradoks: På den ene side fremstår dansk mode som
noget særligt. På den anden side står det ikke klart, hvad det nærmere er, der karakteriserer
forskellen.
At det forholder sig sådan har for mig at se gjort det så meget desto mere
interessant at gøre dansk mode til genstand for nærværende ph.d.-afhandling og dermed at
undersøge netop dette tydeligvis komplekse fænomen. Det giver mulighed for at få indsigt i,
hvordan det, i en modeindustri som den danske uden en nævneværdig og stærk bevidsthed
om sin egenart, historie og tradition, håndteres at være blevet en global industri og samtidig
tage del i en kulturel nationaliseringsproces, som både synes drevet frem af et øget fokus
på forskelsproduktion i modeindustrien og af nationalstatens søgen efter at redefinere sin
legitimitet og økonomiske position i en global sammenhæng.

Hvert land sin mode
Ved at se ud på verden med henblik på, hvad der rører sig i andre landes modeindustrier,
står det således hurtigt én klart, at den opmærksomhed, som dansk mode møder i
Danmark, ikke er enestående. Fra Norge til Mongoliet, fra Sverige til Sydafrika er lignende
bevægelser i gang som i det danske eksempel. Det er fristende at se det som, at dét, at et
land har sin egen modeindustri og er bevidst om sit lands modetøjets identitet, er blevet
gjort til en del af, hvad etnologen Orvar Löfgren har omtalt som en form for international
”grammatik” for at udtrykke det nationalt specifikke i enkelte lande. Det vil sige i kategori
med bestemmelsen af nationalsprog, nationalsang, flag, nationalt landskab, nationaldragt,
folkekultur med videre. 15 Men så alligevel på en anden måde, idet at opdyrkningen af
nationale modeindustrier ikke knytter sig til en nationalromantisk fremstilling af
nationalstaten, men til fremstillingen af nationalstaten som kosmopolitisk orienteret i
globaliseringen.
I flere lande verden over er det således aktuelt, at landenes modeindustrier,
modedesignere og offentlige instanser diskuterer deres lokale modedesign og
modeindustrier med nationalt fortegn og samtidig forholder sig til modeindustriens generelle
globalisering, hvormed det ikke længere er fremmed, at modetøj designes eet sted,
produceres et andet sted, for at blive købt og brugt et helt tredje sted. 16 En øget bevidsthed

Lorenzen 1987.
Löfgren 1989.
16
Det sker i Danmark, som allerede påpeget, men eksempelvis også i Sverige, hvor det blandt andet
har udmøntet sig i industrirapporten Mode Svea fra 2006 omhandlende den svenske modeindustri,
dens karakteristik og umiddelbare udfordringer. I Norge er en lignende rapport - Motepilot. En
14

15
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om et lands nationale modetøj synes ”på mode” i modsætning til tidligere, hvor national
orientering og bevidstheden om et lands særegne modetøj overvejende var set som knyttet
til få steder i den vestlige del af verden med Frankrig og parisisk haute couture som
modeindustriens historiske centrum, hvad angik damemodetøj. Paris har dog ikke mistet sin
betydning som hjemsted for modedesign og modeproduktion af nu både dame- og
herremodetøj. Hvad angår prestige, formår byen stadig at opretholde sin historiske status
som modeindustriens centrum; der hvor modedesignere søger hen fra alverdens lande for at
opnå international anerkendelse og udbredelse gennem byens internationalt orienterede
modeuger, modepresse og modeforbrug. Men til forskel fra tidligere er det modetøj, som
skabes og introduceres i Paris, ikke længere alene dikterende. Denne status er blevet
forrykket igennem sidste halvdel af det 20. århundrede, i takt med at modetøj ikke længere
udelukkende associeres med eksklusivt tøj, men også med hverdagstøj, og dermed at andre
byer og lande har etableret sig som modecentre og formået at opnå anerkendelse som
sådanne internt i modeindustrien. Det drejer sig specifikt om London, New York, Milano.
Men hvad der synes at ske i disse år er, at endnu flere byer og lande bestræber sig på at
opnå samme status: At være modecentrum og hjemsted for en særegen modekultur og
fremstillingen af modetøj anset for at have et anderledes designudtryk. 17
Modesystemet, hvordan modetøj produceres og udbredes, forekommer mere
komplekst end tidligere. Fra at kunne forstås som et hierarkisk, unicentralistisk system
synes det aktuelt at forstå det som et multicentrisk system, hvor en flerhed af modecentre
sameksisterer, og hvor de enkelte modevirksomheder i større udstrækning konkurrerer om
samme andele i det globale marked, i modsætning til tidligere, hvor flertallets fokus
fortrinsvis lå på at omsætte det internationalt udstukne designudtryk i modetøjet til deres
respektive hjemmemarkeder. 18
Det danske eksempel er således ikke enestående, men kan ses som del af en større og
mere udbredt tendens inden for modeindustrien som sådan. Med undersøgelsen af dansk
mode ønsker jeg således også at bidrage til at belyse og diskutere den aktuelle tendens set
fra den danske modeindustris perspektiv og derigennem belyse modesystemets
undersøkelse av det norske motedesignfeltet - om den norske modeindustri blevet udgivet i 2007. I
antologien Global Fashion / Local Tradition. On the Globalisation of Fashion fra 2005 udfoldes det
med eksempler fra flere steder i verden, dels hvordan national identitet i internationalt sælgende
modebeklædning er en aktuel tendens, og dels hvordan der i flere og flere lande verden over satses
på at udvikle lokale modeindustrier gennem etableringen af egne internationalt orienterede modeuger
med promovering af egne modedesignere og deres modetøjs nationale identitet (Teunissen & Brand
2005).
17
Breward & Gilbert 2006.
18
Se eksempelvis Wilson 1985/2003, Davis 1992, Lipovetsky 1994, Crane 2000.
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multicentrering, og hvordan det konkret udfolder sig i modeindustriens hverdagspraksis, dér
hvor beslutninger tages, om blandt andet den kommende modekollektions skjortekjole skal
være i stribet eller ensfarvet bomuldsstof. Hermed håber jeg, at nærværende afhandling vil
bidrage med både en mere nuanceret indsigt i fænomenet dansk mode og i, hvordan
modedesign og modeindustri ”gøres” i en verden præget af øget globalisering.

Afhandlingens problemformulering og afgrænsning
Med disse bevægelser i den danske modeindustri, som skitseret i de ovenstående afsnit,
har jeg med denne afhandling valgt at belyse og diskutere, hvad der aktuelt kendetegner
fænomenet dansk mode. Dette gør jeg gennem en række underspørgsmål, der hver især er
med til at undersøge fænomenets kompleksitet, men samtidig også er med til at undersøge,
på hvilke præmisser fænomenet er nærværende i og omkring den danske modeindustri.
Mine underspørgsmål lyder som følger: Hvad karakteriserer dansk mode historisk set?
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem tidligere måder at fremstille og opfatte dansk
mode på og de nuværende? Hvordan udfolder dansk mode sig set igennem
modeindustriens hverdagspraksisser og specifikt hos den danske modevirksomhed Mads
Nørgaard-Copenhagen? Hvordan aktualiseres og skabes dansk mode gennem dels den
nuværende regerings globaliseringspolitik og dels Danish Fashion Institute’s praksis? Og
endelig: Hvilke udfordringer og muligheder viser der sig at være for de enkelte
modedesignere og for den danske modeindustri som helhed i forbindelse med dansk
modes kulturelle nationalisering?
Afhandlingen er afgrænset til alene at beskæftige sig med dansk mode i relation til den del
af den danske modeindustri, der primært beskæftiger sig med design og produktion af
dame- og herremodetøj. Det vil sige, at jeg ikke forholder mig specifikt til dansk designet og
eventuelt dansk produceret børnetøj, uniformer, arbejdstøj, sko, smykker, tasker og andre
former for tilbehør. Hvordan de danske forbrugere nærmere forholder sig til og omgås det,
de forstår som dansk mode i forbindelse med deres daglige påklædningsvaner, er heller
ikke en del af afhandlingens fokus.

Analysestrategi og kildemateriale
Da der med nærværende afhandling er tale om undersøgelsen af et fænomen, som hidtil i
forskningssammenhæng ikke er blevet nærmere belyst og diskuteret, udover hvad der
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foreligger i et begrænset udvalg af mindre kritiske, designhistoriografiske bøger19,
jubilæumsskrifter20, erindringsbøger og biografier21, og med mit ønske om at undersøge
dansk mode også i dets hverdagspraksis, er afhandlingen baseret på dels et større
feltarbejde i form af interviews og deltagerobservation og dels generering af et historisk
kildemateriale med gennemgangen af branchetidsskrifter, scrapbogsmateriale,
industrirapporter, magasin- og avisartikler dækkende en godt og vel tresårig periode. 22 Det
er imidlertid ikke sådan, at der ikke foreligger forskning om tilgrænsende emner til
nærværende afhandling. Både dansk tekstil- og beklædningsindustri er blevet behandlet i
varierende typer af forskningsbidrag, der overvejende har beskæftiget sig med industriernes
økonomiske, tekniske, produktions- eller arbejdsmarkedsmæssige vilkår. 23 I det omfang, det
giver mening, trækker jeg i afhandlingen på viden fra denne forskning, ligesom jeg også
trækker på den til dato begrænsede forskning i beklædningsmode og modeforbrug i
Danmark i det 20. århundrede. 24
Som en indgang til at undersøge dansk mode med vægtning af fænomenets
udfoldelse i praksis, har jeg ladet mig inspirere af den såkaldte aktørnetværksteoretiske
analysestrategi. 25 Det betyder, at min undersøgelse tager udgangspunkt i at anskue dansk
mode som et sociomaterielt aktørnetværk. Det vil sige, at dansk mode ses som bestående
af en lang række forskellige aktørers praksis (både ting og mennesker, modetøj og meninger
derom), hvordan disse forskelligartede aktører og praksisformer er relaterede og dermed
konfigurerer fænomenet i givne situationer. Med denne analytiske indfaldsvinkel er der tale
om en kvalitativ, realistisk og konstruktionistisk undersøgelse, der er optaget af, hvordan
dansk mode praktiseres og er tilstede i den virkelighed og hverdag, vi lever i.

Afhandlingens opbygning
Afhandlingen består af i alt otte kapitler. I kapitel 1, ”Mode som forskningsobjekt”,
positioneres afhandlingen i forhold til de dominerende analytiske indfaldsvinkler inden for
nyere angloamerikansk modeforskning, der for tiden tegner den forskningsmæssige
inspiration for det igangværende og voksende danske modeforskningsfelt i både universitær
19

Se Freddie 2002, Sommar 2004, Malling & Most 2004 og Dickson 2006.
Se eksempelvis Manufakturhandlerforeningen 1988, Hammerich 1993, Bloch 2002 og Style
Counsel 2007.
21
Se eksempelvis Knudsen 1979, Damgaard 1980, Damgaard 1990, Bastholm 2001 og Brandt 2005.
22
For en nærmere specifikation af afhandlingens kildemateriale se bilag 1.
23
Se eksempelvis Dansk Skrædderforbund 1955, Hald & Weiss 1987, Vedel-Smith 1988, Johansen
1988, Christensen 1998, 2004/under udgivelse), Tønsberg 2004, Illeris 2006 og dertil også diverse
industrirelaterede rapporter så som Rasmussen 1984, Industriministeriet 1985, Arbejdstilsynet 1995,
Heldgaard m.fl. 2002, DTB 2000, FORA 2003, 2005, Imagine.. 2005, Deloitte 2008 og Tran 2008.
24
Kildegaard 1992, Cock-Clausen 1994.
25
Se Latour 2005, Law 2004 og Mol 2002.
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og handels- og designskolemæssig sammenhæng. I kapitlet præsenteres afhandlingens
analysestrategiske afsæt i aktørnetværksteorien, og det præciseres, hvordan denne
indfaldsvinkel findes velegnet til at undersøge netop fænomenet dansk mode, om end at
teoriens empiriske afsæt oprindelig er at finde inden for undersøgelsen af
naturvidenskabelige faktas konstruktion. I kapitel 2 under overskriften ”Mode og national
identitet” introduceres og diskuteres den eksisterende forskning i problematikker
vedrørende relationen mellem mode og national identitet, og det præciseres, hvordan
nærværende afhandling er et bidrag til denne del af modeforskningen. I kapitel 3,
”Fremgangsmåde og kildemateriale”, udfoldes det, hvordan jeg konkret har udvalgt og
genereret mit kildemateriale, og hvad de forskellige materialetyper, som afhandlingen
bygger på, betyder for det udførte analytiske arbejde.
I de følgende kapitler, kapitel 4 til kapitel 8, drejer det sig mere specifikt om selve
den empiriske undersøgelse af dansk mode. I kapitel 4, ”I historiens lys – dansk mode siden
1950”, skitseres først og fremmest hovedlinjerne i den danske modeindustrishistorie,
hvorefter det belyses og diskuteres, hvordan dansk mode har udfoldet sig og er blevet
italesat siden 1950 i primært industriens branchetidsskrifter og avisartikler. I kapitel 5,
”Inden for i modeindustrien – dansk mode hos Mads Nørgaard-Copenhagen”, bevæger jeg
mig med min undersøgelse tæt ind på, hvordan dansk mode udfoldes set gennem et
eksempel på modeindustriens hverdagspraksis. Kapitlet baseres på et feltarbejde, udført
hos den københavnske modevirksomhed Mads Nørgaard-Copenhagen, hvor arbejdet med
modedesign og efterfølgende salget af modekollektioner er blevet fulgt over en toårig
periode, fra idé til bøjlestang. Herigennem tydeliggøres det, hvordan dansk mode
konfigureres af en kompleks sammenvævning af mange aktørers praksis, fra
underleverandørers over stylisters, tidligere salgstal, foregående kollektioner, salgsagenters
stereotype forestillinger om nationale beklædningspræferencer og tidens modetendenser til
virksomhedens historie og værdigrundlag. I kapitel 6, ”Med eller uden pailletter –
udfordringer og muligheder ved et dansk modedesignudtryk”, belyses og diskuteres det på
baggrund af afhandlingens interviewundersøgelse, hvordan der mod slutningen af 1990’erne
og i begyndelsen af 2000-tallet dominerede en version af dansk mode italesat som
individualistisk og bohemisk i sit designudtryk, og hvilke muligheder og udfordringer det
anses at have, når de danske modedesignere i deres praksis på den ene side er
medproducenter af, hvad der italesættes som et national designudtryk, og på den anden
side underlægges dette. I kapitel 7, ”Dansk mode i verdensklasse – om det politiske projekt
Danish Fashion Institute og ”dansk modes DNA””, redegør jeg for og diskuterer, hvordan
dansk mode i de senere år er forsøgt gjort til et brand for den samlede danske modeindustri
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i samspil med den danske regerings globaliseringspolitik, som blandt andet har udmøntet
sig i etableringen af netværksorganisationen Danish Fashion Institute, og herunder
instituttets tiltag til at undersøge ”dansk modes DNA” og målsætning om Danmark som
femte globale modecentrum. I kapitel 8, ”Dansk på mode – en diskussion”, samles de
foregående fire kapitlers perspektiver på fænomenet dansk mode, og det diskuteres mere
specifikt i relation til den eksisterende forskning inden for området mode og national
identitet, som fremhævet i kapitel 2, hvad der karakteriser det danske eksempel, og hvilke
udfordringer som gør sig gældende, når modeindustrien er blevet global og samtidig
involveres i kulturel nationalisering. Endelig afrundes afhandlingen med en kortfattet
refleksion over de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at bedrive
modeforskning med afsæt i en aktørnetværksteoretisk analysestrategi.

11
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KAPITEL 1

MODE SOM FORSKNINGSOBJEKT

”Fashion is perplexing, intriguing, irritating and, above all, compulsive. Like it or not,
fashion exerts a powerful hold over people – even those who eschew it.”
Jennifer Craik: The Face of Fashion, 1993:ix

Ovenstående citat indrammer meget præcist min umiddelbare fascination ved mode – og
særlig mode forstået i relation til tøj – som nu gennem nogle år har drevet mig til at
beskæftige mig med undersøgelse af dansk mode.
I dette kapitel handler det om, hvordan nærværende afhandling i sin analytiske
tilgang positionerer sig i forhold til det tværvidenskabelige, som jeg vælger at kalde det
nyere angloamerikanske modeforskningsfelt26, der for tiden tegner den forskningsmæssige
inspiration for det igangværende, voksende danske modeforskningsfelt i universitær,
handels- og designskolemæssig sammenhæng. Kapitlet byder således på først en
skitsering af fire dominerende forskningspositioner inden for angloamerikansk
modeforskning. Dernæst præsenteres afhandlingens analytiske inspiration hentet i
aktørnetværksteorien, hvilket skal ses som et forsøg på at introducere en supplerende,
analytisk indfaldsvinkel til studiet af mode, om end nærværende afhandling dermed ikke må
forveksles med at være et udtryk for ambitionen om at lave en rendyrket
aktørnetværksteoretisk undersøgelse.

Positioner i nyere angloamerikansk modeforskning
Forskningen i mode er i de senere år blevet vist en mere udbredt interesse fra særligt de
æstetiske over de design- og kulturhistoriske til de direkte erhvervsrettede fag. I Danmark
har det blandt andet resulteret i etableringen af modeforskningsplatformen MOKO
(forkortelse for ”Modekonsortiet”) i februar 2006, hvis formål er at koordinere, initiere og
formidle modeforskning ved de forsknings- og uddannelsesinstitutioner under

Betegnelsen ”nyere angloamerikansk modeforskning” har jeg valgt at introducere som en samlet
måde at beskrive den tværvidenskabelige forskning i mode, som på nuværende tidspunkt er
dominerende set fra et dansk perspektiv. Det er fra dette forskningsmiljø, at feltets peer reviewed
tidsskrifter redigeres samt bogserier udgives. Betegnelsen begrænser sig dermed ikke kun til
forskning udført af personer med bopæl inden for dette geografiske område, men medregner også
den forskning, som har et andet geografisk udgangspunkt, men lader sig udgive i angloamerikansk
sammenhæng. Herigennem fremgår det også, at der blandt andet er både franske og italienske
forskningsmiljøer på dette område, men disse synes ikke på samme måde samlet og viser sig også at
søge udgivelse i angloamerikansk sammenhæng. Med markeringen af ”nyere” peges der på den
modeforskning, som overvejende er udkommet siden 1980'erne.
26
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Kulturministeriet som beskæftiger sig med mode. 27 Dertil er forskningen i mode generelt
blevet intensiveret, særligt på ph.d.-niveau. 28 Men også i Sverige har den stigende
forskningsinteresse i mode ført til etableringen af den humanistiske forsknings- og
uddannelsesenhed Centrum för Modevetenskab ved Stockholms Universitet i 2006, som
tegner til at skabe en platform for et voksende nordisk modeforskningsmiljø. 29 Det, at der er
opstået et forskningsmiljø omhandlende studiet af mode, er således af nyere dato i
Danmark, og set i lyset af det har jeg valgt mere eksplicit her at fremlægge, hvilke
forskningspositioner som jeg ser tegner den nyere angloamerikanske modeforskning, og
som den danske modeforskning forekommer at forholde sig til, samt hvordan min egen
modeforskning skal ses i forhold dertil. 30
Karakteristisk for nyere angloamerikansk modeforskning er, at forskningsfeltet i al sin
variation former sig om en række nøglepublikationer, herunder det peer reviewed
forskningstidsskrift Fashion Theory. Journal of Dress, Body and Culture31, bogserien Dress,
Body and Culture32 og forskningsfeltets til dato to udgivne tekstsamlinger Chic Thrills: A

Det drejer sig om Danmarks Designskole, Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding og Center for
Designforskning. Nærværende ph.d.-afhandling er således et forskningsprojekt indskrevet i MOKOregi.
28
Mellem disse uddannelsesinstitutioner og MOKO kan følgende ph.d.-projekter og anden
modeforskning opremses. På Danmarks Designskole er der i 2008 forsvaret en ph.d.-afhandling om
luksusmodeindustrien (Hansen-Hansen 2008), og udover min egen afhandling er dels endnu et ph.d.projekt undervejs omhandlende trends, og dels et større forskningsprojekt sat i gang under titlen
”Mediations in Fashion” (Sommerlund 2008). Ved Kolding Designskole og Copenhagen Business
School er et ph.d.-projekt gået i gang i 2008 omhandlende herremode. Derudover studeres mode og
modeindustri også på Copenhagen Business School som del af et større forskningsprojekt, der
forløber i perioden 2007-2011 med titlen ”Creative Encounters. The Socio-Economic Organization of
Creative Industries”. Desuden findes der en række ph.d.-projekter, hvor et af virksomhedshistorisk
karakter er påbegyndt i 2006 og omhandler den danske beklædningsindustris historie, og et andet
påbegyndt samme år omhandler den europæiske modeindustris strukturelle forandringer siden
1950’erne. På Københavns Universitet har der blandt andet været et projekt i gang ved Institut for
Antropologi siden 2006 omhandlende kreativitet og innovation i modeindustrien, og ved Sociologisk
Institut påbegyndtes i 2007 et projekt af mere teoretisk karakter omhandlende modens sociologi.
29
Centrum för Modevetenskab blev etableret i 2006 med finansiering fra modevirksomheden Hennes
& Mauritz AB’s grundlægger Erling Perssons familiefond. I 2007 blev den australske modeforsker
Peter McNeil ansat som centrets professor, og efterfølgende er flere ph.d.-projekter blevet iværksat
samt en række kurser henvendt til både bachelor- og master-studerende blevet oprettet (se:
www.fashion.su.se). Dertil har en konferenceaktivitet udviklet sig siden begyndelsen af 2000-tallet
mellem de nordiske landes forskningsmiljøer. Danmarks Designskole, Copenhagen Business School,
Nationalmuseet og Kunstindustrimuseet var således i 2005 vært for en konference med titlen
”Interdisciplinary Conference of Fashion and Dress Cultures” (den 26. – 28. oktober 2005).
30
Tidligere dansk forskning i mode er af mere sporadisk karakter. Eksempler er: Broby-Johansen
1953/2002, Harald Hansen 1954, Andersen 1977, 1986, Lykke Christensen et al. 1986, Bech 1989,
Kildegaard 1993, Cock-Clausen 1994, Thesander 1994, Andersen 2006.
31
Tidsskriftet blev etableret i 1997 på initiativ af Dr. Valerie Steele, museumsdirektør på The Museum
at the Fashion Institute of Technology i New York. Tidsskriftet udgives af det britiske forlag Berg
Publishers, der under ledelse af Kathryn Earle har en profil som udgiver af særlig humanistisk og
samfundsfaglig forskning, herunder mode, tekstil og beklædningsforskning.
32
Også udgivet af forlag Berg Publishers.
27
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Fashion Reader33 og senest The Fashion Reader34. Nyere angloamerikansk modeforskning er
således ikke én forskningsposition i sig selv, men en samlende betegnelse for en række
forskningspositioner, hvoraf jeg mener, at der kan udpeges mindst fire. Det drejer sig om,
hvad jeg har valgt at betegne som genstandsbaseret modeforskning, kulturalistisk
modeforskning, systemisk modeforskning og endelig materielle kulturstudier i mode. Noget
tyder på at konturerne tegner sig af endnu en position, som kan betegnes industri- og
praksisorienteret modeforskning. Indikationerne på dette er blandt andet etableringen af det
peer reviewed tidsskrift Fashion Practice: The Journal of Design, Creative Process & the
Fashion Industry i 2008 samt den stigende modeforskningsinteresse ved særligt de
designuddannende institutioner og handelsskoler i såvel udlandet som i Danmark. 35 Men for
mig at se beror positionens potentielle bidragsydere fortsat at bero på for forskellige
analytiske tilgange til at karakterisere disse som én decideret forskningsposition.
Trods forskellene de fire forskningspositioner imellem, som jeg i det følgende vil udpege, er
det også værd kort at bemærke, hvad de har tilfælles. Det drejer sig om det, der kan kaldes
mode-syndromet: Det forhold, at mode anses for helt overordnet at handle om forandring,
om nyhedens tilbagevendende genkomst. Hvad der derimod adskiller
forskningspositionerne og tilbagevendende præger feltets interne diskussioner er den
forskellige stillingtagen til en række spørgsmål vedrørende studiet af mode. Hvad driver
modens forandring? Skal mode studeres som en form for mekanisme, som det at noget er
populært og som kan gøre sig gældende på alle mulige områder, eller skal mode studeres i
relation til en særlig form for tøj, dets produktion og forbrug? Er mode et immaterielt eller
materielt fænomen? Er mode historisk specifikt eller universelt forekommende? Er mode at
forstå som baseret på et særligt produktionssystem i udvekslingen mellem produktions-,
distributions- og forbrugspraksisser eller som resultatet af kollektive
beklædningspraksisser?
I følgende udlægning af de fire modeforskningspositioner har jeg for at tydeliggøre
positionernes respektive syn på ovenstående spørgsmål valgt at lægge vægt på
positionernes faglige afsæt, deres respektive modebegreb, forskningsfokus og foretrukne
analysestrategi, hvilket vil sige det videnskabelige blik, hvormed at det givne

Ash & Wilson 1992.
Welters & Lillethun 2007.
35
Skjold 2008.
33
34
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forskningsobjekt iagttages, og dermed hvilke begreber og erkendelsesmæssige forhold som
ligger til grund for analysen. 36

Genstandsbaseret modeforskning
Med genstandsbaseret modeforskning menes den position som altovervejende udspringer
af, hvad der også er blevet betegnet som dragtforskning, og hvis forskningshistorie er tæt
knyttet til en museal kontekst.37 At omtale positionen som del af nyere angloamerikansk
modeforskning kan umiddelbart synes misvisende. Men jeg har valgt at inddrage den, da
den for det første fortsat praktiseres inden for dette forskningsområde og for det andet
tilbagevendende har motiveret til nye modeforskningspositioners formation i forsøg på at
overskride den genstandsbaserede modeforsknings umiddelbare begrænsninger, i forhold
til hvad der rækker ud over det enkelte stykke tøjs karakteristika.
Inden for genstandsbaseret modeforskning er studiet af mode på mange måder at
sammenligne med traditionelle studier af kunstgenstande og i det hele taget studiet af
kunstnerisk formgivningspraksis, hvor det er værket (maleriet, skulpturen, musikpartituret,
stolen) og kunstneren bag dette, som står i centrum for en udførlig beskrivelse. Herigennem
opnås viden om beklædningsdelens datering, skaber, materialer, fremstillingsteknikker og
eventuelle brug. 38 En vidensmængde, der i udgangspunktet er central for det museale
arbejde med beklædning omfattende registrering, bevaring, forskning og formidling. Det
enkelte stykke tøj, hat eller sko, anses med andre ord i den genstandsbaserede
modeforskning for at være privilegeret. Det, der konstituerer, at beklædning er mode, er
dets originalitet, at det er fremstillet på anvisning af en modedesigner (ofte omtalt som
”modeskaber”) eller har tilhørt/tilhører en person anset for at være moderigtig klædt eller for
at være modeskabende. Inden for positionen defineres mode fra før midten af 1800-tallet
derfor mere specifikt som den beklædning, der har tilhørt samfundets
elite – kongelige, adel og til en vis grad også det velhavende borgerskab – som ud over
social og økonomisk magt også er blevet anset for at besidde samfundets æstetiske magt. 39
I undersøgelser af beklædning efter midten af 1800-tallet og frem til midten af det 20.
århundrede defineres mode gerne ved at være sammenfaldende med, hvad der forstås med
parisisk haute couture40 eller blot finere skrædderkunst, det vil sige beklædning henvendt til
Ud fra en sådan betragtning står analysestrategi i modsætning til teori, i den traditionelle betydning
af at bestå af hypoteser, forudsigelser og generelle modeller (Esmark m.fl. 2005a:7,10).
37
Taylor 2004.
38
Tarrant 1994.
39
Se eksempelvis Boucher 1967.
40
Med betegnelsen haute couture (fr. for finere skrædderkunst) henvises inden for modeforskningen
til en specifik og reguleret modeproduktionsform med oprindelse i den engelskfødte modeskaber
36
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økonomisk og socialt privilegerede kvinder skabt på foranledning af en navngiven
modedesigners idé, som er der tale om en fri kunstner, der selv vælger sit motiv og måde at
udtrykke sig på og dermed beklædning tilpasset den enkelte kunde. Og trods den elitære og
eksklusive modebeklædnings fald som eneste form for modebeklædning og hverdagstøjets
indtræden i modebilledet i løbet af 1960’erne i form af industrielt, masseproduceret
modedesignet tøj har forskningspositionen fastholdt at beskæftige sig med, hvad der
antages for at være eksklusiv mode. 41
Positionens publikationer er imidlertid af varierende karakter, forstået på den måde
at de spænder fra det forskningstunge til det mere populærvidenskabelige. Under
førstnævnte kan fremhæves meget materialenære og formspecifikke undersøgelser, der har
tradition for at være ledsaget af optegninger over snitmønstre. 42 I de mere
populærvidenskabelige publikationer, som grænser til det, der kan kaldes for coffee table
book-genren, er der derimod lagt vægt på at fremhæve det spektakulære ved beklædningen
gennem righoldigt billedmateriale og en mere ukritisk, forherligende fremstilling af dets
modedesigner.43 Tilsammen har det fra den øvrige modeforskning ført til den
tilbagevendende kritik af den genstandsbaserede modeforskning, at der inden for
positionen oftest skrives ukritisk ”kjole-længde-historie”, og at modebeklædning i
forlængelse deraf altovervejende fremstilles som er der tale om et ophøjet kunstobjekt.44
Kritikken peger således på, at et af positionens væsentligste problemer er, at
beklædningsgenstanden så at sige forgrundes for meget, og at der kun i begrænset omfang
gives plads til at forholde sig til også dets kontekstuelle, kommercielle og forbrugsmæssige
sammenhænge. Den engelske dragtforsker Lou Taylor har til positionens forsvar dog
påpeget, at netop ved det genstandsnære fokus, som er dragthistoriens adelsmærke, er det
muligt at opnå en mere specifik viden om forhold som modens flygtighed, stilskift over tid
og forbrugspraksisser, som forskningen, der lægger sin vægt på den større kontekstuelle
Charles Frederic Worths (1825-1895) initiativer til en ny forretningsmodel for det at sælge
modepræget dametøj samt organiseringen af dem, der beskæftigede sig hermed i Paris i
organisationen La Chambre Syndical de la Couture et de la Confection pour Dames et Fillettes i
1868. Organisationen eksisterer fortsat i dag som det organiserede og regulerende organ for den
franske modeindustri, nu under navnet La Fédération française de la Couture, du Prêt-à-Porter des
Couturiers et des Créateurs de Mode. For som modehus at bære titlen af haute couture kræves det,
at der som minimum hvert halve år fremvises 50 originale modedesign inden for
beklædningskategorierne dags- og aftentøj, samt at modehuset beskæftiger som minimum 20
fuldtidsansatte syersker, der arbejder i modehusets egne systuer (se eksempelvis Kawamura 2004,
Wilcox 2007).
41
Se eksempelvis Koda 2000, Wilcox 2001.
42
Se eksempelvis Hart & North 1998, Nunn 1984/2000. Inden for dansk modeforskning arbejdende
inden for genstandsbaserede position er følgende bøger et godt eksempel på dette: Andersen 1986,
Bech 1989, Cock-Clausen 1994.
43
Se eksempelvis Seeling 2000, Lehnert 1999, Jones 2003, Fukai & Suoh 2005.
44
Fine & Leopold 1993: 94, Breward 2003:11, Kawamura 2005:58.
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sammenhæng – de diskursive betingelser for modens udfoldelse – efter Taylors mening
nemt overser. 45 I nyere museal forankret modeforskning er der imidlertid også en tendens til,
at den genstandsbaserede modeforskning nærmer sig, hvad jeg kalder kulturalistisk
modeforskning og dermed i højere grad integrerer de kontekstuelle sammenhænge med de
genstandsnære undersøgelser. 46

Kulturalistisk modeforskning
Kulturalistisk modeforskning fremstår, som allerede antydet, som den genstandsbaserede
modeforsknings umiddelbare opposition. I den forstand, at der med kulturalistik
modeforskning er en ambition om at forstå mode gennem en større kulturel (underforstået
kontekstuel) sammenhæng. Eller som en af positionens fremtrædende bidragsydere,
modeforskeren Christopher Breward, har udtrykt det, er det ambitionen at analysere mode
som: ”the outcome of a precarious marriage between the processes of creative authorship,
technological production, and cultural dissemination, and to reconcile the notions of fashion
as idea, object and image.”47 Dertil kan positionen også anses for at stå i opposition til det,
den samtidig betragter som sit teorihistoriske afsæt. Det vil sige den forudgående
overvejende sociologiske, psykologiske eller strukturanalytiske modeforskning. Set fra den
kulturalistiske modeforskningspositions perspektiv er disse studier eksempler på forenklede
og utidssvarende forklaringer på modefænomenet, såsom at modens veje og væsen skulle
skyldes den økonomiske kapitalismes entydige behov for evindelig ekspansion og som følge
deraf stimulerer til iøjnefaldende forbrug48, at mode er resultatet af den kapitalistiske statusog klassekamp49, eller at mode kan forklares som en måde, hvorpå der opretholdes seksuel
tiltrækning mellem kønnene.50
Kulturalistisk modeforsknings faglige afsæt synes overvejende at være den engelske
Cultural Studies-tradition, som denne har udfoldet sig i sin mere poststrukturalistiske
version mod slutningen af 1980’erne og fremefter. Det vil sige både i form af studier
inspireret af semiotik, diskursanalyse og feminisme og i kraft deraf i studiet af mode optaget
af emner som magt, køn, krop, subjektivitet, identitet og etnicitet.51 Sociologen og

Taylor 2002:64.
Se eksempelvis Steele 1998, Palmer 2001, Wilcox 2007.
47
Breward 2003:15.
48
Veblen 1899/1976.
49
Simmel 1904/1998.
50
Flügel 1931.
51
Den kulturalistiske modeforskning trækker ofte på generel human- og socialvidenskabelig
forskning. Flere af de kulturalistiske studier har fundet inspiration i læsning af blandt andet Pierre
Bourdieu, der også selv har studeret modeindustrien (Bourdieu & Delsaut 1975/1993), Michel
45
46
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modeforskeren Elisabeth Wilsons bog Adorned in Dreams. Fashion and Modernity fra 1985
står i dag som en markør for positionens internationale tilsynekomst og i videre forstand
markeringen af nyere angloamerikansk modeforsknings opkomst. I bogen defineres mode
umiddelbart som et specifikt historisk og geografisk beklædningsgenererende system (et
modesystem), der har udviklet sig inden for europæisk historie siden slutningen af det 14.
århundrede og dermed sammenfaldende med begyndende merkantil kapitalisme.52 Mode
betragtes således som et kulturhistorisk, specifikt konstrueret fænomen, der er tæt
forbundet med kapitalismen og modernitetens opståen. Det er således også
tilbagevendende inden for denne forskningsposition, at mode opfattes som modernitetens
tidsspejl, og at den i lighed med billedkunst, litteratur, musik, design og arkitektur anses for
at kunne belyse, hvordan den moderne verden opfattes og sættes iscene. Hvordan der
skelnes mellem mode og beklædning inden for positionen er imidlertid mindre klart. Mode
og beklædning optræder som to fænomener, der eksisterer i en form for skæbnefællesskab.
Når det er sagt, synes det også karakteristisk for forskningspositionen, at der
praktiseres to former for modeundersøgelser. Sociologen Fred Davis har påpeget dette og
betegner de to former som henholdsvis modesystem-modellen og den populistiske model.53
Førstnævnte retter fokus mod at forstå og undersøge mode som konstitueret igennem et
system af relaterede produktions-, distributions- og forbrugspraksisser. 54 Sidstnævnte er i
langt højere grad optaget af, hvordan mode skaber individers eller gruppers
identitetskonstitution gennem deres brug af beklædning og kropsudsmykning generelt set.55
I forhold til den kritik, som den kulturalistiske modeforskning har rettet mod den
genstandsbaserede modeforskning, står den kulturalistiske position i stedet for i sine
analyser at forgrunde den kulturhistoriske og samfundsmæssige kontekst, som moden ses
som del af. Modeforskningen ændrer sig fra, hvad der kan kaldes en genstandsanalyse til en
kulturanalyse. Dermed kan der rettes den kritik mod positionen, at den set som helhed
producerer modeundersøgelser, hvor beklædningsgenstandene – på trods af Brewards
ambition om deres inddragelse som fremhævet i ovenstående citat – ofte glider i
baggrunden ved at blive tildelt en passiv rolle som et analyseobjekt, der kan aflæses eller

Foucault og Roland Barthes, hvor sidstnævnte tilsvarende direkte har beskæftiget sig med emnet i
bogen The Fashion System (Barthes 1967/1983).
52
Wilson 1985/2003:3.
53
Davis 1992: 200.
54
Se eksempelvis Fine & Leopold 1993; Lipovetsky 1994; Breward 1995, 2003; Entwistle 2000; Crane
2000; White & Griffiths 2000; Goodrum 2005; English 2007.
55
Se eksempelvis Craik 1993, Polhemus 1996, Muggleton 2000.
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afkodes for betydning frem for at håndtere det som aktivt medkonstituterende deraf og
derigennem opnå en mere nuanceret viden om mode. 56

Systemisk modeforskning
Positionen, som jeg har valgt at betegne systemisk modeforskning, har kun siden 2005
været en del af det samlede nyere angloamerikanske modeforskningsfelt. Positionen former
sig om sociolog og modeforsker Yuniya Kawamuras bog Fashion-ology fra 2005 samt
Kawamuras forudgående undersøgelse af japanske modedesigneres gennembrud i Paris
som udfoldet i bogen The Japanese Revolution in Paris Fashion fra 2004.
Positionens hovedærinde er at forklare mode som et socialt konstrueret, kulturelt
symbol, der bliver til gennem et immaterielt betydningssystem legitimeret af institutioners og
enkelte aktørers (forstået som enkelte personer) praksisser. Studiet af mode går dermed ud
på både på et makro- og et mikroniveau at studere de systemer af sociale praksisser, der er
med til at legitimere en enighed om, hvad der er mode, og herunder at nogen beklædning
transformeres til at blive opfattet som mode, mens en anden ikke gør.57 Teoretisk trækker
Kawamura på inspiration hentet fra henholdsvis Robert Mertons struktur-funktionalisme og
Herbert Blumers symbolske interaktionisme. 58 Med Kawamuras egne ord er positionen
karakteriseret som følger:
”Fashion-ology is a study of fashion. It is neither the study of dress nor the study of
clothing, which means that the two, fashion and dress/clothing, are different concepts
and entities which can be or should be studied separately. Fashion-ology is a
sociological investigation of fashion, and it treats fashion as a system of institutions
that produces the concept as well as the phenomenon/pratice of fashion. (...) Fashioology is also concerned with the social production proces of the belief in fashion which
exists in people’s minds, and which begins to have a substance and life of its own.
Items of clothing must go through the process of transformation to be labeled as
fashion.”59

Positionen står dermed i kontrast til den objektbaserede modeforskning, idet tøjet i den
systemiske modeforskning er af underordnet betydning. Dets designudtryk eller brug anses
ikke for centralt i analysen af mode. Det er betydningen, som tillægges tøjet i
modedesignernes, modejournalisternes, indkøbernes praksis, som er relevant i forhold til at
forstå modefænomenet. Tilsvarende er positionen også i opposition til den kulturalistiske
forskningsposition om end mindre direkte, men indirekte i kritikken af positionens mere vage
skel mellem, hvornår der er tale om mode, og hvornår der er tale om tøj. Den systemiske
Se eksempelvis Palmer 2001:3, Taylor 2002:64, Woodward 2007:27.
Kawamura 2005.
58
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position kan således ses som en mere stringent og hypotesestyret analysestrategi end den
kulturalistiske, og særligt den version der fokuserer på undersøgelsen af mode i form af et
modesystem, jævnfør Davis’s opdeling.
I forhold til uenigheden mellem den objektbaserede og den kulturalistiske
modeforskning om beklædningsgenstandens retsmæssige forgrunds- eller
baggrundsposition i forskningen af mode afvikles dette spørgsmåls problematik umiddelbart
i den systemiske forskningsposition. Studiet af mode handler i stedet om studiet af et
specifikt, institutionelt system, og om hvordan mode som et immaterielt fænomen
produceres og legitimeres igennem dette. Når det så er sagt, viser det sig alligevel efter min
mening uklart, hvordan det er muligt at trække et så klart skel mellem mode og tøj, som
Kawamura gør, idet hun medgiver, at tøj er det råmateriale, hvorpå mode er skabt, og at det
er gennem tøj, at troen på modens eksistens og betydning skabes, og endelig at mode
transformeres til ”tøj-mode”, i det øjeblik den når et forbrugsstadie. 60 Forholdet mellem
mode og tøj, mellem modens rene immaterialitet og tøjets rene materialitet, er således
utydeligt og peger på, at det, når det kommer til at skulle forklare modemekanismens
opståen og udvikling i praksis, er svært for positionen at håndhæve det analytiske skel
mellem mode og tøj som ønsket. Indenfor modeforskningsfeltet er positionen imidlertid ikke
blevet nærmere kritisk diskuteret, udover i dens anmeldelse i tidsskriftet Fashion Theory.
Deri lægges der vægt på flere af bogens svagheder, heriblandt at der kun tages højde for
den vestlige verdens modesystems betydning for modeproduktion og dermed et for ensidigt
fokus i forhold til modeindustriens globalisering. 61

Materielle kulturstudier i mode
Med forskningspositionen materielle kulturstudier i mode er der tale om en position, der
særligt udspringer inden for det antropologiske forskningsmiljø, og herunder særligt studiet
af påklædning, forbrug og materiel kultur som sådan. 62 Karakteristisk for
forskningspositionen er således orienteringen i forhold til at forstå og belyse mode i
hverdagspraksisser og nærmere omgangen med mode i relation til tøj, hvorfor også det
etnografiske feltarbejde og den tætte beskrivelse af praksis er positionens foretrukne

Kawamura 2005:1, 89.
Wolf 2006:413.
62
Jeg har valgt at betegne denne forskningsposition materielle kulturstudier i mode, velvidende at
flere af de forskningsbidrag, jeg fremhæver, anser deres respektive forskning for enten
”antropologiske beklædningsstudier” eller ”materielle kulturstudier i beklædning/tøj”. Men set fra et
modeforskningsperspektiv udmærker en del af denne forskning sig ved specifikt også at forholde sig
til en modeproblematik, og derfor vover jeg denne kategorisering.
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fremgangsmåde.63 Tøjets formspecificitet, konstruktion og materialesammensætning er
dermed i udgangspunktet ikke i positionens fokus, men kan være det, hvis det viser sig
betydningsfuldt i forhold til den enkeltes omgang med det.
Mode forstås som en kulturel proces, der materialiseres gennem ikke blot
modeindustriens og modemediernes iscenesættelsespraksisser, men også i den enkeltes tøj
brug. Mode er således ikke begrænset til at blive anset for historisk eller geografisk
specifikt. Dette er imidlertid ikke det samme som, at mode er et universelt fænomen.
Modens udbredelse i tid og rum afhænger af, om mode opfattes som tilstede på det
pågældende tidspunkt og sted, som et forhold der er med til at forme hverdagslivets praksis
på. 64
Et eksempel på positionen er blevet tydeliggjort med antropologen Sophie
Woodwards bog Why Women Wear What they Wear fra 2007. Bogen er en etnografisk
baseret garderobeundersøgelse af engelske kvinders tøjforbrug og
identitetskonstruktionsprocesser. 65 Heri demonstrerer Woodward, hvordan mode spiller en
central rolle og materialiserer sig i de undersøgte kvinders identitetskonstruktionsprocesser
gennem tøj, samt hvordan mode også materialiserer sig i struktureringsprincipper for
kvindernes erindring gennem tøj og organisering af deres garderobe, i forhold til hvilket tøj
de anser for moderne og modsat umoderne. 66 Analytisk trækker Woodward på flere
overvejende antropologiske inspirationskilder. Antropologen Daniel Millers materielle
kulturteori synes at løbe gennem hele undersøgelsens analyse. Millers begreb om
objektifikation67, som udspringer af en læsning af den tyske filosof G. W. Hegels (1770-1831)
værk Phänomenologie des Geistes udgivet i 1807, anvendes til at forstå, hvordan
kvindernes omgang med deres tøj er en identitetskonstituerende proces. Tøj bruges både til
at gøre sig bevidst om sig selv ved at skille sig ud fra andre og er samtidig med til at
definere den enkelte, som den vedkommende gerne vil være. 68
Positionen er på den måde et bud på en analytisk tilgang, hvor studiet af mode
omfatter undersøgelsen af modens materialisering og interaktion i hverdagspraksisser.
Materielle kulturstudier i mode kan dermed ses som et andet bud på at overskride den
tilbagevendende diskussion modeforskningspositionerne imellem om tøjets forgrunds- eller

Se eksempelvis Eicher 1995, Brydon & Niesen 1998, Tranberg Hansen 2000, Guy m.fl. 2001,
Woodward 2007.
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baggrundsposition. Det er i omgangen med tøj, at mode blandt andet bliver tilstedeværende
og materialiseres for den enkelte person.
I min udpegning af de forskellige forskningspositioner inden for nyere angloamerikansk
modeforskning har jeg således lagt vægt på at fremhæve de definitoriske og
analysestrategiske forskelle i undersøgelsen af mode. Som det er fremgået, er der særligt
mellem de fire forskningspositioner uenigheder og forskellige syn på, hvilken status tøjet
skal have i undersøgelsen og i forlængelse deraf, om mode skal anskues som et immaterielt
eller materielt forankret fænomen. Modeforskningen synes så at sige at være udfordret af
materialiteten i sit analyseobjekt, altså af hvordan denne skal håndteres.
I min forskningsproces har jeg oplevet samme udfordring. I undersøgelsen af dansk
mode, og hvordan dette komplekse fænomen konstrueres i design- og produktionsmæssige
sammenhænge, har det stået mig klart, at tøjet, som den danske modeindustri er baseret på
at fremstille og sælge, er centralt at inddrage for at forstå fænomenet dansk mode, men
samtidig også diskursen omkring det og i det hele taget den større kontekst i form af den
globale modeindustri og den danske regerings globaliseringspolitik. Modeforskningens
kulturalistiske indfaldsvinkel kunne således, som Breward har defineret dens bestræbelser
på en altomfattende analyse, være en analytisk indfaldsvinkel. Men med mit kendskab til
aktørnetværksteori69 og på trods af dennes anvendelse i forbindelse med undersøgelser af
fænomener fjernt fra modeindustriens verden forekom det mig imidlertid oplagt i forhold til
min specifikke undersøgelse at lade mig inspirere deraf. Aktørnetværksteorien tilbyder en
mere radikal synsvinkel på verden som værende sociomaterielt bestemt gennem
konfigurationer af heterogene aktørnetværk (netværk udgjort af både humane og nonhumane aktører, det vil sige ting og mennesker). I undersøgelsen af dansk mode, der
vedrører et designfænomen i relation til tøj, og som dette fremstilles af den danske
modeindustri, giver den aktørnetværksteoretiske optik således mulighed for at anskue
dansk mode som et sociomaterielt aktørnetværk, der også er bestemt af konkret tøj anset
for at være en aktør blandt andre i fænomenets aktørnetværk. Ydermere lægger optikken op
til at anskue tøj i denne sammenhæng som ”mode-tøj”. Det vil sige at se det tøj, jeg
forholder mig til i min undersøgelse, som både formgivet og skabt i relation til, hvad der på
det givne tidspunkt praktiseres som mode.

Der er tale om den aktørnetværksteori, som udviklet af den franske filosof Bruno Latour, den
franske ingeniør Michell Callon og den engelske sociolog John Law, og som udspringer af
videnskabssociologiske laboratoriestudier, inspireret af semiotik, poststrukturalisme og
etnometodologi (Latour & Woolgard 1986, Latour 2005, Law 2004, 2007).
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Modens materialitet er imidlertid i forhold til aktørnetværksteorien ikke begrænset til
tøj. Derfor er spørgsmålet om tøjets forgrunds- eller baggrundsposition i analysen ikke
længere relevant. For i undersøgelsen af mode i relation til tøj er det altid en integreret del af
analysen. Tøjet kan dermed ikke stå alene i en aktørnetværksteoretisk inspireret
undersøgelse, som det er muligt inden for den genstandsbaserede modeforskning. Ej heller
forudbestemmes at tøjet er være mindre betydningsfuldt for undersøgelsen af mode, som
den systemiske modeforskning forsøger at gennemføre. Eller for den sags skyld at blive
gjort til et passivt aflæseligt kulturelt udtryk i modeundersøgelser af kulturalistisk observans.
Størst lighed forekommer der at være med aktørnetværksteoretisk inspireret modeforskning
og materielle kulturstudier i mode. De to forskellige analysestrategiers adskillelse ligger
imidlertid i deres respektive ontologiske udgangspunkt, hvor de materielle kulturstudier i
mode med Woodwards eksempel har et dialektisk forhold til forståelse af relationen mellem
mennesker og ting, subjekt og objekt70; mens aktørnetværksteoriens afsæt er det hybride.
Mennesker og ting, det humane og det non-humane er ikke adskillelige, om end, som
Latour påpeger, at det har været det moderne videnskabelige ideal, formuleret særligt inden
for naturvidenskaben for at kunne udpege fakta og opfatte noget som kendsgerninger. I
aktørnetværksteoretisk sammenhæng er det humane og det non-humane altid komplekst
sammenvævet i hinandens bestemmelse og i den forstand hybridt. 71
Hvad aktørnetværksteori nærmere går ud på, og hvilke elementer jeg har ladet mig inspirere
af til min specifikke modeforskning, fremgår i det følgende.

Introduktion til aktørnetværksteori
Kort fortalt er der med aktørnetværksteori (ofte omtalt med forkortelsen ANT) tale om en
materiel-semiotisk analysestrategi, der betegner sig selv som en form for realistisk
konstruktionisme.72 Aktørnetværksteorien er opstået i løbet af 1980’erne på baggrund af
særligt den franske filosof Bruno Latour, den franske ingeniør Michel Callon og den
engelske sociolog John Laws respektive og til tider fælles forskning inden for det
overordnede forskningsfelt, der går under betegnelsen ”Science and Technology Studies”
(forkortet STS). 73 Siden analysestrategiens oprindelse er den blevet udviklet, diskuteret og

Dette er tydeliggjort gennem Woodwards inspiration fra Millers dialektiske materielle kulturteori
(Miller 1987).
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revideret løbende, således at der kan skelnes mellem tidlig og nyere aktørnetværksteori,
hvor jeg forholder mig til den sidstnævnte.74 Ifølge Law er det karakteristiske ved
aktørnetværksteorien følgende:
”It (aktør-netværksteorien, red.) takes the semiotic insight, that of the relationality of
entities, the notion that they are produced in relations, and applies this ruthlessly to all
materials – and not simply to those that are linguistic. This suggests: first that it shares
something important with Michel Foucault’s work; second, that it may be usefully
distinguished from those versions of post structuralism that attend to language and
language alone; and third (if one likes this kind of grand narratives) that it expresses the
ruthlessness that has often been associated with the march of modernity, at least since
Karl Marx described the way in which ”all that is solid melts into air””.75

Aktørnetværksteorien har således et semiotisk udgangspunkt med inspiration hentet fra
sprogforskeren Ferdinand Saussure og hans paradigmatiske erkendelse inden for
sprogforskningen af, at det er relationerne mellem ord, der skaber ordenes betydning frem
for ordene i sig selv.76 Overført til aktørnetværksteorien giver det et analytisk blik, der ikke
anser nogen fænomener (ofte omtalt som objekter eller entiteter) for at være noget i sig selv,
men altid som at være bestemt af et netværk af relationer mellem aktører (både ting og
mennesker), der tilsammen og gennem aktørnetværkets konfiguration konstituerer
fænomenets betydning. Dette kan således både omfatte aktører, der er synlige, og dem
som af aktørnetværket er gjort bevidst usynlige, men som stadig i kraft af deres, hvad Law
kalder ”manifest absence”, er centrale for aktørnetværkets konfiguration. 77 Hvilken størrelse
netværket har, eller hvilken type relationer det er udgjort af, er der imidlertid ikke nogen
forudfattet mening om. Aktør betyder i denne sammenhæng et netværk som har opnået en
form for midlertidig stabilitet, og som derved kan forekomme effektfuld og gøre en forskel i

dermed også dens resultater. Latours og videnskabssociologen Steve Woolgaards bog Laboratory
Life:The Social Construction of Scientific Facts fra 1979/1986, baseret på analytisk inspiration fra
etnometodologi, semiotik og poststrukturalisme, anses for aktørnetværksteoriens afsæt og er siden
blevet videreudfoldet af særlig Latours, Michel Callons og John Laws forskning (Law 2007; Murdoch
2006; Elgaard Jensen 2003, 2005).
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rammende titel Actor Network Theory and After (Law & Hassard 1999), hvori Latour bidrog med
artiklen ”On recalling ANT”. Aktørnetværksteorien havde vist sig at blive praktiseret som en
positivistisk teori, i modsætning til intentionen, og derigennem fremkalde en verdensforståelse med
fokus på fænomeners entydighed frem for deres kompleksitet, som efterfølgende frem til i dag er
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forhold til andre aktører i det givne netværk. 78 Den danske STS-forsker Torben Elgaard
Jensen forklarer dette på følgende vis:
”Der er ingen principiel forskel på aktører og netværk. Aktører er netværk, som fra et
givent perspektiv har opnået stabilitet og forudsigelighed, og dermed fremstår som
”black box”. (...) Pointen i ANT’s aktør-begreb er, at der aldrig er nogen kerne, hvorfra
handling eller ”agency” strømmer. Aktør-effekten opnås ved at netværk ordnes på en
bestemt måde, således at et punkt i netværket kommer til at tale eller virke på vegne af
andre.”79

Dertil er det også karakteristisk for aktørnetværksteorien at anskue aktørnetværk som
værende heterogene. Et netværk består således ikke af relationerne mellem ensartede
aktører, men mellem forskelligartede aktører, mellem ting og mennesker, humane og nonhumane aktører, og er i den forstand også karakteristisk ved at være sociomaterielt.
Underkastes et fænomen en aktørnetværksteoretisk analyse, betragtes fænomenet
således i udgangspunktet som at være et heterogent, sociomaterielt aktørnetværk, hvilket
indebærer, at det ikke giver mening at tale om fænomenets essens som noget, der er givet
af sig selv, eller om at det enten er socialt eller materielt bestemt.80 Dertil erkendes
fænomener for at være mere komplekse. 81 Analysen går ud på at undersøge og beskrive,
hvad der konstituerer disse aktørnetværk i både tid og rum, hvordan de er konfigureret eller
konfigureres i forskellige praksisser, og hvordan der opnås stabilitet eller det modsatte i
aktørnetværket. Ideen om aktørnetværkets stabilitet er det, Latour omtaler som ”black box”,
hvilket beskriver situationen, hvor et givent fænomen ikke er noget, der stilles
spørgsmålstegn til, dets betydningsindhold er noget, der er fattet enighed om blandt dem,
der forholder sig til det.82 Til beskrivelsen af aktørnetværk er begrebet translation derfor
centralt. Det beskriver den proces, hvormed der gennem forhandlinger mellem netværkets
aktører enten skabes orden og stabilitet eller transformation af aktørnetværkets
konfiguration, således at nye aktørnetværk opstår - og dermed nye betydninger.83

Latour eksemplificerer blandt andet dette med en vandkedel. Den kan forekomme som aktør i
forhold til at vand bringes i kog, men determinerer ikke at vand koger. I stedet indgår den i et netværk
af aktører, der i kraft af deres relationer og konfiguration gør det muligt at bringe vand i kog (Latour
2005:71).
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I aktørnetværksteoretiske undersøgelser er det således væsentligt at lægge vægt på
fænomeners kompleksitet og på, hvordan fænomener praktiseres og dermed er
tilstedeværende. Hos den hollandske forsker Annemarie Mol, der i sin
aktørnetværksteoretisk inspirerede forskning lægger vægt på, specifikt hvordan fænomener
”gøres”84 igennem praktiske handlinger, er optikken blevet yderligere udviklet til at rette en
opmærksomhed på, at et fænomen fra situation til situation gøres forskelligt og dermed er
multipelt og tilstedeværende i forskellige versioner.85 Som Mol har formuleret det, er et
fænomen således ”more than one and less than many”.86 Fænomenet er således stadig
sammenhængende, trods sin multiple karakter, idet det giver mening at tale om. Et
fænomens versioner er altid relateret, om det så drejer sig om at være koordineret,
inkluderet i hinanden eller distribueret i forhold til hinanden, hvilket er de tre typer af
relationer, som Mol forholder sig til. 87
Sammenfattende kan det om aktørnetværksteorien siges, at der for det første ikke er
tale om en teori i traditionel, positivistisk forstand, hvorfor det er ambitionen at kunne
forklare entydigt, hvad et bestemt fænomen er. Dernæst er der heller ikke tale om, at
aktørnetværksteori er en alternativ socialvidenskabelig teori. 88 I stedet anses den for at
være en teori, der er en kritik af socialvidenskabelig teori, gennem ambitionen om at være
en analysestrategi i forhold til at beskrive, hvordan fænomener forekommer, konstrueres og
fungerer i al deres kompleksitet og sammensathed af versioner, der kun midlertidigt er
stabiliserede og dermed altid potentielt under forandring.

Aktørnetværksteoretisk inspireret modeforskning
Der kan umiddelbart synes langt fra aktørnetværksteoriens typiske genstandsfelt inden for
naturvidenskab og teknologi til modeforskning, som jeg allerede har været inde på. Indtil
dato er det også, med mit kendskab til forskningsfeltet, begrænset, i hvilket omfang

Mol benytter begrebet ”enactment” som et alternativ til begrebet ”performance”, der efter hendes
mening indikerer en skjult virkelighed væk fra sceneoptræden (Mol 2002:32-33). Jeg har lige som
andre, der har arbejdet med Mols perspektiver i dansk sammenhæng, valgt at oversætte begrebet til
”at gøre” frem for dets direkte oversættelse til ”at udspille” (se eksempelvis Jespersen 2007).
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Annemarie Mol viser denne pointe igennem det, hun betegner som en praksiografisk undersøgelse
af sygdommen åreforkalkning i underbenet, og hvordan denne praktiseres inden for medicinsk
praksis på et hollandsk hospital. Fra at sygdommen i medicinske lærebøger fremstilles i en ordnet
fortælling, viser Mol ved at følge sygdommen i praksis, at den fremstår i forskellige versioner, alt efter
om den udspiller sig i klinikken i konsultation med patient eller i patologien, hvor afsavede legemsdele
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aktørnetværksteorien er blevet benyttet i forhold til netop studiet af mode.89 Når jeg har valgt
at lade mig inspirere af aktørnetværksteori som en supplerende analysestrategi til den
eksisterende modeforskning, skal det ses i sammenhæng med, at jeg har søgt at finde en
måde at kunne begribe et komplekst og sociomaterielt fænomen som dansk mode.
Men hvad er aktørnetværksteoriens umiddelbare muligheder til studiet af mode og i
relation til nyere angloamerikansk modeforskning? Ét er, at fokus sættes på modens
praksis, det vil sige på hvordan mode ”gøres” og kan forekomme tilstedeværende i
forskellige, men sameksisterende versioner. Ét andet er, at mode forstås som et
sociomaterielt fænomen, hvor modens materialitet rækker videre end til at omfatte tøj.
Modens materialitet er i en aktørnetværksteoretisk optik mere vidtrækkende og omfatter,
hvad der må indgå af effektfulde ting i forhold til aktørnetværkets konfiguration, det vil sige
alt fra eksportstatistikker og erhvervspolitiske rapporter over stofprøver, trendforecasting
materiale, look books og modeshows til enkelte, helstøbte beklædningsdele. Endelig lægger
aktørnetværksteorien op til en åben og selvidentifikatorisk modedefinition i lighed med de
materielle kulturstudier i mode. Hvad mode er afgøres så at sige af, hvordan fænomenet
gøres.
I undersøgelsen af dansk mode er aktørnetværksteoriens analysestrategi for mig at
se en anvendelig indgang til at studere et fænomen, som er under konstruktion, frem for at
befinde sig i en black box, det vil sige en stabiliseret situation. Det lægger op til, som jeg vil
udfolde i kapitel 4, 5, 6 og 7, at synliggøre fænomenets konstruktionsproces og deri de
konfrontationer og forhandlinger, der finder sted undervejs. Det illustrerer fænomenets
multiple karakter og de udfordringer, som ligger i, at dansk mode villes en entydighed, når
der, som det er aktuelt, er tale om at finde frem til at markedsføre og brande fænomenet
som en ting. Som det vil fremgå, suppleres den aktørnetværksteoretiske analysestrategi,
særligt når det gælder den historiske undersøgelse af dansk mode, i kapitel 4 af den nært
beslægtede diskursanalyse, som den blandt andet udfoldes hos den franske filosof Michel

Undervejs i mit forskningsarbejde er jeg endnu ikke stødt på eksempler på modeforskning, hvis
analysestrategi decideret er inspireret af aktørnetværksteori. Det udelukker naturligvis ikke, at
sådanne analyser findes, men jeg er desværre ikke bekendt med disse. Samtidig er det dog min
forventning, at man i fremtiden vil se flere af sådan motiverede modeforskningsanalyser, ikke mindst
fordi analyseperspektivet synes at finde større udbredelse inden for det æstetiske område (se
eksempelvis Hennion, Teil & Vergnaud 2005) og det interdisciplinære designforskningsfelt, som også
i disse år viser interesse for studiet af mode. På Danmarks Designskole er der således med
indgangen af 2008 blevet igangsat et forskningsprojekt med titlen ”Mediations in Fashion”, der ud fra
en aktørnetværksteoretisk optik undersøger, hvordan modeindustriens ”mellemmænd” (stylister,
modemagasinredaktører, modemessearrangører og PR-bureauer) arbejder, og hvilken betydning de
har i forhold til konstitueringen af moden (Sommerlund 2008).
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Foucault. 90 Diskursanalysen og derigennem undersøgelsen af italesættelsen af dansk mode
er den måde, hvorpå historien kan håndteres, når der er tale om et rent tekstbaseret
kildemateriale. Disse italesættelser af dansk mode forstås imidlertid ikke som entydige
resultater af fænomenets konfiguration, men som sammenvævede praksisser deri og en
indfaldsvinkel at forholde sig til, når det ønskes at opnå indsigt i, hvordan fænomenets
tidligere er blevet ”gjort”.
Hvor aktørnetværksteorien imidlertid er udfordrende ikke blot i forhold til studiet af
dansk mode, men også generelt set, er dens altomfattende ambitionsniveau om at beskrive
og analysere aktørnetværks konfiguration og dermed, hvordan en aktørnetværksteoretisk
undersøgelse afgrænses. Som Latour er inde på, er det derfor også mere pragmatiske valg,
som afgør undersøgelsens afgrænsning og ophør, end det er noget, som
aktørnetværksteorien kan foreskrive og hjælpe forskeren med. I gengivelsen af en samtale
med en ph.d.-studerende ved London School of Economics og dennes professor (der
formodes at være Latour) står det klart, at forventningen om den udtømmende undersøgelse
er omsonst, ikke mindst inden for aktørnetværksteori, og at den studerende må forholde sig
til normerne for en afhandling for at sætte grænsen for sin analyse og dens omfang. 91 Det er
jo i sagens natur lettere sagt end gjort. Det giver også den aktørnetværksteoretiske analyse
den umiddelbare svaghed, at en undersøgelses afrunding altid kun vil fremstå som en
delkonklusion. Undersøgelsen af dansk mode vil i den forstand med en analysestrategisk
inspiration fra aktørnetværksteori ikke indfri forventningen om et entydigt svar på, hvad
dansk mode er. I stedet vil det være en belysning og udfoldelse af fænomenets
kompleksitet, dets entydige flertydighed og deri, hvordan det er fremtrådt og fortsat
fremtræder, skabes og håndteres i praksis.
Hvordan afhandlingen konkret er afgrænset, vil jeg udfolde nærmere i kapitel 3. I det
kommende kapitel skal det derimod handle om den eksisterende forskning om relationen
mellem mode og national identitet, som der i afhandlingens direkte undersøgelse af dansk
mode vil blive perspektiveret til for at tydeliggøre det danske eksempels forskelle og
ligheder.

Som i tidligere fremhævede citat af Law karakteriseres aktørnetværksteorien som også at have et
afsæt i Foucaults tænkning. Latour har senere i bogen Reassembling the Social. An Introduction to
Actor-Network-Theory i en fodnote påpeget sin hyldest til Foucault og hans ligeledes sociomaterielle
erkendelse af betydningsdannelser, om end de fejlagtigt er blevet forstået som socialt determinerede
(Latour 2005:86, fodnote 106).
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KAPITEL 2

MODE OG NATIONAL IDENTITET

Den franske økonomiminister Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) skulle i sin tid havde sagt
om modeindustriens betydning for Frankrig: ”Fashion is to France what the gold mines of
Peru are to Spain.”92 Colbert havde muliggjort etableringen af en luksusindustri, der kunne
løfte den franske økonomi, men også og nok så væsentligt understøtte den magtudøvelse,
som Solkongen, Ludvig XIV, demonstrerede over for sin omverden gennem overdådig og
spektakulær iscenesættelse, der også omfattede, hvordan det franske hof gik klædt. En
industri, en beklædningskultur og et lands image blev gjort tæt forbundet gennem lovgivning
og bevidst iscenesættelse og skulle vise sig at være en vækstmotor for Frankrigs
økonomiske udvikling og ry i flere hundrede år efter. 93 ”Den franske mode normaliserede
påklædningen i alle europæiske nationer, og det gjaldt ikke alene de herskende klasser,
men også jævne folk”, som modehistorikeren L. Kybalová har skrevet om Ludvig XIV’s
modeimperialisme i bogen Modens billedleksikon.94 I dag synes kunsten at blive gjort efter
både blandt modeindustrifolk og politikere i lande og verdensdele, der ikke tidligere i en
modesammenhæng er blevet forbundet med stærke, selvstændige traditioner for
modedesign og –produktion, som allerede omtalt indledningsvis. Det unicentriske
modesystem er afviklet til fordel for et multicentrisk. Én homogen mode præger ikke
længere alene modebilledet, men mange forskellige og sameksisterende moder. Al
modedesign tager ikke alene udgangspunkt i vestlige beklædningskonventioner, men
kombineres også med ikke-vestlige. Fremstilling af modetøj er således et broget billede af
mange forskellige designudtryk, hvor dét at opdyrke særegenhed er blevet en desto
vigtigere måde at sælge sig på, hvis man ikke konkurrerer på pris og hastighed som den
samtidige og modsatrettede tendens inden for den globale modeindustri. Hvad der i
modeforskningstermer omtales som ”fast fashion”.95
Som led i at undersøge dansk mode og dets aktualitet er det således interessant at
se nærmere på relationen mellem mode og national identitet og på, hvad der kendetegner
denne kobling og på hvilke forskellige måder. I dette kapitel vil jeg derfor som optakt til
selve undersøgelsen af dansk mode redegøre for og indlede diskussionen af, hvordan der
på baggrund af den eksisterende modeforskning, ses på relationen mellem mode og
national identitet og herigennem udpege pointer, der er centrale i forhold til min

Citat af Colbert, se Steele 1998:21.
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undersøgelse af dansk mode som en form for perspektivering til dette genstandsfelt.
Herunder fremhæver jeg særlig, hvordan et fokus på modens nationale identitet opstod i
modeindustrien med japanske modedesigneres internationale gennembrud i Paris i
begyndelsen af 1980’erne, og hvordan der efterfølgende i Belgien er blevet skabt en
selvforståelse omkring en særlig belgisk/antwerpensk mode, idet begge eksempler viser sig
centrale i forhold til at forstå dansk mode, samt hvordan den danske modeindustri er blevet
et aktuelt emne i også dansk politik, hvilket yderligere udfoldes i kapitel 7. Afslutningsvis
kommer jeg i kapitlet ind på, hvordan min aktørnetværksteoretisk inspirerede undersøgelse
af dansk mode kan ses som et bidrag til den eksisterende modeforskning angående mode
og national identitet.

Forskellige perspektiver: National mode fra tøj til politik
Hvad kendetegner et lands mode? Spørgsmålet har optaget og optager fortsat
modeforskningen, ligesom det også forekommer inden for andre områder, hvor dét at
undersøge et givent fænomen inden for en national afgrænsning er tilbagevendende – tænk
blot på bogtitler som ”Dansk design”, ”Dansk kunst” og ”Dansk keramik”. Men når det er
sagt, er det samtidig begrænset, i hvilket omfang relationen mellem mode og national
identitet er blevet diskuteret til trods for identitetsspørgsmålets generelle interesse i
modeforskningen, der overvejende har fokuseret på modeforbrugets identitetsprocesser,
det vil sige, hvordan modetøj er identitetsgivende for den enkelte eller en gruppe af
mennesker. I stedet får udtryk for national mode ofte lov til at stå som kulturelle klicheer, der
også går igen og bekræftes i mediernes modeomtale i form af udsagn som ”fransk mode er
chic”, ”engelsk mode er eksperimenterende”, ”italiensk mode er stilfuld”, og ”amerikansk
mode er sporty”. 96
Den eksisterende modeforskning på dette område er dertil også af varierende
karakter. Fra det beskrivende, myteproducerende til det mere kritisk diskuterende. Og
interessant er det, at inden for den nyere forskning forekommer diskussionen af emnet mest
udbredt i forhold til engelsk og amerikansk mode.97 Det handler om de mest iøjnefaldende,
alternative modecentre til fransk/parisisk mode i løbet af det 20. århundrede, hvilket
indikerer at denne situation over tid har affødt en vis kreativ dynamik og refleksiv
opmærksomhed på national selvbevidsthed inden for disse landes modeindustrier.
Undersøgelser af fransk mode forekommer dog også, men heri er diskussionen af
Jackson & Haid 2006:61.
I forhold til amerikanske eksempler drejer det sig om Milbank 1989, Martin 1998, Joselit 2001,
Schweitzer 2008. I forhold til England drejer det sig eksempelvis om de la Haye 1996, McRobbie
1998, Breward et. al. 2002, Goodrum 2005, Bolton 2006.
96
97

32

spørgsmålet om mode og national identitet ofte mindre central i forhold til analysen af,
hvordan den franske/parisiske modeindustri opstod og udbredte sig som alt dominerende,
internationalt modecentrum. 98 Et andet træk er, at flere af de eksisterende forskningsbidrag
udspringer af den museale modeforskning. Dette kan blandt andet kædes sammen med, at
museumsinstitutionerne i forskellige lande ofte har det opdrag at stå i spidsen for en
national indsamlingspolitik og derigennem også forholder sig analytisk til, hvad der er det
pågældende lands modetøjs kendetegn. Endelig er det også et træk, at der over de senere
år i et mindre udvalg af undersøgelser er blevet rettet et fokus på, hvordan mode og national
identitet udspiller sig i lande, der hidtil ikke har været associeret med en stærk selvforståelse
og tradition for modedesign og modeproduktion. Eksempelvis belgisk/antwerpensk mode99,
canadisk mode100, new zealandsk mode101, japansk mode og Hong Kong mode102.
Et eksempel på museumsbaseret modeforskning og den genstandsbaserede af slagsen er
modeforsker og museumskurator Richard Martins udstillingskatalog American Ingenuity:
Sportwear 1930-1970s i forbindelse med udstillingen af samme titel på The Costume
Institute, der er en del af The Metropolitian Museum of Art i New York.103 Heri beskrives det,
hvordan der i USA findes en særlig amerikansk mode, samtidig med at modebilledet også
domineres af transnationale strømninger. Modetøj i USA var således både præget af
designudtryk, der konkretiserede forestillingen om særlige amerikanske tøjpræferencer og
designudtryk importeret fra udlandet og efter parisisk forbillede. Hvad angår den nationale
mode, skriver Martin, at den er skabt i samspil med amerikansk kultur, det vil sige med hvad
der anses for særlige amerikanske beklædningskonventioner, for hvordan amerikanske
kvinder foretrækker at gå klædt passende til deres hverdagsliv. Desuden er der tale om en
form for oppositions-mode uden dermed at være en antimode til den efter hans mening
fortsat dominerende franske haute couture. Martin udtrykker det således:
”Fashion in America was logical and answerable to the will of women who wore it.
Implicitly or explicitly, American fashion addressed a democracy, whereas traditional
Paris-based fashion was authoritarian and imposed on women, willing or not. In an
earlier time, American fashion had also followed the assumptions of Paris or even
copied and pirated specific French designs. In fact, much fashion is even today
determined by a trickle down from high style, most notably the French couture. But
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there are countervailing forces, ones that began in the work of these (sportswear, red.)
intrepid designs of the 1930s.”104

Amerikansk modes nationale identitet fremstilles således som at bero på forestillingen om
en særlig afgrænset national kulturs tilstedeværelse, der grundet modedesigneres
kommercielt set nødvendige lydhørhed over for sit primære hjemmemarkedet giver tøjets
designudtryk et særligt præg. Hvordan dette udtryk forandrer sig med tiden i forhold til
ændrede smagspræferencer og samfundsforhold som sådan, eksempelvis USAs
multietniske befolkningssammensætning, er imidlertid ikke i Martins fokus og er et
spørgsmål, som står ubesvaret hen, på trods af at det alment kendetegnede ved mode er
forandring. Udstillingskataloget efterlader i stedet et indtryk af, at der blandt amerikanske
modedesignere er en grundlæggende fælles holdning til modetøj om, at det skal være
brugbart, enkelt og funktionelt samtidig med at være moderne. Deres modedesign er
således ikke kun præget af deres respektive og individuelle udtryksmåder, men også af
fællestræk, der forener dem som producenter af amerikansk mode, synonymt med hvad der
kaldes ”sportswear”. 105
I anden modeforskning, og som i de to eksempler jeg vil fremhæve her, er der
imidlertid tale om en mere kritiske tilgang til at forstå, hvordan der kan skabes en relation
mellem mode og national identitet. Med en kulturalistisk tilgang til mode, der som omtalt i
forrige kapitel lægger vægt på at forstå mode i en større kulturel, social, politisk og
økonomisk sammenhæng, gøres der op med den essentialistiske nationale identitets
forståelse, der er gennemgående for Martins udlægning. Eksempelvis i udstillingskataloget
The Cutting Edge. 50 Years of British Fashion, 1947-1997, redigeret af modeforsker og
museumskurator Amy de la Haye, og antologien The Englishness of English Dress, redigeret
af modeforskerne Christopher Breward, Becky Conekin og Caroline Cox, fremhæves det,
hvordan modens nationale identitet må forstås som et dynamisk fænomen, der løbende
redefineres og dermed tager ny form i samspil med den større kontekst, den indgår i.106
Engelsk modes nationale identitet, som begge publikationer beskæftiger sig med, fremstilles
således som både at være noget for sig selv, igen i forhold til en transnational mode,
underforstået moden dikteret fra Paris, men samtidig også at være skiftende over tid i takt
med de skiftende omstændigheder, den foranderlige omverden, som det engelske modetøj

Martin 1998:13.
Nicola Whites undersøgelse af italiensk modes tilblivelse efter Anden verdenskrig og fremefter er
et andet eksempel på sådan en konklusion og på, hvordan det anses for muligt at reducere italiensk
modedesign til at være bærer af bestemte træk på tværs af tid og de individuelle modedesigneres
formsprog. Italiensk mode fastsættes således som at være sexet, sofistikeret, af god kvalitet og
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bliver til i. Dette kommer blandt andet til udtryk i de la Hayes opsummerende omtale af
engelsk mode afslutningsvis i hendes introduktion til førstnævnte bog:
”The end of a century is a time for reflection on the past and preparation for the
future as the twenty-first century approaches. British fashion is enjoying a peak.
In the 1920s designers were struggling to establish their role as creators,
whereas in recent years Britain’s fashion strength has been celebrated for the
diverse creative drives of its designers. The combination of modernity and
tradition has facilitated the development of an iconography that is peculiar to
British fashion.”107

I antologien The Englishness of English Dress ekspliciteres modens nationale identitets
relativitet ligeledes og gennem antologiens mere tydelige inspiration fra kritisk,
konstruktivistisk nationalismeforskning som Benedict Andersons udlægning af det nationale
som ”forestillede fællesskaber”108 og postkolonial teori i form af Stuart Halls fokusering på
kulturel diversitet109. Det giver således ikke mening at forstå engelsk mode som defineret
ved et bestemt og kontinuert designudtryk. Hvad der er modens nationale identitet er
flertydig og sammenvævet med engelsk kulturhistorie, som det fremgår af kunsthistorikeren
Aileen Ribeiros bidrag. 110 Relationen mellem mode og national identitet anskues som
dynamisk og processuel. Dens karakteristik kan beskrives i dens nuancer og variation, og
det er derfor misvisende at lade det fremstå som en bestemt ting, hvilket ellers er nemt at
komme til i omgangen med dette emne, som det konstateres i antologiens introduktion. 111
National mode må ikke forveksles med national dragt. Det er mere komplekst og
sammensat, er læresætningen fra denne forskning.
Spørgsmålet om relationen mellem mode og national identitet er dertil også blevet
yderligere artikuleret gennem kulturalistisk modeforskning, der er optaget af at forstå de
kulturelle processer, som gør sig gældende i forbindelse med modeindustriens
globalisering. For som den canadiske modeforsker og museumskurator ved Royal Ontario
Museum i Toronto har bemærket, betyder det et øget fokus også på modens nationale
identitet:
”On one hand, fashion is becoming more multinational, in terms of both design
and manufacture, making trade and international borders increasingly irrelevant.
On the other hand, the role of design in fashion shows, marketing, and the
resulting press coverage is still very much linked to national identities.
Concomitantly, national design identity has become an increasing important
de la Haye 1996:35.
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marketing tool in creating a unique fashion product, particularly when there is
little distinction between designs. Thus cultural and national identity today often
operates as a vital key to deciphering the exclusive and distinguishes the
’original’ from the plethora of off-shore knock-offs.”112

At fremhæve den nationale identitet ved mode anses således for at være en måde, en
modevirksomhed eller et helt lands modeindustri kan markedsføre sig på og dermed gøre
sig mere synlig i forhold til en i stigende grad global konkurrencesituation. Synspunktet
deles også af den hollandske modeforsker José Teunissen, der i bogen med titlen Global
Fashion/Local Tradition netop pointerer, at den aktuelle nationale identitetsbevidsthed i
modeindustrien er motiveret af modeindustriens globalisering siden slutningen af det 20.
århundrede. Dette ikke kun i kraft af vestlige landes outsourcing af deres modeproduktion,
hvormed modedesignere fra vestlige lande er blevet mere bevidstgjorte om deres nationale
beklædningstraditioner113, men også på grund af at flere lande, der traditionelt set har stået i
skyggen af den tidligere vestlige modeindustris dominans, nu også forsøger at gøre sig
synlige på et internationalt modemarked gennem blandt andet at fremhæve og i deres
designudtryk indarbejde træk fra det, de anser for deres nationale kultur som en form for
eksotisk autenticitet.
”(...) the ”exotic” authenticity of a product is so important in fashion at the
moment that it is turning the whole fashion hierarchy upside down. The authentic
exotic product is not being elevated to something fashionable by adapting it to
current Western fashion tastes, as it previously was. The exotic product remains
at the centre of attention and, with a few details, acquires a fashionable look so
as to satisfy international tastes. The priority has been reversed.”114

Modeforskeren Alison Goodrum er dertil endnu en forsker, der forholder sig til mode og
national identitet i en global kontekst i bogen The National Fabric. Fashion, Britishness,
Globalization, men viser, hvordan modeindustrien i en vestlig og specifik engelsk kontekst
kan ses som at have en langt større betydning, end det efter Goodrums mening anerkendes,
for at reproducere national identitet i form af at skabe et nyt og tidssvarende nationalt
selvbillede, som det blev aktuelt for England i løbet af 1990’erne under slogans som ”Cool
Britannia” eller ”New Britain”. 115 Umiddelbart er der ikke noget nyt i det, set i forhold til det
franske eksempel fra slutningen af 1600-tallet, som fremhævet indledningsvis i dette kapitel,
om end Goodrum ikke forholder sig hertil. Men ved at fremhæve de to engelske
Palmer 2004:4.
Teunissen fremhæver særligt den engelske modedesigner Vivienne Westwood, umiddelbart kendt
for sin punk-mode, som i løbet af 1990’erne ændrer kurs og viser en stor interesse for engelske
beklædningstraditioner og håndværk i sit design (Teunissen 2005:17).
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modevirksomheder Mulberry og Paul Smith, og hvordan begge virksomheder, dog på meget
forskellig vis og med meget forskellige referencer, markedsfører sig som engelske, viser
Goodrum, hvordan modeindustrien på sin egen og – som hun udtrykker det – banale og
hverdagslige måde er med til at producere en moderne national identitetsforståelse i
engelsk sammenhæng, som hverken er udelukkende elitær eller refererende til en bestemt
samfundsgruppes påklædnings- og livsstilsvaner, men flertydig og sammensat. Goodrum
ser således, at koblingen mellem mode og national identitet er en væsentlig indgang for at
konstruere et moderne Englands nationale identitet i globaliseringen. Associeret med
nationalstaten kan modeindustriens moderne og dynamiske image give den dette
eftertragtede selvbillede. At det forholder sig sådan bekræftes også af Goodrums senere
forskning i samarbejde med Wendy Larner og Maureen Molloy omhandlende New Zealands
modeindustri. New Zealands regering viser sig at have taget devisen til sig og forsøge på at
gøre den lokale modeindustri til et særligt newzealandsk projekt og som en del af
nationalstatens branding over for omverdenen, men også som løftestang for økonomisk
vækst. De skriver blandt andet:
”Designer fashion is the poster girl for this reorientation, sharing the field with
(filminstruktør, red.) director Peter Jackson and his hobbits. The weight which current
government (i New Zealand, red.) gives to this initiative is signalled by the fact that
Prime Minister Helen Clark occupies the position of Minister of Arts, Culture and
Heritage. The creative industries are seen as producing a double benefit: they are a
new basis for economic development in the context of a globalizing economy, and
they enable an explicit reworking of national identity and national branding.”116

Bevidstheden om og dét at gøre opmærksom på modens nationale identitet i kontrast til
den samtidige transnationale mode kan gennem de fremhævede eksempler ses som at
hænge sammen med ikke alene et politisk opbakket nationalt blik og dermed fremme af
hverdagslivets kulturelle nationalisering, men også med det ændrede syn på modeindustrien
og i det hele taget modeindustriens globalisering i sidste halvdel af det 20. århundrede. Den
parisiske haute couture-modes aftagende dominans til fordel for det industrielt fremstillede
modetøjs fremkomst som trendsættende gjorde, at andre modecentre fik større synlighed
internationalt set, som eksempelvis London, New York og Milano, og hvilket har styrket
opmærksomheden på at begribe modebeklædningsproduktionen fra et land som at besidde
en form for egenart i kontrast til omverdenen. Modeindustriens globalisering synes på
samme måde at understøtte denne nationale diskurs, hvor dét at udtrykke national identitet
igennem modedesign benyttes som en måde at opnå synlighed på i det globale virvar af
modetøjsproduktion og designudtryk, mens national identitet også søges skabt (eller
116
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opdateret) gennem netop modedesign og modeindustriens moderne og fremtidsorienterede
image. Relationen mellem mode og national identitet er således kompleks og synes at
forekomme i forskellige versioner, såsom at modedesignets nationale identitet skabes på
baggrund af at henvende sig til et nationalt afgrænset hjemmemarked; at relationen
etableres som en måde for modevirksomheder at markere forskel med deres designudtryk
på i en stigende global konkurrence; og endelige at vedrøre modeindustriers og deres
modedesigns inddragelse i nationalstaters redefinering af deres nationale identitet som led i
at fremme de respektive landes økonomiske udvikling i en verden præget af øget
globalisering.

Verden rundt: Først japansk så belgisk/antwerpensk mode
To eksempler, der tydeliggør den nationale diskurs i modeindustrien, men også hvad der
kan kaldes ”modediskursen” i nationalstaters globaliseringspolitik, er henholdsvis da
japanske modedesignere i begyndelsen af 1980’erne brød igennem internationalt og
herefter har været tilbagevendende med at lancere deres modedesigns i Paris, og da
belgiske modedesignere efterfølgende i sidste halvdel af 1980’erne opnåede international
bevågenhed, som skulle føre til at gøre den belgiske by Antwerpen til en modeby 117 og i det
hele taget skabe en bevidsthed i Belgien omkring modeindustrien som en af landets kreative
industrier. Begge eksempler fremhæves også i et udvalg af den allerede omtalte
modeforskning, om end det er begrænset, i hvilket omfang eksemplerne er blevet nærmere
undersøgt. 118 Særligt gælder det det belgiske eksempel. Eksemplet er kun i begrænset
omfang blevet belyst gennem mere ukritiske udlægninger, hvor formålet snarere synes at
være at ville skabe og opretholde en belgisk/antwerpensk modeselvforståelse frem for
kritisk at diskutere, hvad der er den belgiske modeindustris karakteristika, hvordan den
udmærker sig som særegen mode, og hvilken betydning etableringen af Antwerpen som
internationalt anerkendt modecentrum har på væksten og udviklingen af den samlede
belgiske modeindustri.

Det japanske eksempel
Det japanske eksempel handler således om – som modeforsker og sociolog Lise Skov har
pointeret det i sin artikel omhandlende en undersøgelse af Hong Kongs modeindustri og
Hvad der nærmere definerer en modeby, står ikke klart i den eksisterende modeforskning på
området. Men som det eksempelvis fremgår af antologien Fashion’s World Cities, synes begrebet
modeby at blive påført byer, hvor der i en eller anden udstrækning findes et større udbud af modetøj
og modeforbrug (Breward & Gilbert 2006).
118
Se de la Haye 1996, Brand & Teunissen 2005, Larner m.fl. 2007.
117

38

modedesignere, og hvordan disse anser det japanske eksempel som forbilledligt, hvis
ønsket er international succes 119- at et par japanske modedesignere, som hidtil i den
internationale modeverden med centrum i Paris havde været enten ukendte eller mindre
synliggjorte, blev det modsatte ved at vise, hvad der blev anset for avantgardistiske
modedesigns i forbindelse med de parisiske modeuger i begyndelsen af 1980’erne. Det
drejede sig om modedesigneren Rei Kawakubo bag modemærket ”Commes des Garcons”,
Yohji Yamamoto bag modemærket af eget navn og Issey Miyake ligeledes bag
modemærket i sit eget navn. Deres kollektioner var karakteristiske ved en form for
minimalisme og ved at udfordre vestlige beklædningskonventioner og opfattelser af, hvad
der på dette tidspunkt blev anset for at være klædeligt tøj. Issey Miyake havde imidlertid
allerede i løbet af 1970’erne ligesom også de japanske modedesignere Kenzo og Hanae
Mori vist sine kollektioner i Paris, og Rei Kawakubo og Yohji Yamamoto var allerede
etablerede og velkendte på det japanske marked. Deres synlighed var i den forstand, som
Skov pointerer, ikke et spørgsmål om, at noget nyt var opstået, men et spørgsmål om, at
deres modedesign blev anerkendt på højeste niveau inden for modesystemets hierarki.
Ifølge Skov lod det sig gøre, fordi der generelt i begyndelsen af 1980’erne var en interesse
for japansk populærkultur i den vestlige verden og i intellektuelle kredse for det
fragmenterede.120 Og som Kawamura udlægger det, hang det yderligere sammen med, at
den parisiske haute couture-modeindustri samtidig befandt sig i en imagemæssigt og
økonomisk krise grundet et faldende kundegrundlag, hvorfor det blev valgt at synliggøre de
avantgardistiske japanske modedesignere som et tegn på Paris som fortsat hjemsted for
nytænkende modedesign og kreativitet. 121 Det resulterede i, at de japanske modedesignere
og deres modebeklædning i respons fra de vestlige modemedier blev omtalt som
eksponenter for en særlig japansk national kultur, hvorigennem deres forskellighed fra den
dominerende mode kunne både legitimeres og forklares, om end det, for Skov at se, er
mindre klart, hvordan sådanne associationer egentlig kunne skabes på baggrund af
eksempelvis Rei Kawakubos og Yohji Yamamotos respektive minimalisme og ofte
asymmetriske og iturevne antimode og altovervejende sorte modebeklædningsdesign. Men
tilfældet viser, hvordan den vestlige modejournalistik var med til at producere en
eksotiserende italesættelse af japansk mode, der satte lighedstegn mellem samtidigt
modedesign og vestlige forestillinger om japansk national identitet, som efterfølgende har
gjort, at andre asiatiske modedesignere, særligt Hong Kong-modedesignerne som i Skovs
Skov 2003. Artiklen baserer sig på Skovs ph.d.-afhandling forsvaret ved Department of Sociology,
University of Hong Kong i 2001, og som i skrivende stund er under udgivelse hos forlaget Berg med
titlen: World Fashion and Hong Kong: Designers and Design in a Global Industry.
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undersøgelse, oplevede det som et krav og samtidig også et dilemma, at de var nød til at
udtrykke deres nationale identitet i deres modedesign for overhovedet at kunne gøre sig
håb om opmærksomhed fra internationale indkøbere og modejournalister.122 Det blev til et
dilemma, i og med at de så sig nødsaget til at benytte sig af det, Skov kalder en
selveksotiserende designstrategi, i ønsket om at opnå international anerkendelse af deres
modedesignpraksis, hvormed de ellers foretrak at reflektere over og udtrykke den
kosmopolitiske samtid, de så sig som en del af.
Dertil førte de japanske modedesigneres eksponering i Paris også til
(gen)etableringen af Paris som globalt centrum for modeverdenens kreativitet samtidig med
– opmærksomheden på japansk mode – at tydeliggøre, at modeindustrien former sig om en
flerhed af modecentre og i den forstand er et multicentrisk modesystem:
”(...) the Japanese revolution in Paris was not so much an emergence of
something new, as a recognition at a higher level in the fashion world. The
authority of Paris designers was undermined – as it was in the 1960s when
London was recognized as a competing fashion center. Instead of a single
fashion center, we now have a multiplicity of fashion centers, each of which has
temporal significance – London in the 1960s, Tokyo in the 1980s – and regional
influence – New York is a fashion center for North America, Tokyo for Asia.
However, when Japanese avant-garde designers made a hit in Paris, they
confirmed in the process that, in Paris, fashion is recognized for its aesthetic
qualities with relative disregard for the commercial concerns that dominate
fashion fairs in New York, Düsseldorf, Tokyo and Hong Kong. Even if Western
fashion people complain that Paris has been ”colonized” by Japanese black
austerity, we should not be blind to the fact that the Japanese fashion revolution
secured for Paris its position as a truly global fashion center.”123

De japanske modedesigneres gennembrud og synliggørelse i Paris kan ses som, at der i
modeverdenen blandt modejournalister og modeindkøbere blev rettet mere opmærksomhed
med at sætte mode og national identitet i forbindelse med hinanden i efterspørgslen af den
nye mode, og for de udøvende i modeindustrien, at det var en farbar vej at forfølge en
selveksotiserende designstrategi for at opnå international bevågenhed, som Teunissen også
kom ind på i hendes fremhævede citat tidligere her i kapitlet.

Det belgiske eksempel
Det belgiske eksempel, som fulgte i kølvandet på det japanske, kan ses som et udtryk for
modeindustriens ændrede opmærksomhed på at opdage nye modedesignere med deres
selvstændige indfaldsvinkler til at fremstille modebeklædning. 124 Belgiske modedesignere
Skov 2003:216-217.
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blev således det næste nye efter opdagelsen af de japanske modedesignere. Det skete i
forbindelse med London Fashion Week i 1985. Som det fremstilles i bogen Belgian Fashion
Design, blev seks modedesignere, der alle var uddannet fra den samme skole, Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, eksponeret i et fælles fremstød under
London Fashion Week og herefter af den internationale modepresse udråbt og hyldet for
deres enestående kreativitet som ”Antwerp Six”.125 Det blev startskuddet til at en særlig
belgisk/antwerpensk modeselvforståelse, som ikke nok med at være understøttet af de
internationale modemediers opmærksomhed også internt i Belgien blev drevet frem af den
belgiske stats industripolitik implementeret i begyndelsen af 1980’erne. Hermed og gennem
initiativet omtalt som ”Textilplan” var det fra politisk side i Belgien besluttet at ville styrke
den lokale tekstil- og beklædningsindustri, idet industrien stod over for hård konkurrence fra
lavtlønslande og dermed truslen om at skulle nedlægge mange lokale arbejdspladser i
industrien. Det udmøntede sig blandt andet i det statsfinansierede talentudviklingsprogram
under navnet ”Mode dit is Belgish” (da. ”mode, det er belgisk”) og uddelingen af
modedesignprisen ”Gouden Spoel” (da. ”den gyldne ten”), som flere af Antwerp Six
gruppens medlemmer havde modtaget. Man var klar over i industrien, at belgisk mode ikke
var forbundet med nogen specifik identitet, men at det var nødvendigt for at øge særlig
industriens eksport. 126
Efter promoveringen af ”Antwerp Six”, og som det fremhæves i
bogen/udstllingskataloget 6+ Antwerp Fashion fra 2007, der består af dels seks essays om
modetøj fra Antwerpen og dels af gengivelsen af et stort udvalg af nationale og
internationale avis- og magasinartikler om Antwerpens modedesignscene, blev dette
momentum omkring belgisk mode udviklet til en større og mere struktureret indsats i forhold
til markedsføring og opbygning af en modeselvforståelse knyttet til byen Antwerpen. Det
indebar etableringen af netværksorganisationen Flanders Fashion Institute i 1999, på initiativ
af Linda Loppa, den daværende leder af modedesignuddannelsen ved Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten van Antwerpen. Organisationen blevet etableret på basis af
økonomisk driftsbevilling fra Det Flamske Parlament, projektbevilling fra EU, økonomisk
støtte fra det flamske turistråd og det flamske eksportråd, samt sponsoraftale med blandt
andet Fortis Bank. Flanders Fashion Institutes opdrag blev besluttet at være at udbrede
kendskabet til modetøj fra Antwerpen, hjælpe nyuddannede modedesignere med at starte
I bogen oplyses gruppen ”Antwerp Six” at bestå af modedesignerne Dries van Noten, Walter
Beirendonck, Martin Margiela, Ann Demeulemeester, Dirk van Saene og Dirk Bikkemberg. I den
senere bog om Antwerpens modedesignere og deres internationale succes angives gruppen
”Antwerp Six” imidlertid at bestå af Marina Yee i stedet for Martin Margiela (Kaat Debo & Bruloot
2007).
126
Derycke 1999:10, Debo & Bruloot 2007:30).
125

41

deres egen karriere, udbrede kendskabet til de Antwerpen baserede modedesignere
internationalt og endelig tage aktiv del i at udvikle de lokale uddannelsestilbud inden for
modeområdet. Derudover tog Loppa også initiativ til etableringen af et modemuseum,
ModeMuseum, der blev en realitet i 2002 og til at begge institutioner blev samlet under
betegnelsen ModeNatie, der konkret udgøres af en bygning centralt placeret i Antwerpen
som hjemsted for museum, netværksorganisation, en boghandel med speciale i bøger
omhandlende mode, og i det hele taget samlingspunkt for Antwerpens modedesignscene.
Tilsammen initiativer med det formål at opbygge Antwerpen som et modecentrum med en
bevidsthed om det lokale modedesigns kvalitet og dets internationale standard. En udvikling
og fremgangsmåde, som jeg vil vende tilbage til længere fremme i afhandlingen ( i kapitel 7),
i og med at den danske modeindustri og det politiske engagement i modeindustrien er
inspireret til sine initiativer og finder sit argument for dets mulighed ved at se og referere til
situationen i Antwerpen og udviklingen omkring Flanders Fashion Institute.
I modsætning til det japanske eksempel kobles der imidlertid ikke en forestilling om
en særlig belgisk national identitet til den belgiske modeindustri i den mediemæssige
eksponering, som det belgiske modedesign modtog og fortsat modtager, og hvor et udsnit
heraf er gengivet i bogen 6+ Antwerp Fashion. 127 Når modejournalisten Cathy Horn fra den
amerikanske avis The New York Times alligevel forsøger på det i sit essay i bogen, virker det
noget postuleret. Selv bemærker Horn endda, at de belgiske modedesignere ikke tillægger
deres modedesign national identitet. Men alligevel ser Horn deres lokalisering i Antwerpen
som særlig identitetsgivende. Med Paris på afstand mener hun, at modedesignerne har
mulighed for at arbejde mere selvstændigt med deres modedesign. 128 Hvad der adskiller
belgisk mode fra hollandsk mode, synes Horn ikke at kunne svare på ud fra denne tese. At
belgisk modeindustri ikke fremstilles som en form for selveksotisering af national belgisk
kultur, som i den japanske modes tilfælde, kan for mig at se, ses som at hænge sammen
med både den belgiske stats situation som dobbelt føderalt system, der vanskeliggør en
omtale af national identitet, og med det faktum, at der ikke hersker en udbredt kanoniseret
belgisk beklædningstradition, som det er muligt for modejournalister i deres omtale af den
belgiske mode at inddrage. 129 I stedet er deres modedesign blevet beskrevet som
avantgardistisk og individualistisk og modedesignerens tilgang til at formgive tøj som

Eksempelvis bragte det danske modemagasin Eurowoman i deres august udgivelse 2008 en
artikel om belgisk/antwerpensk mode. Artiklen fortæller under titlen ”Da Belgien kom på modens
landkort”, således om denne nationale modes opståen og hvordan den fortsat gør sig gældende
(Eurowoman, nr. 125, august 2008, side 84-85).
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dekonstruktivistisk. 130 Eksemplet viser, at de belgiske modedesigner ikke sælger deres
modedesign på at være særlig belgisk. Derimod syntes det at hænge sådan sammen, at
Antwerpen og dernæst Belgien skaber et opdateret og attraktivt image gennem de lokale
modedesigneres kreativitet, og det er derigennem, at koblingen mellem mode og national (i
dette tilfælde også regional) identitet findes i eksemplet.

”Global system of common difference”
Sådan lyder antropologen Richard Wilks karakteristik af skønhedskonkurrencefænomenet i
forbindelse med en undersøgelse af, hvordan dette fænomen udfolder sig i det
centralamerikanske land Belize. Wilk bemærker, at der ikke eksisterer en global ensartethed
som sådan, hvad angår fænomenets indhold og betydning, men ensartede globale
strukturer, som skaber forbindelser mellem partikulære praksisser.131 Denne pointe synes for
mig at se også betegnende for aktualiteten af koblingen af mode og national identitet, som
den forekommer i sammenhæng med globaliseringen, og som jeg i det foregående har
fremhævet det gennem et udvalg af modeforskningens eksempler.
Her gælder det, at særligt to af de umiddelbart tre forskellige versioner af relationen
mellem mode og national identitet, som fremhævet i det ovenstående, aktualiseres. Der er
en lighed mellem de forskellige landes eksempler i form af, at relationen mellem mode og
national identitet skabes ved, at modetøj nationalt iscenesættes som en måde at gøre en
forskel på i globaliseringen, og/eller at modeindustrien og dens modetøj inddrages i
nationalstatens redefinering af sin nationale identitet som led i en økonomisk tilpasning til
globaliseringen. Dertil synes der også på baggrund af den eksisterende modeforskning at
være en række andre fælles træk, som i større eller mindre grad er med til at understøtte
relationen mellem mode og national identitet, og som kan ses som medvirkende til at fostre
fænomener som ”japansk mode”, ”belgisk mode”, ”new zealandsk mode”, ”engelsk mode”
med videre. Det er, som Teunissen og Larner, Molloy og Goodrum særligt er inde på,
etableringen af sit lands egen modeuge eller bevægelsen mod at omdefinere en
eksisterende modeuge og messeaktivitet til at være internationalt orienteret frem for som
tidligere nationalt eller regionalt. 132 Derudover går det også igen på et organisatorisk niveau
at etablere en netværks- og kommunikationsorienteret organisation til at varetage
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promoveringen af landets modeindustri gennem afvikling af modeuger og andre
udadrettede aktiviteter.133
Spørgsmålet om, hvorfor nationalstater opdyrker denne relation til modeindustrien
og modedesign, er imidlertid i mindre grad udfoldet i modeforskningen. Som det
forekommer gennem eksemplerne, synes det at handle om, at nationalstaten med
globaliseringen, og som det særlig er tydeligt for de industrialiserede lande, ser et behov for
at redefinere sig og tilpasse sig sin nye virkelighed, hvor økonomisk vækst anses for at
skulle skabes gennem viden og kreativitet. For nationalstaten er tiltrækningen af kvalificeret
og veluddannet arbejdskraft således afgørende for landets udvikling, ligesom
investeringsvillig kapital er afgørende for at tiltrække innovationsorienterede virksomheder til
sit land. Det afspejler sig således også i den form for politik, der udbredes i disse lande,
hvor der lægges vægt på udviklingen af image og brandværdi. Der tages bestik af
samfundsforskeren Richard Floridas teser om, at for at kunne tiltrække den ”kreative klasse”
som arbejdskraft, er det vigtigt at have ”stedkvalitet”. 134 Med andre ord gøre forskel og
gennem branding gøre opmærksom på denne forskel og tilbyde et interessant miljø for
kreativ udfoldelse og forbrug. Geograferne Norma Rantisi og Deborah Leslie omtaler sådan
politik for ”neoliberal”, ”fast policy” og påpeger dermed, at der er tale om, at staten i større
grad overlader samfundsudviklingen til den private sektor, eksempelvis modeindustrien, til
at opbygge brandværdi og derigennem stimulere til økonomisk vækst. En politisk løsning,
som Rantisi og Leslie videre anmærker som ”inexpensive and quick strategies” for
økonomisk udvikling.135 Den udvikling, som ses, kan også beskrives, således som Löfgren
gør det, gennem det, han betegner en ”catwalkøkonomi”. Det vil sige, at man fokuserer på
behovet for at kommunikere et attraktivt image af nationen som innovativ og kreativ – ud
over sin tydeligvis økonomiske interesse i fremtiden. 136 Nationalstaten lancerer sig som
nyhedsvækkende og attraktiv, og til dets konkretisering er modeindustrien en oplagt allieret.
Modeindustrien er indbegrebet af en catwalkøkonomi. Den lever af at producere varer, der
associeres med det at være nyheder og i den forstand moderne, samtidig med at
modeindustrien gennem opdyrkningen af et individuelt og avantgardistisk modedesign –
hvis ikke velkendte nationale beklædningstraditioner selveksotiseres – er bærer af kulturel
værdi, der kan tilføre sine omgivelser, eksempelvis nationalstaten, et mere unikt særpræg og
derigennem være med til at styrke dens tiltrækningskraft, og i videre forstand dens
potentielt økonomiske vinding.
Det fremhæves særligt i det belgiske eksempel, men pointeres også i Goodrums undersøgelse af
den engelske modeindustri (Goodrum 2005).
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Aktualiteten i, at der etableres relationer mellem mode og national identitet, handler
således om både modeindustriens og nationalstaters ændrede praksisser i takt med
globaliseringen samt, og nok så væsentligt, disse praksissers sammenvævning.

Præcisering af afhandlingens forskningsbidrag
Nærværende afhandling kan umiddelbart ses som at placere sig i forlængelse af den
eksisterende modeforskning, der beskæftiger sig med mode og national identitet som en
design- og industriproblematik. Således vil jeg også undervejs i fremstillingen af den
empiriske undersøgelse af dansk mode referere til den eksisterende forskning og dennes
pointer. Med mit valgte analytiske afsæt i aktørnetværksteorien er min undersøgelse
imidlertid fokuseret på, hvordan relationen mellem mode og national identitet udfolder sig i
al sin kompleksitet i praksis og dermed, hvordan et fænomen som dansk mode ”gøres” i
forskellige versioner, og hvilke udfordringer der er forbundet hermed. Det analytiske afsæt
lægger op til, at relationen mellem mode og national identitet undersøges i sine
mikroprocesser igennem de daglige gøremål i modeindustrien og er derigennem med til
yderligere at nuancere sider ved modedesign og modeindustri i globaliseringen.
Hvordan det foregår, handler kapitel 4 til 7 om. I næste kapitel udfoldes min konkrete
fremgangsmåde i undersøgelsen af dansk mode.
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KAPITEL 3

FREMGANGSMÅDE OG KILDEMATERIALE

I indledningen til første del af bogen Reassembly the Social. An Introduction to ActorNetwork-Theory beskriver Latour den aktør-netværksteoretiske forskningsproces med
billedet på den lange og ofte besværlige rejse af små ujævne veje frem for en bredsporet
motorvej. At kunne gennemføre en sådan rejse, mener Latour, kræver, at forskeren sætter
sig for at følge tre umiddelbart simple råd, der lyder som følgende: 1. Rejs med så lille en
oppakning som muligt. 2. Husk at betale for dine billetter undervejs. 3. Vær forberedt på
forsinkelser. 137
Med Latours vanlige retoriske vid er der mere på spil end blot de tre simple råd. Til
sammen udgør de essensen i aktørnetværksteoriens fremgangsmåde. Rejsen kan ses som
billedet på det etnografiske feltarbejde. Oppakningen som billedet på forskerens
teoribaserede og forudfattede teser. At skulle betale sine billetter undervejs som et billede
på, at det i aktørnetværksteoretisk sammenhæng handler om at undersøge og følge
aktørerne og relationerne dem imellem, hvorfor det ikke er til at vide på forhånd, hvor turen
vil gå hen, og dermed hvilke billetter til hvilke destinationer der er brug for. Endelig er
forsinkelserne et billede på den langsommelighed, som det etnografisk inspirerede
feltarbejde ofte fører med sig i forskningsprocessen. At etablere kontakt til udpegede
informanter kan tage tid. Ligesom deltagerobservationerne og de enkelte interviews i sig
selv er tidskrævende, ud over den tid det tager at efterbehandle det indsamlede materiale i
form af eksempelvis interviewenes transskription og analyse.
Med aktørnetværksteori som analysestrategisk indfaldsvinkel til min undersøgelse af
dansk mode har jeg, hvad angår afhandlingens fremgangsmåde, således også forsøgt at
følge Latours råd. Hvordan det nærmere har udfoldet sig, er hvad dette kapitel handler om,
samt nogle refleksioner om det at bedrive forskning i den danske modeindustri, og endelig
hvilke etiske valg jeg har truffet i forbindelse med fremstillingen af mit kildemateriale i
afhandlingen.

Undersøgelsens udgangspunkt og afgrænsning
Et kendetegn ved aktørnetværksteoretiske analyser er, at det for forskeren undervejs i
forskningsprocessen handler om at følge aktørerne til forskel fra at følge
forskningsgenstanden i sig selv. For den aktørnetværksteoretiske forsker handler det
således om at følge aktørerne og relationerne imellem dem, for dermed at blive i stand til at
137

Latour 2005:25.
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beskrive deres konfiguration og derigennem fænomenets konstruktion. Analysestrategien
gør således op med en form for perspektivisme, hvor et givet fænomen belyses fra en
række forskellige synsvinkler, som om der i udgangspunktet er tale om en helstøbt ting.
Men hvordan sættes så den aktørnetværksteoretiske inspirerende undersøgelse i
gang? Hvordan indledes dét, Latour siden har omtalt som en rejse på sporet af aktørerne? I
mit tilfælde begyndte rejsen i korte uddrag med, at jeg over et stykke tid, først bosat i New
York og med arbejde på The Costume Institute på The Metropolitan Museum of Art og siden
bosat i København og med en undervisningsstilling ved Institut for Arkæologi og Etnologi
(Københavns Universitet), havde lagt mærke til fænomenet dansk mode. Overvejende
gennem den måde det blev italesat på i dansk medier som udpegningen af et særligt udtryk
knyttet til dansk designet modetøj. I New York og med min hverdag i museumsverdenen og
med at arbejde med eksklusivt modetøj lagde jeg mærke til denne omtale af dansk mode,
idet den svarede til mine kollegaers omtale af fortrinsvis ”amerikansk mode”, ”fransk mode”,
”italiensk mode” og ”engelsk mode”. Modetøjet blev ikke kun kategoriseret efter tid, type og
modedesigner, men i den daglige omgang også efter dets nationale ophav som et udtryk
for, at det dermed var af en særlig karakter, båret af en specifik geografisk og kulturelt
bestemt formgivningstradition og brugspraksis. Denne opfattelse af dansk mode blev
yderligere bekræftet hjemme igen og i fænomenets fremtræden i eksempelvis
modejournalisten Lotte Freddies bog Modens mestre og endelig lige op til, at mit
forskningsstipendium gik i gang, i forbindelse med udstillingen og den medfølgende bog
UNIK: Danish Fashion, hvor en række udvalgte modedesignere beskæftiget med design af
dame- og herremodetøj blev fremhævet som kraften og talentet i dansk mode. 138 Dansk
mode fremstod som et særligt designfænomen holdt oppe af udvalgte
modedesignertalenter og af den medialisering, som disse tiltrak sig, og derigennem
italesættelser af fænomenets egenart, i form af desingudtryk, og kvalitet. På den baggrund
var det for mig at se oplagt at indlede min undersøgelse af dansk mode, opsporingen af
fænomenets aktører, med et par pilotinterviews med henholdsvis modejournalisten Lotte
Freddie og et udsnit af de modedesignuddannelsesansvarlige for at komme nærmere ind
på, om der i uddannelsesmæssig sammenhæng blev lagt vægt på særlige designprincipper
kendetegnende for de danske modedesigneres praksis. Jeg talte således med Annette
Tristan, på daværende tidspunkt uddannelsesleder for industriskolen Teko Center Danmark,
og beklædningsdesign-lærerne Ann Merete Ohrt og Peter Dammand fra Danmarks
Designskole. Dertil begyndte jeg mere systematisk at følge aktiviteter i og omkring den

138

48

Freddie 2002, Malling & Most 2004.

danske modeindustri vedrørende diskussionen af dens kvaliteter, identitet og umiddelbare
udfordringer i forhold til fremtidig vækst.
Herigennem erfarede jeg, at de to uddannelsessteder, trods deres forskelle i kraft af
at være en industriskole og en kunstnerisk funderet designskole, forholdt sig ens på ét
punkt i undervisningen af morgendagens modedesignere. Der var ikke tradition for at lægge
særlig vægt på at indføre de studerende i en specifik dansk modedesigntradition i
modsætning til min fornemmelse af, hvad der foregik på Danmarks Designskole særligt i
forbindelse med uddannelsen af industrielle møbeldesignere, hvor de studerende med
stolthed og god grund blev indført i den danske, modernistiske designtradition på området.
Skolens såkaldte ”stolesamling” – overvejende prototyper på stole fremstillet af danske
møbeldesignere og opstillet i et af skolens undervisningslokaler – samt stedets generelle
indretning med møbelarkitekten Børge Mogensens ”folkestol” fra 1947 vidner om denne
traditionsbevidstheds konkretisering. I stedet stod det klart, at de studerende lærte at få en
stolthed omkring design og deres selvstændige formgivningspraksis. Mødet med den
danske modeindustri og dens designpraksisser skete derimod fortrinsvis gennem eksterne
undervisere med arbejde i industrien, eventuelle virksomhedsbesøg, praktikophold hos
danske modevirksomheder, eller hvis de studerende på anden måde og på eget initiativ
opsøger viden på området.139 Dertil blev jeg gjort opmærksom på, hvordan det aktuelle
fokus på dansk mode i 2004 på trods af at være af nyere dato, ifølge mine informanter
havde paralleller til hvad der rørte sig i 1960’ernes danske modeindustri og den
opmærksomhed, som dengang blev tildelt det dansk modetøj, i takt med at uddannede
modedesignere fik en større og mere synlig rolle i relation til den industrielle produktion af
modetøj hos de danske beklædningsfabrikanter. Samt hvordan dansk mode, samtidig med
at fænomenet blev omtalt, beskrevet og udstillet, blev fundet at være et mere komplekst
fænomen – ikke enkelt og stringent som dansk design – og svært at identificere som noget
entydigt mellem de forskelligartede modevirksomheder og deres designpraksis, der tegner
industrien. 140 Fra deltagelse i et seminar i forbindelse med udstillingen UNIK: Danish Fashion
og orienteringsmøde i forbindelse med analyseenheden FORA, der hører under Økonomiog Erhvervsministeriet, i forbindelse med publiceringen af rapporten Brugerdreven
innovation i dansk mode – den 5. globale modeklynge? erfarede jeg endvidere konkret,

Det samme skulle også vise sig at gøre sig gældende i forbindelse med
modedesigneruddannelsen på Designskolen Kolding. De studerende blev på interviewtidspunktet
undervist i almen ”dragthistorie”, ”tekstilhistorie” og ”designhistorie”, som kurserne hedder, men ikke
decideret i dansk modedesigns tradition eller historie (interview med Ulla Ræbild, den 27. marts
2006).
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Interview med Annette Tristan den 2. december 2004, Lotte Freddie den 8. december 2004, Ann
Merete Ohrt og Peter Dammand den 8. december 2004.
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hvordan politiske praksisser også forekom som centrale aktører i det aktuelle aktørnetværk
dansk mode konfiguration.
Herfra kunne min rejse på sporet af aktørnetværket dansk mode nærmere målrettes
gennem blandt andet formuleringen af mine forskningsspørgsmål, som fremhævet
indledningsvis, om end det ikke dermed stod klart, hvilke informanter jeg skulle tale med,
hvilke skriftlige kilder jeg nærmere ville komme til at beskæftige mig med og lignende. For
det at ”følge aktørerne” er som at bevæge sig på usikker grund, hvor man aldrig er helt
sikker på, om det, der forfølges, fører til noget. Og når det er sagt, er man samtidig også
nødsaget til at tage nogle flere valg, i forhold til hvordan undersøgelsen nærmere skal gribes
an, end hvad Latour umiddelbart kommer ind på, når han omtaler forskningsprocessen som
en langsommelig rejse uden bestemte destinationer. Ligegyldig om der er tale om
undersøgelsen af, hvordan videnskabelige kendsgerninger skabes i laboratoriet som det
centrale sted for de tidlige aktørnetværksteoretiske undersøgelser141, eller undersøgelsen er
af et historisk eller et nutidsorienteret fænomen, må forskeren træffe nogle valg i forhold til
sin fremgangsmåde, og hvorfor nogle aktører følges frem for andre potentielle og givetvis
også relevante for den aktuelle undersøgelse. For det handler om at gøre undersøgelsen
mulig, at gøre den realistisk at gennemføre på de præmisser, der må være tilstede – i mit
tilfælde den gældende ph.d.-bekendtgørelse og dermed et vist begrænset tidsrum at udføre
forskningsarbejdet i.
Jeg traf således helt fra begyndelsen af mit forskningsprojekt det valg, at
undersøgelsen af dansk mode ikke skulle have forbrugerne af dansk modetøj i centrum,
men producenterne, den danske modeindustri, i og med at fænomenet forekom mest
aktuelt i den sammenhæng. Dernæst traf jeg det valg, efter min pilotundersøgelse, at jeg i
min videre undersøgelse ikke alene ville belyse og diskutere dansk modes aktuelle
kendetegn gennem en samtidsundersøgelse, men også forholde denne til, hvordan dansk
mode på tidligere tidspunkter har udfoldet sig, og derigennem kunne inddrage i
undersøgelsen, hvordan det kan være, at der ikke forekommer en bevidsthed om særlige
designtraditioner og holdninger til mode i den danske modeindustri, som det fremgik af
mine interviews. For at få et indblik i den historiske situation valgte jeg at basere denne del
af min undersøgelse på så sammenhængende et kildemateriale som muligt ved at forholde
mig til industriens branchetidsskrifter fra perioden 1950 og frem til 2007. 142 Dette materiale
Se Latour & Woolgar 1979/1986.
Det drejer sig om henholdsvis beklædningsfabrikanternes tidsskrift Klæder Skaber Folk (udgivet i
perioden 1955-1971), tekstildetailhandlens tidsskrift Textil (i perioden 1950-2007) og den private
virksomhed Pej-gruppens branchetidsskrift Tøj (i perioden 1979-2007). Da de danske modedesignere
ikke har været specifikt organiseret eller udgivet deres eget branchetidsskrift, har det ikke været
muligt med den historiske undersøgelse af dansk mode særligt at se det fra deres perspektiv.
141
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skulle så vise sig at kunne suppleres med scrapbogsmateriale bestående af avis- og
magasinudklip fra henholdsvis virksomhederne Nørgaard paa Strøget, Dranella og Margit
Brandt Design nogenlunde dækkende den samme tidsperiode, og som jeg blev bekendt
med undervejs i mit forskningsarbejde.
Jeg besluttede endvidere, at jeg undervejs i mit forskningsarbejde måtte indkredse
konfigurationen af aktørnetværket dansk mode gennem at følge fænomenets fremtræden i
medierne, industrirapporter, ved seminarer og lignende samt gennem interviews med et
udsnit af modeindustriens modedesignere, virksomhedsejere, formidlere og andre personer,
der i ovenstående kildemateriale tilbagevendende blev fremhævet som centrale i forhold til
dansk modes italesættelse og udfoldelse i praksis. Endelig valgte jeg også at komme tæt
på, hvordan dansk mode udfoldes i hverdagslige praksisser i form af en
virksomhedsundersøgelse med fokus på design- og salgsprocesserne forbundet med
produktionen af modetøj. Mit valg af virksomhed faldt på modevirksomheden kendt under
varemærkenavnet Mads Nørgaard-Copenhagen. Grundene hertil var flere. Først og
fremmest at der er tale om en dansk modevirksomhed, hvis modebeklædning er blevet
omtalt som ”indbegrebet af dansk mode”, som en modedesigner bekræftende udtrykte det i
forbindelse med et pressemøde under Copenhagen Fashion Week i august 2007. 143 Dertil at
der er tale om en mindre dansk, ejerledet modevirksomhed med omkring 15 fuldtidsansatte,
hvilket organisations- og størrelsesmæssigt udgør en typisk dansk modevirksomhed.144 Og
sidst, men ikke mindst, at virksomhedens grundlægger, ejer og designchef Mads Nørgaard
igennem årene har taget en aktiv og alsidig rolle i eksponeringen af den danske
modeindustri blandt andet ved på det tidspunkt, hvor jeg indledte mit feltarbejde i
virksomheden, at være ophavsmand og redaktør af det første danske modeleksikon,
Modeleksikon. Fra couture til kaos, udgivet i 2002, og undervejs i mit feltarbejde at indtræde
som virksomhedsrepræsentant i netværksorganisationen Danish Fashion Institutes første
bestyrelse i perioden 2006-2007. 145 At jeg i kraft af at have bidraget til modeleksikonet på
forhånd kendte Mads Nørgaard var dermed mindre afgørende for mit valg.
Min indfaldsvinkel til undersøgelsen af dansk mode blev således fra start af flersidig
og har ført til genereringen af et omfangsrigt, kvalitativt kildemateriale bestående af
følgende:

Feltarbejdsnoter fra pressemøde i forbindelse med modemessen Cph Vision med titlen: ”Meet the
Danish designers. Talk of the future at home and abroad and why Danish fashion is such a succes”,
den 10. august 2007.
144
Se bilag 3.
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Nørgaard 2002.
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•

38 dybdegående forskningsinterviews med modedesignere,
modevirksomhedsejere, modejournalister og brancheorganisatoriske
aktører.

•

Deltagerobservation i forbindelse med modeugen i København i
perioden august 2004 til februar 2008, herunder messebesøg og
overværelse af modeshows samt i forbindelse med diverse
branchespecifikke arrangementer.

•

Et feltarbejde gennemført i perioden 2005-2007 hos
modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen i København, hvor
fremstillingen af modetøj er blevet fulgt fra idé til bøjlestang i dets
design- og salgsprocesser.

•

Arkivstudier i branchetidsskrifterne Textil (1950-2007), Klæder skaber
Folk (1955-1971), Tøj (1979-2007), BT-nyt (1990), Textil &
Beklædning (1991-2003), Textuelt (2004-2008), dame- og
livsstilsmagasinet ALT for damerne (1950-2006) samt
regeringspolitiske industrirapporter, interne brancherapporter med
hovedvægt på perioden 2004-2007, scrapbogsmateriale fra
modevirksomhederne Dranella (1956-1991), Nørgaard paa Strøget
(1961-2001), Margit Brandt Design (1966-1980’erne) og modemessen
Cph Vision (1998-2005) og endelige omtalen af dansk mode i diverse
danske modemagasiner, få bøger og et enkelt udstillingskatalog. 146

En del billetter er således blevet betalt undervejs, mens min rejse har udfoldet sig, for at
referere til Latours tre aktørnetværksteoretiske rejsetips. Udfordringen har været at
begrænse sig ud over de enkelte begrænsninger, i form af at enkelte af de informanter, jeg
gerne ville have talt med, ikke ønskede at deltage i min undersøgelse. Det har således været
udfordrende at skulle ”nøjes” med den på et givent tidspunkt genererede viden og ikke
fortsætte med at opsøge ny. At det har forholdt sig sådan skyldes også fænomenets
tydeligvis komplekse karakter. Der eksisterer ikke en stabiliseret opfattelse af hvad dansk
mode er; af hvad der kendetegner fænomenet. Derimod har det vist sig tilbagevende, at
forsøge at definere et sådant, frem for at lægge sig fast på et.

En analytisk fremgangsmåde i krydsfeltet mellem praksiografi og
diskursanalyse
Karakteristik for min undersøgelse af dansk mode er, at den inden for inspirationen af
aktørnetværksteoretisk analysestrategi mere konkret har taget form i krydsfeltet mellem
praksiografi og diskursanalyse. Med det valg at ville kombinere fortiden og nutiden i den

146

52

For nærmere specifikation af det genererede kildemateriale, se bilag 1.

samme undersøgelse har det været nødvendigt at benytte sig af forskellige tilgange til det af
naturlige årsager forskelligartede og tilgængelige kildemateriale.
For den historiske del af undersøgelsen og med det i det hele taget overordnede
fokus på undersøgelsen af dansk mode, som fænomenet er tilstedeværende og praktiseres i
den danske modeindustri, har det været nærliggende at søge at generere viden om
fænomenet i primært industriens branchetidsskrifter og sekundært på baggrund af udvalgte
virksomheders scrapbogsmateriale. Tidligere tiders konfiguration af aktørnetværket dansk
mode er således begrænset til mere ensidige udlægninger i form af overvejende
branchetidsskrifternes italesættelse af dansk mode og dermed, hvordan der i disse
tidsskrifter er blevet taget stilling til og videreformidlet udsagn om dansk mode, hvordan
dansk mode på givne tidspunkter er blevet praktiseres gennem eksempelvis
modedesignernes samarbejde med industriens fabrikantvirksomheder, den konkrete
modebeklædning det udmøntede sig i, de måder modebeklædningen blev produceret på,
hvordan den iscenesattes i forbindelse med de danske modeuger og dets omtale i den
pågældende tids medier. Det historiske materiale er tilgængeligt på en anden måde end det
nutidige, og det er repræsentationen, der bliver det centrale kildemateriale, i og med at
udfoldelsen i praksis ikke retrospektivt lader sig observere. Det er repræsentationen, jeg
underlægger en form for diskursiv analyse ved at lægge vægt på, hvordan italesættelsen af
dansk mode dannes og transformeres igennem de forskellige udsagn, som forekommer i
det historiske kildemateriale. 147 Disse udgør således ikke skiftende konfigurationer af dansk
mode i sin helhed, men anses for at være del deraf. Udlægningen af de forskellige
italesættelser af dansk mode, er hvad fremstilles i kapitel 4.
Fremgangsmåden i undersøgelsen af dansk mode i den nutidige sammenhæng er i
langt højere grad at karakterisere som praksiografisk. Det vil umiddelbart sige en beskrivelse
af, hvordan aktørnetværket udfolder sig i praksis, og dermed en beskrivelse af, hvordan
dansk mode ”gøres”, baseret på etnografiske feltarbejdsmetoder bestående af
deltagerobservation, interviews, fotodokumentation med videre. Inspirationen til den
praksiografiske fremgangsmåde har jeg fra Mols undersøgelse af åreforkalkning som
præsenteret i kapitel 1. Heri ligger den væsentlige teoretiske pointe, at fænomeners
ontologiske status anses for lokalt forankret og dermed at være multiple, det vil sige, at
forekomme i flere versioner frem for at blive set som at være en bestemt ting. I forhold til
diskursanalysen og dens tekstlige udgangspunkt er praksiografi en analytisk metode med
udgangspunkt i handlinger og meninger, og hvordan disse er sammensvævet så at sige i
Som aktørnetværksteorien (se kapitel 1), er jeg i den sammenhæng inspireret af den franske filosof
Michel Foucaults diskursanalyse, hvori der lægges vægt på, hvordan givne fænomener italesættes
som led i de praksisser, der udgør talens muligheder (se Foucault 1971a/1980, 1971b/1984).
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diskursens ”gøren”. Dansk mode anskues således gennem den praksiografiske
fremgangsmåde som at være en flerhed af aktørers praksisser, der gennem deres relationer
konfigurerer fænomenet. 148 Mest eksplicit kommer den praksiografiske fremgangsmåde til
syne i kapitel 5, der specifikt omhandler beskrivelsen af dansk mode i praksis inden for
modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen, og hvorigennem det fremhæves, hvordan
og hvilke aktører helt nede i dansk modes mikroprocesser, der er med til at konfigurere
fænomenet. Undersøgelsen baserer sig på etnografiske feltarbejdsmetoder, men er ikke
udført efter det samme kodeks inden for denne metodiske genre, som praktiseres særlig
inden for fagene antropologi og etnografi og hvor der er opbygget en tradition for den
længerevarende og sammenhængende deltagerobservation i forbindelse med
undersøgelsen af et fænomen. 149 I stedet har der med mit feltarbejde været tale om
punktvise deltagerobservationer af specifikke situationer og efterfølgende opsamlende
interviews, hvilket har strakt sig over en toårig periode. 150
De efterfølgende to kapitler bygger mere på en sammenvævning af de to
fremgangsmåder. I kapitel 6 i forhold til en nærmere undersøgelse af, hvordan et udsnit af
informanter i den danske modeindustri gennem mine interviews giver udtryk for både
udfordringerne og mulighederne ved, når dansk mode italesættes som et bestemt
designudtryk i form af at være individualistisk og bohemisk, således som det var tilfældet i
slutningen af 1990’erne og begyndelsen af 2000-tallet. Kapitlet baseres overvejende på
informanternes egne udlægninger af deres praksis og italesættelse af dansk mode. I kapitel
7 er de to fremgangsmåder ligeledes sammenvævet i analysen af den politiske og
organisatoriske praksis i og omkring den danske modeindustri. Kapitlet baseres således
både på interviews, deltagerobservationer og tekstanalyser.

Om min egen dobbelte medkonstitution af genstandsfelt
Som det er fremgået af ovenstående, er nærværende afhandlings genstandsfelt
aktørnetværket dansk modes konfiguration, som jeg i kraft af at undersøge dansk mode
både er med til at generere og konstituere gennem mit eget forskningsarbejde. Det har de
amerikanske antropologer James Clifford og George Marcus allerede for længe siden gjort
opmærksom på som et forskningsvilkår ikke mindst inden for de social- og
humanvidenskabelige fag. 151 Dansk mode bliver således også gennem min specifikke
fremstilling af fænomenet i kraft af min analysestrategiske indfaldsvinkel i afhandlingen
Mol 2002:54, 119, 156-157.
Se Hastrup & Ovesen 1985, Hastrup 2003.
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konstitueret som et særligt fænomen. Men dette gør sig gældende ikke blot i én forstand,
men i dobbelt forstand og pådrager sig derved opmærksomhed for dets metodiske
implikationer. For undervejs i mit forskningsarbejde er min forskning således blev mødt med
interesse fra modeindustriens side, hvilket har betydet, at jeg i mere end én forstand selv er
med til at producere det genstandsfelt, jeg samtidig undersøger. Lad mig nævne et par
eksempler:
Først i form af da brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning i deres
medlemsblad Textuelt bragte en mindre artikel om mit projekt. 152 Denne omtale var på
mange måder en ”dør-åbner” i forhold til tilrettelæggelsen af mit feltarbejde.
Brancheorganisationens medlemmer blev gjort bekendt med mit navn og mit
forskningsmæssige ærinde. Men samtidig blev artiklen og mit forskningsprojekts
opmærksomhed på dansk mode gjort til del af mit eget genstandsfelt, særligt med mit fokus
på undersøgelsen af italesættelsen af dansk mode gennem den danske modeindustris
branchetidsskrifter, herunder også Textuelt, som jeg har fulgt siden dets udgivelse i 2004
først i papirudgave og siden som digitalt nyhedsbrev.
Et andet eksempel er, at med oprettelsen af netværksorganisationen Danish Fashion
Institute i efteråret 2005 blev min involvering i den danske modeindustri intensiveret og
dermed også min medkonstitution af mit eget genstandsfelt. Instituttet ønskede godt et
halvt år efter dets etablering at iværksætte en brandingproces af dansk mode med
arbejdstitlen ”dansk modes DNA”. Til dette arbejde efterlyste de viden om den danske
modeindustris historie, og hvilke opfattelser omverdenen, forstået som den internationale
modeindustri og modepresse med et vist kendskab til den danske modeindustri, havde til
industrien og dens særlige kvaliteter. I kraft af at jeg på daværende tidspunkt var blevet del
af den nye modeforskningsplatform MOKO (etableret i februar 2006), blev jeg af min
daværende forskningsleder, Thomas Schødt Rasmussen, opfordret til i samarbejde med
ham og forskningsassistent Nikolina Olsen-Rule at skrive en rapport om den danske
modeindustris historie, design og identitet henvendt til Danish Fashion Institute’s videre
branding arbejde. Jeg tog opgaven på mig, dels set i lyset af den mulighed det gav mig for
at formidle den viden, jeg på dette tidspunkt havde genereret om den danske modeindustri,
og dels grundet det praktiske forhold, at jeg stod overfor få måneder senere at skulle gå på
barselsorlov og dermed fandt det attraktivt at få mulighed for at samle og publicere store
dele af min forskning. Arbejdet betød, at jeg konkret blev frikøbt fra mit forskningsprojekt i
tre måneder til at skrive mine bidrag til rapporten, der kom til at hedde: Dansk mode.
Historie, design, identitet og blev offentliggjort i november 2006. Umiddelbar fik rapporten
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sit eget liv. Brandingprocessen blev sat i bero, grundet at Danish Fashion Institute af
overvejende manglende økonomiske ressourcer måtte holde fokus på sin på daværende
tidspunkt hovedaktivitet: koordineringen og udviklingen af modeugen Copenhagen Fashion
Week. Men rapportens indhold fik alligevel betydning i form af den måde, dansk mode
efterfølgende er blevet italesat på fra instituttets side og blev derigennem del af dansk
modes konfiguration. Olsen-Rule og jeg konkluderede blandt andet følgende om
karakteristiske træk ved dansk mode:
”Som det fremgår af den interne og den eksterne analyse eksisterer der ikke ét
fælles stiludtryk i dansk mode. Dansk mode følger den internationale modes
skift. Derimod er det karakteristiske for dansk mode, at den omsætter og
tilpasser den internationale mode på en måde, så den passer ind i en dansk
sammenhæng. Et gennemgående træk er, at der bliver lagt vægt på pris- og
brugervenlighed. I den forstand er et kendetegn ved dansk mode i dag
tilgængelighed.”153

Punktet blev med Danish Fashion Institutes direktørs senere udtalelse om dansk mode
reproduceret som en essens. I modeugemagasinet About fashion i forbindelse med
februarmodemessen 2008 udtalte Eva Kruse således følgende om dansk mode i sin leder til
magasinet:
”Dansk mode er tilgængelig, både hvad angår pris og design. Og derudover har
dansk mode – og vi danskere – en funktionalistisk tilgang til design. Vi vil kunne
bruge mode til hverdag: Op på cyklen, af sted til børnehaven – i stilletter og en
varm frakke. Den tilgang er helt unik.”154

Vores udsagn og rapporten i sig selv viste sig således at indvirke på Danish Fashion
Institutes italesættelse af dansk mode og dermed være del af aktørnetværket dansk modes
konfiguration. Min og Olsen-Rules forskning viste sig således som medproducent af mit
samtidige forskningsmæssige genstandsfelt. At gøre sig forestillinger om at være den
neutrale forsker, der studerer et fænomens udfoldelse fra sidelinjen, blev dermed for mit
vedkommende på tydeligste vis gjort til en illusion. For mit analytiske arbejde og den videre
fremstilling heraf har det betydet en særlig opmærksomhed på at fremhæve og dermed
være transparent og selvrefleksiv i forhold til mit genstandsfelts løbende konstitution
gennem også min egen forskningspraksis, i både enkel og dobbelt forstand.

Melchior & Olsen-Rule 2006:94.
About fashion, vol. 2, 2008, side 10. About fashion udgives i et samarbejde mellem
gratismagasinet Where2Go, månedsmagasinet IN og den selvejende organisation Dansk Design
Center.
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Refleksioner om det at forske i den danske modeindustri
Champagne, kindkys og vrimlen med smukke og ideal-tynde modeller er ofte de
umiddelbare forestillinger, mange har af modeindustrien. Det er da heller ikke uden grund.
På den måde iscenesættes og lader industrien sig iscenesætte i alt fra den fireogtyvetimers
internationale tv-kanal Fashion TV, i glittede modemagasiner for ikke også at nævne på film,
som eksempelvis i filmene The Devils Wear Prada fra 2006 og Prêt-à-Porter fra 1994.
Modeindustrien tager form som det overfladiske og selviscenesattes hjemmebane. Det kan
umiddelbart på mindst et par punkter udfordre forskningsarbejdet inden for netop denne
industri, også til trods for at det virkelighedsbillede, jeg har mødt i den danske modeindustri,
ikke for mig at se har virket noget nær så overfladisk som i ovennævnte fremhævede
situationer. Tværtimod har jeg mødt en imødekommende, professionel og seriøst
arbejdende modeindustri. Udfordringerne gælder for mig at se i en forskningsmæssig
sammenhæng med modeindustriens bevidste håndtering af sin selvfremstilling i medierne
og opmærksomheden på sin nyhedsværdi.
I mit forskningsproces har førstnævnte gjort sig gældende i forbindelse med mine
interviews. Både modedesignerne og/eller modevirksomhedsejerne er vant til at blive
interviewede til medierne og er derfor bevidste om, hvordan de vægter deres ord, og
hvornår de ikke ønsker at svare på eller nærmere uddybe et spørgsmål ved at tale uden om.
Det betyder, at det kan være svært at vide, både hvordan informantens udsagn kan tolkes,
og hvilke dagsordner det er, de udtaler sig indenfor. I den forbindelse har det også været
påfaldende, med hvilken optimisme informanterne udtrykker deres egen virksomheds
situation, til trods for at virksomheden eventuelt reelt befinder sig i en økonomisk vanskelig
situation. I stedet er det fundet lettere at være kritisk overfor, hvad informanterne
tilbagevendende omtaler som deres ”kollegaers”, frem for ”konkurrenters” situation.
Den nyhedsorienterede selvfremstilling er tilsvarende kommet til udtryk i mine
interviews. Det forekommer således centralt for flere, jeg har interviewet, at de ser deres
virksomheds modetøjsproduktion eller det designudtryk, de står for at lave, som
modeaktuelt, at det følger med tiden, er noget nyt. Det har udfordret samtalen om identitet
og eventuelle designtraditionspraksisser, da det ofte er blevet opfattet som et spørgsmål
om, at virksomheden og det designudtryk, den står for, fra min side ikke anses for at være
moderigtig og dermed mindre succesfuldt. Det har krævet, at jeg har været nødt til at rette
mine interviewspørgsmål ind for at fremme en mere nuanceret samtale om identitet og
designtraditioner, end hvad der således umiddelbart kendetegner det pågældende
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modetøjs designudtryk i informantens aktuelle kollektion. Informanterne synes vant til i
interviews med medierne i almindelighed at fokusere på nyhedsfortællingen i deres
kollektioner frem for at fortælle mere tværgående om deres kollektioners fælles træk, om
modevirksomhedens designsignatur, eller at forholde sig til, hvordan de er
medproducerende af et særligt designudtryk i dansk modetøj. At det forholder sig sådan,
har samtidig gjort mig opmærksom på, hvordan det at tale om national identitet i relation til
modetøj netop også udfordres af industriens egen nyhedsfokusering, og derigennem at
synet på at være traditionsbevidst nemt forveksles med det samme som at være umoderne,
selvom det ikke behøver at være en modsætning, som eksempelvis vist i Goodrums
undersøgelse af engelsk mode og herunder modevirksomhederne Mulberry og Paul Smith,
hvor netop traditionsforankringen blev anskuet som et afsæt for fornyelsesproduktion, som
omtalt i forrige kapitel. 155

Etik
I og med at der med nærværende afhandling er tale om en undersøgelse baseret på et
kildemateriale blandt andet genereret gennem deltagerobservation og interviews, lægger
det op til, at jeg tager stilling til en række etiske spørgsmål i forbindelse med fremstillingen
af min undersøgelse. Kan og skal alt eksempelvis gengives, som det er blevet observeret?
Hvordan forholder jeg mig til at have fået information, som kan have negative konsekvenser
for andre, hvis jeg gengiver det i nærværende og offentlige sammenhæng? Skal alle
informanter nævnes ved deres rigtige navn eller anonymiseres?
For at svare på det sidste spørgsmål først var det nærliggende at forestille sig, at
med mange af mine informanters fortrolighed med at blive fremstillet i medierne, ønskede
de at gennemse mine gengivelser af deres udsagn inden afhandlingens indlevering eller at
fremstå anonymt. Men sådan har det ikke forholdt sig, måske netop på grund af denne
mediebevidsthed, hvor udtalelser vægtes nøje, og der samtidig ses en værdi i, at
afsenderen på udsagnet står frem. Ingen af mine informanter har således bedt om
anonymitet, og jeg er kun i en enkelt situationen blevet bedt om at slukke min båndoptager,
mens en konfidentiel holdning blev givet tilkende, og kun enkelte gange blevet bedt om ikke
at gengive udtalelser, som informanten alligevel har haft lyst til at fortælle og delagtiggøre
mig i mens båndoptageren kørte. Det er i alle situationer blevet respekteret af hensyn til den
pågældende informant. Men samtidig har jeg valgt at lade de enkelte informanter, som jeg
har interviewet, stå frem med deres rigtige navns nævnelse. Anderledes har jeg imidlertid
valgt at forholde mig til de uformelle udtalelser, jeg har indsamlet, og praksisser, jeg har
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observeret, om end jeg altid i de gældende situationer har gjort opmærksom på, at min
tilstedeværelse skyldes et forskningsmæssigt ærinde i forbindelse med undersøgelsen af
dansk modes kendetegn. Jeg har således valgt, som det er tradition inden for den
etnografiske fremgangsmåde, at anonymisere navnene på de enkelte personer, jeg har talt
med, og observeret i de mindre formaliserede situationer. I undersøgelsen af dansk modes
udfoldelse i hverdagspraksis hos modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen kommer
dette tydeligst frem. Jeg har valgt at fastholde Mads Nørgaards udtalelser med hans rigtige
navn nævnelse, men ellers anonymiseret navnene på de øvrige ansatte og personer jeg har
mødt i forbindelse med mit feltarbejde hos virksomheden. Mads Nørgaard har dertil som
den eneste af mine informanter bedt om forud for afleveringen af afhandlingen at gennemse,
hvad jeg specifikt har skrevet om hans virksomhed, som en præmis for at jeg måtte
gennemføre mit feltarbejde. Dette er overholdt og indholdet i kapitel 5 fremstår således som
godkendt fra hans side.
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KAPITEL 4

I HISTORIENS LYS
- DANSK MODE SIDEN 1950

Dansk mode! Hvilket billede fæstner sig på nethinden? Det synes i høj grad at være, hvad
det handler om i disse år, hvor dansk mode er kommet i vælten og er blevet rettet
opmærksomhed i de danske medier og af markedsstrategiske grunde, som jeg har
beskrevet det indledningsvis. Dansk mode er ikke blot en betegnelse for modetøj fremstillet
af dansk registrerede modevirksomheder. Det er som om, der helst skal danne sig et billede
af noget anderledes ved omgangen med dansk designet modetøj. En association eller
fornemmelse af noget kulturelt særligt, der kan forbindes med Danmark. Det dansk
designede modetøj skal gøre forskel, så det kan stå distancen internationalt i en i stigende
grad global konkurrence med friere markedsadgange. Bare at følge skiftende
beklædningsmoder som et transnationalt fænomen, hvor det stedspecifikke ikke lader sig
identificere, er ikke tilstrækkeligt, hvilket ellers er, hvad den danske modeindustri anses for
historisk at have gjort, og som fortsat er grundsatserne for de virksomheder i industrien, der
leverer den største omsætning og eksport.
Beskrivelser af dansk mode formuleret inden for de senere år vidner om sådanne
antagelser, at dansk mode er noget særligt, nærmere bestemt er bærer af en særlig
identitet, der samler den danske modeindustri gennem designmæssige fællesnævnere.
Designforskeren Thomas Dickson skriver blandt andet følgende i bogen Dansk Design, i
kapitlet med titlen ”Tekstil og tøjdesign”:
”Det afslappede, uformelle og ofte humoristiske synes at være dansk tøjdesigns
generelle kendetegn i begyndelsen af 2000-tallet. (...) Selv om Danmark historisk set ikke
har været et foregangsland for tøjdesign, så kan man alligevel godt sige, at dansk mode
siden begyndelsen af 1990’erne har ændret modeverdenen lidt. Det har i høj grad været i
kraft af stærke danske firmaer inden for branchen, og så har det ikke været oven fra og
ned, som er den typiske avantgardeagtige måde at tænke på. Man kan sige, det har
mere været nedefra og op. (...) Dansk mode er gået andre veje end Armani (italiensk
modedesigner, red.) og Calvin Klein (amerikansk modedesigner, red.). De vil på deres
side sikkert hævde, at dansk mode er en rodebutik, der sætter pailletter på alt. Men
dansk mode har således skabt et alternativ til de gamle minimalister.”156

Det særlige ved dansk mode fremhæves at være, at det er et fænomen af nyere dato. Det er
karakteristisk ved hverdagstøjet, som på trods af sin almindelighed gør forskel og skaber et
alternativ til denne type tøjs ellers påståede minimalistiske udseende. I samme dur lyder
modejournalisten Lotte Freddies vurdering af det særlige ved dansk mode i en artikel på
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internetportalen www.denmarkfashion.com i forbindelse med den københavnske modeuge i
august 2005:
“Smouldering sensuality is a main thread in Danish fashion design. A kind of cool poetry,
which can be twisted and turned, dressed up or down – into party or practical. “Classical
bohemian” is a typical Danish design expression where light embroidery (made in India)
is a Danish speciality, being exceptionally cleverly used on classic cuts as well as avantgarde styles in both everyday clothes as well as in evening wear.”157

Dansk mode er kendetegnet ved at være afslappet i sit design, men på en specifik, klassisk
bohemisk måde, som betyder, at tøjet både er sensuelt og multifunktionelt og kan bruges til
hverdag og til fest, alt efter hvordan det tages på og sættes sammen. Og i lignende
vendinger lyder karakteristikken af dansk mode fra redaktørerne af modemagasinet
DANSK158, stylisterne Kim Grenaa og Uffe Buchard, i et nummer fra 2005 under titlen ”Very
Danish”. På forsiden er et portræt af H.K.H. Kronprinsesse Mary, der samme år påtog sig
hvervet som protektor for modemessen Copenhagen International Fashion Fair og
modetalentkonkurrencen Designers Nest, iklædt en selskabskjole designet af den danske
modedesigner Julie Fagerholt. Inde i magasinet erklærer Grenaa og Buchard følgende:
”Vi mener, at dansk mode er designet til det moderne, sammensatte menneske, der så
at sige ikke viger tilbage for, at græsse på hele det globale landskab, og som i al
naturlighed er i kontakt med mange sider af sig selv. Resultatet er ofte pyntet – endda til
tider både etnisk og eksotisk trods vores strømlinede arkitektoniske rødder – men
samtidig praktisk. Dansk mode stiller sig ikke tilfreds med kun at se cool ud i en glittet
modeserie – det er faktisk tøj til virkeligheden, og de mennesker, der skal begå sig ude i
den. Er det ikke nyt?”159

Igen er det hverdagstøjet, det praktiske, det funktionelle og samtidigt også det pyntede, der
fremskrives som det særlige ved dansk mode. Dansk mode specificeres yderligere ved at
henvende sig til det moderne, kosmopolitiske menneske, tillige med, som også Dickson er
inde på, at der er tale om et nyt og enestående fænomen. Pointen synes klar om end
samtidig også kompleks. Det karakteristiske ved dansk mode er, at der er tale om
hverdagstøj med det særlige tvist, at det umiddelbart almindelige – tøjet til hverdagsbrug –
på samme tid også er noget for sig selv, der skiller sig ud ved et nationalt kendetegn,
overvejende skabt gennem at være pyntet, udsmykket med indisk broderi eller glinsende
pailletter. Det hævdes at være anderledes og samtidig at være noget nyt. Dansk mode
Lotte Freddie, Denmark Fashion Newsletter, august 2005 (www.denmarkfashion.com).
Modemagasinet DANSK er grundlagt i 2002. Magasinet er kendetegnet ved sin høje visuelle
kvalitet og modereportager i stil med internationale modemagasiners. Det udgives af stylist- og PRbureauet Style Counsel og forekommer dermed også som en platform for virksomheden til at
demonstrere deres ekspertise. Se: www.danskmagazine.com.
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fremstilles ikke som en praksis, der bygger på en særlig tradition. At dansk mode er båret af
en særlig signifikant identitet er af nyere dato, frem for en karakteristik der bygger på
historisk forankring.
I undersøgelsen af dansk mode rejser det ikke blot spørgsmålet om, hvad der har
gjort og gør, at dansk mode har opnået dette modemæssige gennembrud, som de
fremhævede citater giver udtryk for, og hvori det består. Men også hvad der er dansk
modes forhistorie, altså hvordan dette fænomen på tidligere tidspunkter har udfoldet sig, er
blevet praktiseret og italesat. For som jeg allerede har været inde på i forrige kapitel, viste
mine pilotinterviews, at det momentum og fokus, som dansk mode har oplevet siden
slutningen af 1990’erne, blev genkendt som værende lig situationen i slutningen af
1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, samtidig med at hvad der kendetegner dansk
mode nu anses for at være noget nyt og anderledes.
Som det indledende kapitel til den nærmere undersøgelse af dansk modes aktuelle
kendetegn handler dette kapitel om at søge bag om den nutidige karakteristik af dansk
mode som værende noget nyt. Derigennem belyses det, hvad der på tidligere tidspunkter
har karakteriseret dansk mode, og hvordan der kan udpeges ligheder og forskelle mellem
før og nu. Kapitlet bygger overvejende på en gennemgang af industriens branchetidsskrifter
i perioden 1950 til 2007, suppleret af avis- og magasinartikler fra et begrænset udvalg af
modevirksomheders scrapbøger. Herigennem er det muligt at følge skiftende italesættelser
af dansk mode i denne godt og vel tresårige periode og dermed få et indblik i, hvordan
dansk mode har forandret sig over tid, været italesat og blevet praktiseret på forskellig vis.
Fremstillingen af dansk modes italesættelse inden for de sidste par år, det vil sige i perioden
2005-2008, har jeg imidlertid valgt kun sporadisk at fremhæve i nærværende kapitel, for at
undgå for mange gentagelser i forhold til de efterfølgende kapitler, der mere specifikt
omhandler den nutidige undersøgelse af dansk mode.
Men inden det skal handle om dansk modes tidligere italesættelser, vil jeg først
fremhæve hovedlinjerne i den danske modeindustris historie i den sammenfaldende
periode, der er den kontekst inden for hvilken, at dansk modes italesættelser må forstås.
Med modeindustri mener jeg den industri, hvis omdrejningspunkt er at designe, fremstille og
sælge tøj som modetøj. Forstået på den måde, at tøjet produceres i flere årlige kollektioner,
og at der dermed arbejdes efter en forandringslogik, hvor nyt modetøj i en bestemt rytme
afløser, hvad der dermed bliver betragtet som gammelt modetøj. Modeindustrien er således
sammenvævet med, hvad der betegnes som beklædningsindustri. Det vil sige, en industri
baseret på almen fremstilling af tøj og uafhængig af fastlagte tidspunkter for, hvornår et nyt
designudtryk i tøjet skal introduceres og afløse et eksisterende. De to betegnelser benyttes
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imidlertid i dagligdagssproget ofte synonymt. Det gælder også internt i industrien, hvor
brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning på min forespørgsel har forklaret, at man
bruger betegnelserne om hinanden. 160 Når jeg har valgt konsekvent at omtale den danske
modeindustri, er det for at kunne belyse netop dennes specifikke udvikling, og hvordan
fænomenet dansk mode relaterer sig hertil.

Hovedlinjer i dansk modeindustris historie siden 1950
På knap 60 år er den danske modeindustri gået fra at være en hjemmemarkedsindustri til en
eksportindustri. Op- og nedture har præget industriens udvikling i de forløbne årtier. 161 I
begyndelsen af 1990’erne var troen på industriens overlevelsesevne således behersket som
følge af, at den direkte og lønsomme produktion af beklædning blev outsourcet til
lavlønslande, hvilket skete tidligt i forhold til andre europæiske lande. Mange af industriens
daværende fabrikantvirksomheder lukkede, hvis ikke det lykkedes at starte på ny med egen
fabrik eller joint ventures i udlandet. Men samtidig viste de virksomheder, der allerede havde
tilpasset sig den økonomiske globaliserings vilkår i form af øget frihandel og dermed
hårdere konkurrence, sig overlevelsesdygtige, og nye virksomheder af deres slags stødte til.
En dansk modeindustri skulle således bestå, om end i ny skikkelse.
Gennem mediedækning har modeindustrien over de seneste ti til femten år således i
sin helhed formået at fremstå som en altovervejende succes i den danske offentlighed til
trods for de tidligere mere pessimistiske forventninger. Succesen er skabt af overvejende
voksende eksporttal, stigende beskæftigelse i industrien siden 2003, en vital
modedesignscene og flere udstillere og besøgende på de halvårlige modemesser. Dertil har
industrien opnået politisk opmærksomhed for sin relativt set tidlige omstillingsevne til
globaliseringen i forhold til anden dansk industri og er blevet gjort til et satsningsområde
med ambitionerne om at gøre Danmark/København til verdens femte modecentrum efter
storbyerne Paris, London, New York og Milano. Disse visioner har videre ført til etableringen
af netværksorganisationen Danish Fashion Institute i 2005, hvis opdrag er at planlægte og
koordinere Copenhagen Fashion Week, markedsføre dansk mode samt at lede industriens
samlede arbejde hen imod at gøre København til globalt modecentrum. 162
Meget har således ændret sig for den danske modeindustri siden begyndelsen af 1950’erne.
Hertil, og nok så væsentligt, også opfattelsen af mode, og hvordan modetøj produceres. I
Interview med Jens Bloch, den 7. september 2005.
Se også bilag 3-6 for nærmere oversigt over industriens udvikling i tal, dens organisationer,
skiftende modemesser og uddelte modedesignpriser i den skildrede periode.
162
Se bilag 4 for nærmere beskrivelse af organisationen.
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Outsourcing til lavlønsland
Til trods for at outsourcingen af den danske beklædningsproduktion satte ind i
1990’erne, var der nogle få virksomheder, som formåede at opretholde deres
produktion i Danmark frem til årtiets udgang. For eksempel undertøjsvirksomheden
JBS i Herning. Herefter blev outsourcingen dog gennemført med udflytning af
produktionen til Litauen. Som det fremgår af artiklen blev flere af de ansatte på
systuen efterfølgende omskolet til andre jobfunktioner hos JBS.
(Foto: Nyt job til Morgenavisen Jyllands-Posten, Politiken og 24 timer, uge 42, 2006,
side 1)

begyndelsen af perioden blev mode, opfattet som et internationalt og elitært fænomen, en
form for eksklusivt tøj, der adskilte sig fra de fleste menneskers hverdagstøj. Men dermed
ikke sagt, at hverdagstøjet i sit udtryk og formgivning ikke var modepræget. Dets stil, snit og
farvevalg fulgte moden, men til forskel fra modetøjet blev det ikke anset for at skabe mode,
eller være derfra den næste tøjmode udsprang. Set fra industriens perspektiv kom den nye
mode til Danmark fra udlandet. For den nye damemodes vedkommende blev den
altovervejende anset for udklækket ved de eksklusive, parisiske modehuse gennem deres
haute couture-produktion. For herremodens vedkommende var den modeudvikling,
industrien fulgte, skabt i særlig London i forbindelse med byens berømmede
herreskrædderi. Den danske modeindustri anså sig i den forstand som en industri i
periferien af modetøjets innovationscentre. Dette billede ændrede sig til en vis grad i løbet af
1960’erne med introduktionen af ungdomsmoden, hvorefter at det ungdommelige og
industrielt fremstillede hverdagstøj blev set som modeskabende, uafhængigt af det
eksklusive modetøj. 163 Det kom blandt andet til at betyde, at de danske
beklædningsfabrikanter fik en mere central rolle i forhold til produktionen af den nye mode.
Flere begyndte at ansætte uddannede modedesignere til at formgive deres nye kollektioner
og markedsføre disse som mærkevarer svarende til de parisiske modehuses praksis.
Beklædningsfabrikanterne fortsatte imidlertid som oftest med at producere inden for
specifikke varegrupper, hvormed at virksomhederne typisk enten havde speciale i skjorter,
frakker, kjoler, habitter eller lignende. Med introduktionen af halvårlige modekollektioner blev
der til gengæld i stigende grad brudt med tidligere produktionsmåder, hvor fabrikanterne
producerede stabelvarer, det vil sige varer til lager, og dermed at holde en løbende
produktion i gang alt efter detailhandlens og i sidste ende forbrugernes efterspørgsel.
Sammenfaldende med denne udvikling opstod også en ny type virksomheder i
industrien. Det drejede sig om modevirksomheder, der efter udenlandsk forbillede inden for
den voksende, industrielt fremstillede ungdomsmodetøj, på fransk omtalt som ”prêt-àporter” og på engelsk ”ready-to-wear”, tog udgangspunkt i deres eget selvstændige
modedesign til udformningen af kollektioner i højere grad bestående af flere forskellige typer
beklædningsdele henvendt til en bestemt livsstilsgruppe. Disse producerede
virksomhederne selv eller købte sig til produktionen af på lokale lønsystuer, hvis ikke de fik
produceret i udlandet, fordi det allerede på dette tidspunkt blev set som bedre at kunne
betale sig. Med flere forskellige typer tøj i sine kollektioner blev det set som nødvendigt at
Samme ændringer ses også i andre lande (se eksempelvis Wark 1991, Crane 2000, Enligsh 2007).
Sociolog og modeforsker Diana Crane beskriver på baggrund af undersøgelser af den franske og den
amerikanske modeindustri disse som et skifte fra, at modetøjsproduktionen henvender sig til et
klasseopdelt samfund til et forbrugersamfund, hvilket betyder at flere moder, opdelt efter målgruppe,
kommer til at sameksistere (Crane 2000).
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have en fleksibel adgang til produktion, det vil sige adgang til forskellig ekspertise, alt efter
hvilken type tøj der skulle fremstilles. Som type var disse virksomheder tidlige eksempler på
de virksomheder, der i dag dominerer den danske modeindustri. Det vil sige virksomheder
organiseret omkring design, logistik, markedsføring og administration, hvis ikke også eget
detailled er del af deres forretningsområder. 164 Der er således i dag langt færre
fabrikantvirksomheder i Danmark til sammenligning med før begyndelsen af 1990’erne. 165
Dette afspejler sig også i ændringen af industriens organisering, hvor fabrikantvirksomheder
og grossistvirksomheder er blevet del af samme brancheorganisation. 166 En
modevirksomhed som Bestseller (grundlagt i 1975), Danmarks på nuværende tidspunkt
største modevirksomhed, er et eksempel på denne nye type modevirksomhed, der har
detailleddet integreret i sin kernedrift.167 Virksomhedstypens styrke ligger blandt andet i, at
den i detailleddet har en direkte føling med forbrugernes efterspørgsel og kan sikre sig
værdioptimering i form af, at virksomheden får større andel i de avancer, der er på salg af
modebeklædning i detailleddet. Men når det er sagt, synes der at forekomme to varianter
inden for den dominerende type. Der er virksomheder, som er opbygget omkring at have en
selvstændig designprofil og derigennem praktiserer en selvopfattelse som trendskabende;
og virksomheder, hvis omdrejningspunkt i højere grad er at være trendfølgende, hvilket vil
sige, at de kan tage bestik af moden i designudtrykket hos de trendskabende
modevirksomheder og på kort tid omsætte denne i deres egen version og som oftest til en
rimeligere pris til forbrugerne. En modevirksomhed som Munthe plus Simonsen (grundlagt
1994) er et eksempel på førstnævnte, mens Bestseller er et eksempel på sidstnævnte.
Se DTB 2000:8, Illeris 2006:49-50.
Det har ikke været muligt at finde en præcis opgørelse over, hvor mange fabrikantvirksomheder
der præcist ophørte, og hvor mange der er overlevet eller har ændret deres forretningsområde i takt
med den direkte produktions outsourcing. Men der er tale om en udvikling, som bekræftes i den
sekundære litteratur (se eksempelvis Illeris 2006:45).
166
Skiftet hertil skete i brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning i 1997 i forbindelse med
vedtægtsændringer og udvidelse af organisationens medlemsskare til også at omfatte
grossistvirksomheder (Textil & Beklædning, nr. 2, 1997, side 26 og Textil & Beklædning, nr. 3, 1997,
side 3).
167
Bestseller A/S blev grundlagt i 1975 af tekstilmanden Troels Holck Povlsen og blev i 1979
registreret under navnet Bestseller A/S. Virksomheden driver i efteråret 2008 i alt 10 varemærker:
”Vero Moda” (unge kvinder), ”Jack & Jones” (jeansmærke til mænd), ”ONLY” (jeansmærke til
kvinder), ”Object Collectors Item” (designermærke til unge kvinder), ”mama licious” (graviditetstøj),
”Selected Femme/Homme” (til den kosmopolitiske kvinde og mode- og selvbevidste mand), ”VILA”
(til den mere nostalgiske kvinde), ”OUTFITTERS NATION” (unge kvinder og mænd), ”Pieces
accessories” (tilbehør), og ”name it” (baby- og børnetøj 0-10 år). For regnskabsåret 2007 har
virksomheden meddelt, at den har en omsætning på i alt 10,4 milliarder kroner, beskæftiger 2.654
personer i Danmark samt driver 1.740 egne konceptbutikker. Dertil er virksomheden også engageret i
Kina, siden 1996 igennem den associerede virksomhed ved navn Bestseller Fashion Group China,
hvis regnskabstal ikke er medregnet i ovenstående oplysninger. På det kinesiske marked sælges
henholdsvis mærket ”ONLY”, ”Jack & Jones” og ”Vero Moda” gennem mere end 1.600 franchiset
forretninger fordel på omkring 130 byer (se: www.bestseller.com og Drapers, den 20. oktober 2007,
side 45).
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I begyndelsen af 1950’erne var industrien koncentreret i København, hvor den nye,
udenlandske mode blev omsat til det danske marked primært gennem de Københavnske
stormagasiner så som Magasin du Nord, Illum, Fonnesbech, Crome & Goldschmidt, og for
dametøjets vedkommende særligt gennem stormagasinernes modelsaloner, der, som
navnet indikerer, solgte modebeklædning syet efter den enkelte kundes mål og indkøbte
modeller i form af skitsetegninger eller mønstre fra de parisiske, hvis ikke blot udenlandske
modehuse. Dertil kom byens modesaloner og deres dameskræddere, hvor de store navne i
1950’erne var Holger Blom (1906-1965), Preben Birck (1906-1992) og Uffe Brydegaard
(1901-1962). Endelig tog konfektionsfabrikanterne også bestik af den udenlandske mode
gennem orientering i forhold til, hvad der rørte sig i de københavnske model- og
modesaloner, modeprognoser gengivet i dags- og magasinpressen og detailhandlens
efterspørgsel, hvis ikke fabrikanten selv tog på udenlandsrejser for at tage bestik af det nye
modetøj.
Mod slutningen af årtiet var en mere modeorienteret beklædningsindustri også
vokset frem i Midtjylland koncentreret i og omkring Herning, der yderligere var hjemsted for
en i det hele taget voksende koncentration af tekstilindustri, der producerede tæpper,
boligtekstiler, strømper, undertøj, arbejdstøj og lignende. 168 Dertil opstod der også
modeindustri mere spredt rundt omkring i landet i tilknytning til de større provinsbyer.
Modeindustriens geografi er fortsat i begyndelsen af det 21. århundrede den samme.
Industrien er koncentreret i Midtjylland og i og omkring København. 169 Denne geografiske
opdeling har givet næring til et billede af industrien som delt i to, i henholdsvis tidligere
fabrikantvirksomheder og nu trendfølgende modevirksomheder i Midtjylland og
trendskabende og dermed designdrevne modevirksomheder i Københavnsområdet. Billedet
synes imidlertid mere broget, idet begge typer virksomheder findes i de to landsdele. Hvad
angår modeforbruget, synes der dog at være en større forskel mellem landsdelene, ligesom
man bør medtage det faktum, at de danske modemedier har hjemme i København, hvilket
over tid har affødt en større opmærksomhed på hovedstaden som hjemsted for
modeudvikling gennem dennes mere intensive mediedækning.

Landsdelen har gennem århundreder været hjemsted for tekstilproduktion i form af særlig
hosebinding som en ikke-agrar indtægtskilde for områdets bønder. Dette udviklede sig i slutningen af
1800-tallet til en begyndende trikotageindustri. Egnens historie er i løbet af det 20. århundrede og
særligt omkring industriens vækst efter Anden verdenskrig blevet inddraget som et vigtigt element for
dens selvforståelse. Stiftelsen af Hosebinderlauget i 1952, hvor der blandt fabrikanter/”bindebrødre”
dyrkes et fællesskab omkring egnens tekstilhistorie, er blot et eksempel på dette (se eksempelvis
Knudsen 1979, Klitmøller 1998, Bloch 2002).
169
FORA 2005: 51, Illeris 2006:21.
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Uddannelsen af industriens modedesignere er tilsvarende fordelt mellem
landsdelene. I København uddannes modedesignere primært fra Danmarks Designskole170
samt private uddannelsesinstitutioner som eksempelvis Margrethe-Skolen171 og Fashion
Design Akademiet172, mens der i Jylland uddannes modedesignere fra henholdsvis
Designskolen Kolding173 og industriskolen Teko Center Danmark174i Herning. Tilbage i
begyndelsen af den skildrede periode var en anden populær uddannelsesvej til at blive
modedesigner også gennem skrædderuddannelsen. Hvis man i denne epoke var
interesseret i at designe damemodetøj, var det dertil heller ikke usædvanligt at kombinere
sin uddannelse med uddannelsesophold ved haute couture-skolen Ecole de la Chambre
Syndicale de la Couture Parisienne i Paris. I løbet af 1990’erne er det i stedet blevet
populært, at danske modedesignere enten tager fuld uddannelse eller dele af deres
uddannelse ved modedesignskolen Central Saint Martins College of Art & Design i
London. 175
Karakteristisk for den danske modeindustri er, som allerede nævnt, at der er tale om en
eksportindustri. Ifølge tal fra 2006 er 88 procent af industriens omsætning på i alt 21,5
milliarder kroner baseret på eksport, hvilket ifølge brancheorganisationen Dansk Textil &
Beklædning statistisk set gør industrien til den fjerdestørste eksportindustri blandt

Danmarks Designskole opstod i 1990 med sammenlægningen af Skolen for Brugskunst og Skolen
for Boligindretning (grundlagt i 1934). Skolen for Brugskunst var opstået i 1973 med fusionen af
Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder (grundlagt i 1875) og Kunsthåndværkerskolen (grundlagt i
1930). Skolen har siden 1998 været en videregående uddannelse under Kulturministeriet. Skolen
tilbyder en femårig uddannelse til beklædningsdesigner (se: www.dkds.dk).
171
Margrethe-Skolen blev grundlagt i 1931 og fik sit navn efter sin første protektrice, prinsesse
Margrethe af Bourbon-Parma. Skolen er privatejet og tilbyder en toårig uddannelse i mode og design,
hvor de studerende kan vælge mellem at tage en individuel linje eller en konfektionslinje (siden 1969).
172
Fashion Design Akademiet er grundlagt i 2001. Akademiet tilbyder en toårig modedesigneruddannelse (se: www.fashiondesignakademiet.dk).
173
Designskolen Kolding blev oprettet i 1967 som afdeling under Teknisk Skole i Kolding. Siden hen
blev skolen selvstændig under navnet Kolding Kunsthåndværkerskole. I 1980 kom der en
beklædningslinje til skolen, som i slutningen af 1990’erne skiftede navn til modelinjen, samtidig med
at skolen også ændrede navn til Designskolen Kolding. Skolen er en selvstændig, videregående
uddannelse under Kulturministeriet. Skolen tilbyder en femårig modedesigneruddannelse (se:
www.designskolenkolding.dk).
174
Teko Center Danmark blev grundlagt i 1968 som resultatet af en sammenlægning af
brancheorganisationen Beklædningsindustriens Sammenslutnings skole, Dansk konfektionsskole,
med base i København, og Jydsk Fabrikantforening for Tricotage, Textil og Beklædnings skole,
Midtjydsk Textilskole (grundlagt i 1944). Skolen er fremtil årsskiftet 2008/2009 en brancheskole og
tilbyder en to- til treårig uddannelse som beklædningshåndværker. Herefter vil skolen overgå til at
være en professionsskole (se: www.teko.dk).
175
Heriblandt modedesignere, der er kommet frem i 2000-tallet: Jens Laugesen, Peter Jensen, Anna
Gulmann og Stine Goya. London-skolen har særligt opnået denne popularitet efter at have uddannet
nogle af den internationale modeindustris største modedesignernavne i løbet af 1990’erne og
begyndelsen af 2000-tallet, så som John Galliano, Alexander McQueen, Stella McCartney og Hussein
Chalayan.
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Danmarks fremstillingsindustrier. 176 Største aftagerland er Tyskland. Herefter følger Sverige,
Norge, Holland, Finland og England i nævnte rækkefølge. 177 Dertil er Danmark det
niendestørste tøjeksporterende land i Vesteuropa, men stadig en mindre spiller i denne
sammenhæng. 178 Og når det er sagt, er importen af tøj stadig større end eksporten, hvilket
betyder et underskud på Danmarks handelsbalance i denne specifikke henseende. 179
Der kom så småt gang i eksporten i løbet af 1950’erne, i takt med at den danske
udenrigshandel gik mod større liberalisering, efter at industrien i løbet af 1930’erne havde
været præget af importrestriktioner, der havde givet industrien gunstigere vækstvilkår. 180
Eksport var en nødvendighed, hvis ikke industriens virksomheder skulle bukke under på
grund af uimodståelig konkurrence fra lavlønslandes voksende tekstil- og tøjindustri. 181
Danmarks indtræden i frihandelssamarbejdet European Free Trade Association (EFTA)182 i
1960 gjorde ikke situationen bedre for industrien. Som reaktion blev eksportorganisationen
Mode-Ringen etableret i 1959 på initiativ af en række fabrikanter med produktion af
damemodetøj, der i årene efter stod for en række hjemlige og eksportorienterede fremstød
for den danske modeindustri. 183 I 1974 blev den danske modeindustri imidlertid omfattet af
handelsrestriktionen ”Multifiberaftalen”, i forlængelse af Danmarks medlemskab af det
Europæiske Fællesmarked (EF) med virkning fra 1973. Aftalen betød begrænsning af EF’s
tekstil- og tøjimport og var umiddelbart tænkt som en korterevarende overgangsordning i
forhold til tilpasningen til generel frihandel, men skulle vise sig at blive genforhandlet op til
flere gange og har således eksisteret i form af kvoteordninger frem til 2008.184 Herefter har
Kina som led i at vænne sig til kvoteordningens afvikling og for at undgå økonomisk
overophedning indført eksportlicenser til et udvalg af landets ca. 40.000 tekstil- og
Som både brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning, men også erhvervsgeografen Sven
Illeris har påpeget, er der tale om opgørelser, som ikke kan give det reelle billede af industriens
situation. Eksempelvis kan der være grund til at hævde, at eksporttallene er en underdrivelse, idet
mange virksomheder får produceret i ét land og direkte leveret modetøjet til det land, det skal sælges
i, hvormed det ikke registreres i den danske eksportstatistik (Illeris 2006:149).
177
DTB 2007:11.
178
Illeris 2006:49.
179
Se også bilag 3.
180
Christensen 2004:6, Illeris 2006:36.
181
Heldgaard et al. 2002:28.
182
EFTA blev dannet mellem England, Norge, Sverige, Schweiz, Østrig, Portugal og Danmark som en
reaktion på det Europæiske Fællesmarkeds samarbejdes etablering i 1957, som disse lande ikke var
en del af. Danmark trådte ud af EFTA med sit medlemskab af EF fra 1973 (se: www.efta.int).
183
Mode-Ringen fusionerede i 1980 med brancheorganisationen Beklædningsindustriens
Sammenslutning (Klæder Skaber Folk, nr. 2, 1961, side 45-46 og Textil, nr. 9, den 13. juni 1980, side
6).
184
I perioden 1974-1993 blev Multifiberaftalen genforhandlet over fire gange. Herefter blev det med
”Agreement on Textile and Clothing” i 1994 fastlagt, hvordan kvoterne mellem udviklingslandene og
de industrialiserede lande skulle udfases over de følgende ti år. I perioden 2005-2008 blev der
imidlertid igen indført kvoteordninger mellem EU og Kina på en række produktgrupper (OECD 2004,
Hines 2006, Kunz & Garner 2007, Textuelt den 21. november 2007).
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tøjproduktionsvirksomheder på eksport til blandt andet EU-lande. 185 Dertil er handlen med
tøj fortsat reguleret af de enkelte landes toldsatser, som påvirker eksportmarkedet og
industriens valg af produktionssteder.
Men handelsrestriktioner blev imidlertid ikke set som tilstrækkeligt for dels at
opretholde den danske industris hjemmemarkedsandel og dels at udvikle eksportmarkedet.
I 1947 var der således allerede blevet taget det første initiativ til at afvikle en messe i form af
Jysk Textil Messe i Herning, som efterfølgende og under skiftende navn frem til 1970 blev
en mere eller mindre konsekvent årlig tilbagevendende begivenhed for den samlede
Midtjyske del af industrien.186 Initiativet blev siden fulgt op i København af først Dansk
Modeuge (dametøj) og efterfølgende etableringen af Dansk Herremode Messe i 1958, begge
primært henvendt til hjemmemarkedets indkøbere. I slutningen af 1960’erne blev disse
initiativer gjort til skandinaviske anliggender med etableringen af henholdsvis Scandinavian
Fashion Week i 1966 med fremvisning af damemodetøj187 og Scandinavian Menswear Fair i
1969, begge begivenheder arrangeret i fællesskab af de øvrige skandinaviske landes
brancheorganisationer. Messeinitiativernes lokalisering i København gjorde, at byen i
stigende grad af industrien, men også af den lokale presse, blev påskønnet som modeby,
omtalt blandt andet som ”Nordens Paris” 188, hvilket yderligere blev bestyrket af, at de nye
danske modevirksomheder efter udenlandsk forbillede begyndte at afholde spektakulære
modeshows under modeugerne189, og at der i tillæg til modemesserne fra 1970 blev
etableret permanente showrooms for de danske og skandinaviske modevirksomheder i form
af et såkaldt ”mode mart” ved navn Scandinavian Fashion Center

Se Textuelt, den 28. november 2007. Kina står i dag for cirka 25 procent af verdens tekstil- og
tøjmarked. Det anslås, at der er omkring 15 millioner mennesker beskæftiget i industrien. I 2002
producerede den kinesiske industri omkring 20 milliarder stykker tøj, hvilket svarer til, at hver eneste
person i verden har godt fire stykker beklædning i deres garderobe, der er produceret i Kina (Hines
2006:15).
186
Se bilag 5.
187
Scandinavian Fashion Week omfatter også fra 1973 præsentationen af børnetøj.
188
Se eksempelvis Klæder Skaber Folk, nr. 8, 1968, side 30.
189
I efteråret 1970 afholdt Margit Brandt Design eksempelvis modeshow i det gamle 1700-tals
Hofteater i forlængelse af De Kongelige Stalde på Christiansborg i København. Her dansede
modellerne ned ad podiet til tidens musik. Det var på den tid anset for nyt i Danmark, men det var
kendt fra udlandet at vælge utraditionelle steder som ramme for modeshows (Brandt 2005:128-129).
Et andet eksempel var i forbindelse med samme modeuge, hvor eksportsammenslutningen
”Exportgruppen 69” bestående af Dranella, Mugge Kølpin Design, Bent Visti og Lise Lotte Wiingaard
Design, samtidig med deres fælles modeshow viste en for tiden provokerende modefilm som
baggrundslærred med billeder fra den igangværende Vietnamkrig og billeder af nøgne mennesker på
en strand (Ekstra Bladet, 8. september 1970. Udklip i Søs Drasbæks scrapbog 1970 II).
185
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Modemesser på plakaten
Samlet reklame for henholdsvis Dansk Textil Messe i Herning, Dansk Herremodemesse og
Dansk Modeuge i København på forsiden af branchetidsskriftet Klæder Skaber Folk’s
eksportnummer fra februar 1965.
(Foto: Klæder Skaber Folk, nr. 1, februar 1965, forside)

i Vester Søgade i København. 190 Den skandinaviske orientering af modemesserne og deres
planlægning og markedsføring blev imidlertid igen fra 1980 et dansk anliggende. I 1981 blev
fremvisningen af dame- og herremodetøj samlet på en messe, fra 1984 under navnet Future
Fashions Scandinavia.
I dag har en samlet dansk modeuge siden 2006 været afviklet under navnet
Copenhagen Fashion Week. Den omfatter fire individuelle modemesser med hver deres
profil samt en serie af modeshows fordelt over modeugens fem dages varighed henholdsvis
i begyndelsen af februar og begyndelsen af august. De fire modemesser er: Copenhagen
International Fashion Fair (grundlagt 1993), der henvender sig dels til de
børnetøjsproducerende virksomheder og dels til virksomheder, der vælger at arbejde med
trendfølgende modedesign frem for trendskabende, og dermed har en stærk selvstændig
designprofil; Cph Vision (grundlagt 1998) og modemessen Gallery Int. Fashion Fair Cph
(grundlagt 2006), hvor udstillerne netop kendetegnes ved at være trendskabende, og
endelig undergrundsmodemessen Copenhagen Unfair (grundlagt 2006), hvor mindre
etablerede, typisk enkeltmandsvirksomheder, udstiller. 191 Omtalen af København som
modeby er igen over de senere år blevet aktuel og i særdeleshed med den regeringspolitisk
motiverede vision om at gøre Danmark/København til det femte globale modecentrum.
København som modeby handler dermed ikke længere om alene at være et knudepunkt for
modeindustrien i forbindelse med de halvårlige modemesser som i 1960’erne, men også at
være destination for lokale og udenlandske modeforbrugere hele året rundt.
Hvad angår industriens størrelse er det markant, at den gennem hele perioden er svundet
ind i forhold til antallet af beskæftigede. Dette baseres imidlertid ikke på tal, som direkte
omfatter modeindustrien. Modeindustrien er ikke en statistisk kategori, og en opgørelse må
forlade sig på de eksisterende kategorier, herunder tekstil-beklædningsindustrien. Derfor
kan det også hævdes, at modeindustrien må udgøres af langt flere ansatte, end hvad der
indregnes under disse to kategorier, i form af de folk der er beskæftiget i modeindustriens
detailled, ansatte hos stylist-, medie- og reklamebureauer med særligt fokus på
modeindustrien og lignende. Men ifølge erhvervsgeografen Sven Illeris’ opgørelser, og når
også lædervareindustriens tal lægges til, toppede tekstil-beklædningsindustrien i 1948 med
et samlet antal beskæftigede på i alt 113.000 personer, svarende til 21 procent af det
samlede danske industripersonel. 192 I 2006 udgøres den samlede danske tekstil- og
Mode martet flyttede imidlertid i slutningen af 1970’erne til det nybyggede Bella Center på
Vestamager, indviet i 1976, hvorefter Scandinavian Fashion Center i Vester Søgade blev nedlagt.
191
Se også bilag 5.
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Illeris 2006:35.
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Exportgruppen 69
I forbindelse med et fremstød for dansk modetøj i USA i efteråret 1969 gik en række
modevirksomheder sammen og dannede det, de kaldte ”Exportgruppen 69”. Efterfølgende lavede
gruppen også fælles modeshows i forbindelse med Scandinavian Fashion Week. Billedet er fra en
fælles modemesseinvitation fra 1970. I baggrunden ses opførelsen af Scandinavian Fashion Center i
Vester Søgade, København. Fra venstre mod højre: Ib og Søs Drasbæk, Tiv Magnusson og Mugge
Kølpin, Bent Visti og Lise-Lotte Wiingaard.
(Foto: Søs Drasbæk scrapbog 1969-1976).

beklædningsindustris antal fuldtidsansatte af 17.211, heraf er 10.224 direkte beskæftigede i
beklædningsindustrien. 193 Kendetegnende for industrien er det endvidere, at den
overvejende består af mindre virksomheder med engrossalg af beklædning – alle
virksomheder, der er ejerledet og har færre end 50 ansatte. 194. Kun modevirksomheden IC
Companys er børsnoteret aktieselskab på Københavns Fondsbørs. 195 Dertil kommer, at flere
modevirksomheder er blevet opkøbt af kapitalfonde inden for de senere år, herunder
modevirksomheden BTX Group, der er blandt landets tre største modevirksomheder. 196 Og
endelig ses der en stigende tendens til, at flere af de mindre virksomheder
professionaliseres i form af at organisere sig med professionelle bestyrelser og
erhvervserfarne daglige ledere for på den måde at styrke deres forretning.197
Hovedindtrykket af den danske modeindustri i perioden fra 1950 og frem til i dag på
baggrund af ovenstående kortfattede skitse er, at der er tale om en industri, der er gået fra
at være koncentreret omkring produktionen af eksklusiv beklædning, designet efter
udenlandsk forbillede og primært henvendt til en mindre skare privilegerede forbrugere, til at
være en industri, der industrielt masseproducerer hverdagsmodetøj på baggrund af både
mere trendskabende og trendfølgende design, til en bred vifte af forbrugere og mindre
afhængigt af deres indkomstgrundlag. Med en voksende udenrigshandel, stigende lønninger
og hårdere konkurrence fra udenlandske modevirksomheder har det ikke været selvklart, at
der i Danmark skulle fortsætte med at eksistere en modeindustri mod slutningen af det 20.
århundrede, men ikke desto mindre har det vist sig at være tilfældet og gør det fortsat
grundet industriens forretningsforståelse og evne til at designe modetøj, som falder både i
danskeres og udlændinges smag. Men når det er sagt, er der samtidig også tale om en
Ifølge ”Prognose for tekstil- og beklædningsbranchen”, Dansk Textil & Beklædning, den 12. april
2007. Se også bilag 3.
194
Deloitte 2008a:2-3.
195
IC Companys A/S blev grundlagt i 2001 med fusionen mellem modevirksomhederne InWear Group
A/S (grundlagt 1969) og Carli Gry International A/S (grundlagt 1973). Begge virksomheder blev i 1996
børsnoterede selskaber på Københavns Fondsbørs. IC Companys driver 11 forskellige modemærker:
”Peak Performance”, ”InWear”, ”Jackpot”, ”Tiger of Sweden”, ”Cottonfield”, ”Matinique”, ”Part Two”,
”Saint Tropez”, ”By Malene Birger”, ”Soaked in Luxury” og ”Designers Remix Collection”. I 2006 var
virksomhedens omsætning 3,023 milliarder kroner fordelt mellem 2,099 milliarder kroner på
engrossalg og 924 millioner kroner på detailhandel. Virksomheden har cirka 2.200 ansatte og driver
selv 259 konceptforretninger (se: www.iccompanies.dk).
196
BTX Group A/S blev grundlagt i 2005 med kapitalfonden EQT’s opkøb af virksomheden Brandtex
A/S (grundlagt i 1935). Virksomheden har ifølge tal oplyst i Berlingske Tidende i 2008 cirka 1.593
ansatte og driver 19 forskellige mærker: ”EDA MAE”, ”Gestuz”, ”fransa”, ”Share”, ”Psycho Cowboy”,
”Jensen Woman”, ”Freeze”, ”b. young”, ”Ciso”, ”Silbor”, ”fransa kids”, ”Blend She”, ”Blend”, ”Ichi”,
”Brandtex”, ”Veto”, ”Frank Q”, ”Dranella” og ”Signature”. Omsætningen ligger på cirka 3,194
milliarder kroner. (se: www.btx-group.dk og Berlingske Tidende Business, den 6. august 2008, side
3). De øvrige to store modevirksomheder er Bestseller A/S og IC Companys A/S.
197
Teko 2007:6.
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klemt industri i den forstand, at få store virksomheder tegner industriens økonomi og
beskæftigelse, mens størstedelen af industrien, de mindre modevirksomheder, befinder sig i
en hverdag, hvor overlevelse ofte står på dagsordenen på linje med udvikling.

Dansk mode efter udenlandsk forbillede
I jubilæumsbogen Magasin på tværs i 125 år skriver modedesigneren Erik Mortensen (19261998), der som den hidtil eneste dansker har opnået at blive modedesignchef for et parisisk
modehus 198, meget rammende om modesituationen i Danmark før Anden verdenskrig:
”I 30’ernes Frederikshavn, hvor jeg blev født og voksede op, var mode ikke det, der
fyldte avisens forsider. De fleste damer gik til den ”hjemmesyerske”, hvis største opgave
det var at få en kjole med lange ærmer ud af de 3 meter medbragte stof, som kunden
altid syntes var rigeligt, selv når målebåndet gav op over hoften. Til dem, der selv havde
sans for trådretning og var i stand til at sy på maskine, foreslog det landskendte hus på
Kongens Nytorv (Magasin du Nord i København, red.) snitmønstre, der i deres enkelhed
tillod selv de ikke professionelle at få venstre ærme på venstre side. Resultatet blev, at
de kunne følge nogenlunde med moden.”199

Som det fremgår af Erik Mortensens erindring, var modetøj ikke i samme grad som i dag et
udbredt forbrugerfænomen. Ej heller var det udbredt at omtale dansk fremstillet modetøj
som noget særligt dansk, besiddende et særligt dansk designudtryk, som det fremgår af
industriens tidsskrifter fra 1950’erne, herunder Textil udgivet af tekstildetailhandlens
brancheorganisation Dansk Textil Union200 og Klæder Skaber Folk udgivet af
brancheorganisationen Beklædningsindustriens Sammenslutning 201.
Modeinspirationen kom fra udlandet. Den udenlandske inspiration var vigtig i forhold
til at kunne tale om tøjets modekvalitet. I det første nummer af branchetidsskriftet Klæder
Skaber Folk fra 1955 fremgår dette af artiklen med titlen: ”Et forår med sukces. Dansk
damekonfektion kan anvendes af selv den mest kræsne kvinde”:
”Haute Couture skal være vejleder og lods for alle dem, der har med kvindeklæder at
gøre, den skal bestemme de nye linier og silhuetter. Men direkte kan Haute Couture kun
henvende sig til et meget privilegeret fåtal, der er i stand til at anskaffe sig dens mere
eller mindre skønne og fantastiske modeller. Det er kun gennem konfektionen, at Haute
Couture kan nå ud til det store publikum. Vi må håbe, at med de muligheder, som den
Erik Mortensen havde begyndt sin læretid i Holger Bloms modesalon i København. I 1948 blev
Mortensen ansat hos modehuset Pierre Balmain og fra 1951 i stillingen som Balmains personlige
assistent. I perioden 1982-1992 var Mortensen ansat som modehusets chefdesigner og modtog for
sit arbejde henholdsvis i 1983 og 1987 den franske haute coutures hæderspris ”Le Dé d’Or” (”Det
Gyldne Fingerbøl). I perioden 1992-1994 var Mortensen chefdesigner for modehuset Louis Scherrer
(Bastholm 2001, Nørgaard 2002:258).
199
Mortensen 1993:170-171.
200
Se bilag 4 under overskriften ”Dansk Detail”.
201
Se også bilag 4.
198
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Christian Dior i København:
I anledningen af 10-års jubilæet for Christian Diors ”New Look” besøgte den franske modedesigner København. På
billedet beundrer Christian Dior (1905-1957) en aftenkjole i silketaft udført af Magasin du Nord’s modelsalonschef,
Ejnar Engelbert. De øvrige folk på billedet, er folk tilknyttet den danske modeindustri. Eksempelvis i midten af billedet
Frederik Nexøe-Larsen, på daværende tidspunkt formand for brancheorganisationen Beklædningsindustriens
Sammenslutning. Diors begejstring for den foreviste aftenkjole skulle efter sigende have foranlediget Dior til at
opfordre Engelbert til at kalde kjolen ”Miss Dior”. Også navnet på Dior’s første parfume opkaldt efter Dior’s søster.
Fotografiet illustrerer endvidere, hvordan moden på dette tidspunkt kom til Danmark fra udlandet.
(Foto: Bjarne Kildegaard (1993): Dressed in Time, København: Nationalmuseet / Tiderne Skifter, side 38)

moderne beklædningsindustri har for at sprede sine varer ud til de store markeder og
mængder, skal det også lykkes den at gøre Haute Couture’s ideer let og hurtigt
tilgængelige for alle. Takket være de fremskridt, der er gjort, håber vi også, at ”kvinden
fra gaden” skal blive i stand til at erhverve sig tøj i god og elegant smag, således at
Frankrigs ry som skaber af smukke og dejlige klæder ikke mistes.”202

Det danske damemodetøj og dets designudtryk blev italesat på baggrund af en særlig
modeproduktionspraksis og som at være fransk inspireret. Damemodetøjet var enten
fremstillet direkte efter indkøbte mønstre fra de parisiske modehuse og syet på
stormagasinernes egne modelsystuer eller formgivet efter parisisk inspiration, hvis ikke på
baggrund af fabrikantvirksomhedernes fortolkning af den nye mode omsat til industrielt
fremstillet modetøj. Den måde at fremstille modetøj på kan ses som sammenhængende
med, at der overvejende var tale om produktion til hjemmemarkedet. Den danske
modeindustri fungerede som en form for subsystem til den internationale modeindustri med
centrum i Paris for damemodens vedkommende og overvejende London for herremodens.
Man både købte og tog bestik af den nye mode udklækket i udlandet, og derigennem
påskønnede man den internationalt orienterede og hierarkisk organiserede modeindustris
eksistens. Men i takt med, at konkurrencen om hjemmemarkedet i løbet af 1950’erne
intensiveredes fra udenlandske producenters side grundet lempede importrestriktioner på
beklædningsvarer og ungdomstøjets stigende indflydelse i modebilledet, begyndte tingene
så småt at ændre sig.
For beklædningsfabrikanterne gav det grobund for større opmærksomhed på, at de
dels måtte synliggøre deres modebeklædningsproduktions kvaliteter over for først og
fremmest hjemmemarkedet, men dernæst også eksportmarkedet, og dels i videre
udstrækning forbedre disse, hvad angik modedesign, pris og kvalitet. Og i takt hermed
syntes der at ske et skifte i opfattelsen af dansk mode og måden at fremstille modetøj på i
Danmark. Forandringerne lader sig afspejle i blandt andet en engelsksproget artikel trykt i
Klæder Skaber Folk som optakt til industriudstillingen af samme navn, hvormed man fra
branchetidsskriftets side ønskede at henvende sig særligt til udenlandske indkøbere.
Artiklen var skrevet af arkitekten Esbjørn Hjort med titlen ”Clothing as an applied art”. Hen
over seks sider og rigt illustreret med opstillede fotos af en dame- og en herremodel iklædt
frembringelser fra, hvad der i artiklen påpeges bør omtales som ”the Danish fashion industry
” frem for ” the Danish clothing industry” og i omgivelser af tilvirkningen af dansk
kunstindustri (keramik, tekstil, møbler), fremhæves det danske modetøjs kvaliteter og
potentiale. 203 I artiklen blev der således argumenteret for, at det danske, industrielt
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Klæder Skaber Folk, nr. 1, 1955, side 38.
Klæder Skaber Folk, nr. 3, 1956, side 53-57, 89.
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(Foto: Klæder Skaber Folk, nr. 3, 1956, side 53, 56)

fremstillede modetøj – ”Danish ready-mades” – burde anskues og praktiseres som
kunstindustri, for at industrien derigennem kan satse mere på udviklingen af et højt
designniveau og frembringelsen af en stærkere og mere selvstændig karakter, som det blev
anset for at være lykkedes inden for møbelområdet, der i 1950’erne var blevet moderne i
udlandet og markedsført som enten ”Danish Design” eller sammen med sine nordiske
nabolande som ”Scandinavian Design”. Hjort skrev eksempelvis følgende afslutningsvis i
artiklen om den danske modebeklædning:
”Danish ready-mades will hardly be able to hold their own abroad by meticulously
copying international fashion ideas. Obviously the trends of fashion must be followed
(just as Danish architecture and applied arts have always followed international trends),
the task must be to restyle these things according to Danish tastes, to perfect the good
models in such a way that cut, materials, colour-combinations and manufacture make
up a whole of really high standard and quality. And the current export of Danish readymade clothing is indeed based on this demand. This export would no doubt be
strengthened if we regarded the Danish ready-made clothing from the same viewpoint
as the rest of our applied arts industry and by way of constructive criticism and
encouragement of talented designers as well as producers did something to further this
somewhat unappreciated field of applied arts.”204

Umiddelbart kan det undre, at en artikel af sådan kritisk karakter over for den danske
modeindustris beklædningsproduktion blev bragt op til et eksportfremstød, men Hjorts
synspunkt markerer, at der inden for den danske modeindustri og blandt dens fabrikanter
blev gjort opmærksom på, at de skulle fokusere mere direkte på at tage stilling til
modedesignet i den beklædning, de fremstillede, og lade dette reflekteres i danskernes
smagspræferencer og derigennem gøre modebeklædningen mere selvstændig, dog uden at
miste følingen med tidens mode og dermed med at være moderne.
Det skulle til en vis grad vise sig at ske, det som Hjort slog til lyd for. Uddannede
modedesignere skulle få en større rolle i forhold til den industrielle modetøjsproduktion og
derigennem være med til at opbygge en større selvbevidsthed om dens modekvalitet inden
for industrien. Det betød imidlertid ikke, at modeindustrien derved opnåede en udbredt
anerkendelse som del af den danske kunstindustri eller af fænomenet ”Danish Design”. Men
det betød, at der skete et skift i omtalen af dansk fremstillet modetøj i løbet af 1960’erne.

Dansk mode kan selv, vil selv
”Forandring fryder” synes at være et slagord i modeindustrien og således også i den
danske. Ungdomstøjet blev indgangsbilletten til en ændret dansk modeindustri og måde at
italesætte og praktisere dansk mode på. Det skete sammenfaldende med en fortsat øget
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Klæder Skaber Folk, nr. 3, 1956, side 89.
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Dranella 1971
Modevirksomheden vælger her i sin reklamekampagne, indrykket i Chicago Sunday Sun-Times, at lade
deres modetøj associere med landbrugslandet Danmark. I andre samtidige reklamer fra virksomheden,
gøres der på lignende vis en dyd ud af at markere Dranella-modetøjet som dansk, men med en vis form
for humor og nutidsorientering.
(Foto: Søs Drasbæks scrapbog 1969-1976)

konkurrence på hjemmemarkedet i løbet af 1960’erne, der var med til at skabe en større
bevidsthed blandt industriens virksomheder om, at produktionseffektivisering og
derigennem forsøg på at konkurrere på pris ikke var tilstrækkeligt imod konkurrencen ude
fra, men at produktudvikling, herunder modedesign, også var en nødvendighed.
Ændringerne var ikke enestående for den danske modeindustri. Den danske modeindustri
fulgte så at sige moden, som den udfoldede sig i USA, England, Frankrig, Italien og flere
andre steder. Dansk modes selvstændiggørelse og voksende selvbevidsthed var således
del af en større bevægelse inden for også andre landes modeindustrier først og fremmest i
den vestlige del af verden.205
En voksende ungdomskultur, som udsprang i USA umiddelbart efter Anden
verdenskrig, og som blev eksponeret gennem filmskuespillere som James Dean (19311955), Marlon Brando (1924-2004) og musikeren Elvis Presley (1936-1977), satte sit præg
på den internationale modeindustri. Teenageren blev først og fremmest den nye målgruppe,
som modeindustrien begyndte at henvende sig til. I dansk sammenhæng etablerede
stormagasinet Magasin du Nord som en reaktion på tendenserne en særlig teenageafdeling
i 1956, og tre år senere kunne branchetidsskriftet Klæder Skaber Folk meddele de danske
beklædningsfabrikanter, at det, de kaldte ”teenage-tøjet”, var det nye forretningsområde:
”Begrebet teenage-tøj er blevet et stort område af beklædningsindustriens produktion
og til glæde for alle, fremstillerne såvel som detaillisterne og forbrugerne. Aldrig har der i
nogen sæson været så mange teenage-opvisninger som i denne. De ganske unge piger
er blevet mere tøjbevidste end nogen sinde Det viser sig, at de grupperes i to dele. Dem
fra 11-15, der vil gå meget nonchalant klædt, altså sweaters, busseronner, jeans og
slacks, og dem fra 15-19. De sidste viser stigende interesse for pænt tøj. Hermed
tænkes på dragter, kjoler og frakker. Hele tiden gælder det imidlertid, at de har deres
egen smag, og den er ganske enkel og praktisk. Den voksende interesse for tøj hos helt
unge ses også af den stigende tilslutning på kunstindustri- og håndværkerskolerne med
hvilke beklædningsindustrien har etableret et nærmere samarbejde med det for øje at
anvende de uddannede designere i industrien.”206

Der viste sig at være salg i at fremstille modebeklædning henvendt til de unge og et
markedspotentiale for industriens beklædningsfabrikanter, hvor de ikke længere kunne
forlade sig på at følge det eksklusive modediktat fra udlandet som tidligere. Det tidligere
homogene modebillede var således under opløsning. Smagsidealer som før Anden
verdenskrig var under forandring. Det dannede mode blandt unge ikke længere at klæde sig
traditionelt som de voksne i tidens forstand, men efter deres egen aldersgruppes
selvstændige smag. En øget individualisering af modebilledet begyndte, med andre ord, at
tage form. London udviklede sig således også i løbet af 1960’erne til at være arnested for
205
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Se eksempelvis Wark 1991, English 2007.
Klæder skaber Folk, nr. 2 1959, side 26-27.
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Margit Brandt Design
3
1. Ægteparret Margit og Erik Brandt som2udstilling i egen ungdomsmodeforretning Bistro Brandt,
Østergade 1 i København. Parret prægede den danske modeindustri markant med happenings og
initiativer i 1960’erne og 1970’erne. Efter en pause i den danske modeindustri, genopstod virksomheden i
2005 i samarbejde med den århusianske modevirksomhed Metropol. Tidligere styles relanceres sammen
med nye og Margit Brandt er fortsat med i beslutningerne omkring kollektionernes udtryk. Således er
inspirationen tydelig fra sommer-kollektionen 1971 i forårs-kollektionen 2006.
2. Sommerkollektionen 1971.
3. Forårskollektionen 2006.
(Foto: Erik Brandt (2005): Brandt. Erindringer, København: People’s Press, side 155, og look book forår
2006)

den nye ungdomsmode, som opstod i samspil med byens øvrige ungdomsvitalitet formet
omkring blandt andet musikgruppen The Beatles og omtalt som ”Swinging London” i
medierne. Byen placerede sig i modemæssig henseende i skarp konkurrence med Paris,
som sammenfaldende også fik et større fokus på ungdomsmodetøjet. Modedesigneren
Yves Saint Laurent, der var udlært inden for haute couture hos modehuset Christian Dior,
lancerede eksempelvis sin første ungdommelige prêt-à-porter damekollektion i 1966
(samtidig med åbningen af forretningen Rive Gouche), som blev fulgt op af en tilsvarende
herrekollektion i 1969. De nye engelske modedesignere var navne som Mary Quant, Barbara
Hulanicki (”Biba”), Jeff Banks, John Bates og Ossie Clark. Deres afsæt for modeproduktion
var at samarbejde med de lokale beklædningsfabrikanter om at få produceret deres
modetøj. Dertil var det deres kendetegn at bryde med de eksisterende konventioner for
enten at lave dags- eller aftentøj. I stedet skabte de ungdommeligt modetøj til
hverdagsbrug, som de solgte i deres egne mindre forretninger, der udviklede sig til at blive
forbilledet for det nye ungdomsmodebutiksfænomen. 207
Set fra et dansk perspektiv betød disse ændringer, at modeinspirationen nu kom
flere steder fra. Man orienterede sig således både i forhold til, hvad der skete i London og i
Paris, men den nye mode blev også set som at kunne opstå i Danmark. Det gjaldt både
herre- og damemodetøjet. Model- og modesaloners betydning som dagsordensættende for
den øvrige modeindustri blev mindre entydig. Nye modesaloner opstod derfor stadig i
1960’erne, og eksisterende blev ført videre. 208 Men de fik selskab af ungdomsmodebutikker,
hvor både udenlandsk og dansk hverdagsmodetøj blev solgt. Nogle af de tidlige
ungdomsmodebutikker, som fortsat eksisterer i København, var Deres (grundlagt 1957) 209
og Nørgaard paa Strøget (grundlagt i 1958) 210. Bag det danske hverdagsmodetøj stod både
beklædningsfabrikanter, der så småt begyndte at samarbejde med uddannede
Fogg 2003.
Modedesigneren Jean Voigt (1940-1996) drev eksempelvis sin egen modesalon i København i
perioden 1962-1967, og Jørgen Bender (1938-1999), der var udlært hos Holger Blom, overtog
dennes salon i 1965 og fortsatte frem til sin død med at fremstille eksklusivt modetøj til den
individuelle kunde, herunder til det danske kongehus (Nørgaard 2002:44, 385).
209
Ungdomsmodebutikken ”Deres” blev åbnet af modemanden Kai Ginsborg (1929-2007) på
Østergade i København, senere del af Strøget.. Her fra blev der solgt ungdomsmodetøj, blandt andet
under ejet varemærkenavn om som Kai Ginsborgs datter Sysser Ginsborg stod for i perioden 19671987. Forretningen har over årene udviklet sig til en kæde af butikker i Danmark, Norge, Tyskland og
Island, som i dag drives af Kai Ginsborgs søn, John Ginsborg. (Nørgaard 2002:109)
210
Nørgaard paa Strøget blev grundlagt af Jørgen Nørgaard (f. 1930), som havde købt sin faders
forretning, ”Sørgemagasinet”, på adressen Amagertorv 13 i København. Forretningen blev omdannet
til ungdomsmodebutik, hvor både forretnings egen produktion, dansk og udenlandsk modetøj blev
solgt side om side. Forretningen solgte således i 1960’erne franske Cacharel (grundlagt 1964),
engelske Mary Quant (grundlagt 1955) og Ossie Clark (grundlagt 1964). I 1967 introducerede
Nørgaard paa Strøget sin egen bomulds T-shirt, ”Rip 101”, som fortsat er i produktion. Det er
ligeledes fortsat Jørgen Nørgaard som driver forretningen og virksomheden Nørgaard paa Strøget
(Busk Laursen m.fl. 2008).
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modedesignere om deres produktion, og nye modevirksomheder bygget op omkring en
selvstændig designprofil og industriel fremstilling af modetøj. Eksempler på sådanne
virksomheder, som gennem en længere periode skulle komme til at præge den danske
modeindustri, var Dranella (grundlagt 1956), Margit Brandt Design (grundlagt 1966) og
InWear (grundlagt 1969). Karakteristisk for alle tre virksomheder var, at de var etableret som
familievirksomheder omkring et ægte- eller kærestepar, hvor kvinden i kraft af at være
uddannet modedesigner stod for design, mens manden tog sig af produktion og salg enten
ved egne systuer eller gennem indkøb af produktion hos danske eller udenlandske
fabrikanter. 211
Med udviklingen fulgte således også, at den danske modeindustri blev profileret af
en række modedesignere, der både arbejdede for deres egne modevirksomheder og i flere
tilfælde også for de danske beklædningsfabrikanter. De modedesignernavne, som kom frem
i løbet af 1960’erne, var blandt andet Søs Drasbæk212, Margit Brandt

, Mugge Kølpin214,

213

Lise-Lotte Wiingaard 215, Bent Visti216, Lars Hillingsø217, Sysser Ginsborg218, Lennart Raaholt219

I en artikel fra 1968 om Dranella oplyses det eksempelvis, at de får produceret sweatere i Italien,
skjorter i Ikast, men selv står for syning af kjoler, nederdele og bukser på deres egen systue (Søndags
BT, 27. september 1968, udklip i Søs Drasbæks scrapbog1968 III).
212
Søs Drasbæk (1937-2007), født Else Margrethe Damgaard, var i bogstaveligste forstand barn af
det 20. århundredes danske tekstil- og tøjindustri. Hendes far, Jens Peder Damgaard, var
tekstilfabrikant i Kastrup (Amager) og hendes to onkler, tæppefabrikant Mads Eg Damgaard og
skjortefabrikant Aage Damgaard, begge i Herning. Søs Drasbæk var uddannet fra
Kunsthåndværkerskolen i København. Startede sammen med ægtefælden Ib Drasbæk
modevirksomheden Dranella, der også opbyggede egen beklædningsproduktion i Hejse uden for
Fredericia og siden også i Fjerritslev i Nordjylland.
213
Margit Brandt (f.1945): Uddannet fra Margrethe-Skolen. Herefter tillægsuddannelse ved
Københavns Tilskærerakademi og hos de parisiske modehuse Pierre Balmain og Louis Feraud. I 1966
startede Margit Brandt sin egen virksomhed sammen med ægtefællen Erik Brandt, hvis familie var
medejere af den københavnske konfektionsvirksomhed Brandt & Salling. De lancerede deres første
kollektion under navnet B-Age, som stod for deres egen aldersgruppe midt mellem at være teenagere
og voksne. I 1967 åbnede de deres egen forretning Boutique Bistro i Niels Hemmingsens Gade i
København.
214
Mugge Kølpin: Uddannet fra Margrethe-Skolen. Efter at have arbejdet for Jean Voigts modesalon i
1963-64 startede Mugge Kølpin sit eget firma under navnet Mugge Design.
215
Lise-Lotte Wiingaard: Uddannet fra Kunsthåndværkerskolen, fotomodel og butiksindehaver af
forretningen Lise Lotte nr. 9 i det indre København, før hun i 1966 etablerede virksomheden LiseLotte Wiingaard Design.
216
Bent Visti: Uddannet fra Kunsthåndværkerskolen, har lavet kostumer til Det danske Teater og Den
Kongelige Ballet samt tegnet til en række danske konfektionsfabrikker.
217
Lars Hillingsø: Uddannelsesmæssig baggrund ukendt, designer for D-Sign Fashion i Ikast, S.
Winkler’s Eftf., Maggi Rouff (damelinje) i Paris samt også firmaet Korrigan (strik og sportswear) i Paris.
218
Sysser Ginsborg: Uddannet på Margrethe-Skolen og fra 1967 designer for familievirksomheden
Deres.
219
Lennart Raaholt: Konfektionselev hos Dranella, kort ophold ved Kunsthåndværkerskolen, derefter
kontraktansat hos flere forskellige danske fabrikanter og i begyndelsen af 1970’erne konsulent for det
amerikanske jeans-firma Levis.
211
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RIVOLI Design by Bent Visti
Denne uldne tweeddragt bestående af jakke og
nederdel med wienerlæg, er et eksempel på at
uddannede modedesignere i 1960’erne begyndte
at samarbejde med beklædningsfabrikanterne om
at fremstille dansk modetøj. Dragten er fra midten
af 1960’erne og del af samlingen på museet
Textilforum – Dansk museumscenter for
Tekstilindustri og – Design, i Herning.
(Foto: Marie Riegels Melchior)

og Kirsten Teisner220. Hvordan det var normalt, at disse arbejdede for flere
beklædningsfabrikanter på samme tid og dermed var med til give disses kollektioner
selvstændigt modedesignudtryk, er nedenstående opremsning af modedesigneren Bent
Vistis engagementer hos industriens fabrikanter i 1970 et eksempel på:
”Anglomac: regnfrakker, Rivoli: uldne frakker og sportstøj, Skinwell: læder til damer og
herre, Stiga: bluser til damer, skjorter til herrer, Levinsky: pelse til damer og herrer, Dansk
Kjole Industri: ventetøj og dragtsæt, Modesa: kjoler, Steffensens Børnetøj: børnetøj,
Falbe Hansen: habitter, sportsjakker og benklæder, Boxon: regnfrakker, Ideal, England:
uldne herrefrakker.”221

En ændret dansk modeindustri tog med andre ord form i løbet af 1960’erne og kom til i
højere grad at dreje sig om hverdagsmodetøjet og det ungdommelige tøj. Det viste sig også
at forskyde italesættelsen af dansk mode på dette tidspunkt. Dansk mode blev italesat som
at stå for et selvstændigt designudtryk. Det illustreres eksempelvis af artikel fra ugebladet
Billed-Bladet i 1964, som jeg er stødt på i en af modedesigneren Søs Drasbæks tidlige
scrapbøger.
”Dansk mode har fået personlighed. Dygtige danske designere har givet den karakter,
og den danske kjole- og konfektionsindustri har givet den kvalitet. Nu drejer det sig bare
om, at det går op for forhandlerne ud over landet, at de ikke skal være bange for at gå
ind for en ”ny bølge” i dansk mode. Den kan nemlig bære, og de skal ikke tage fejl af
den danske kvindes vurderingsevne. Hun er mere modebevidst end nogen sinde, hun
følger med i, hvad der sker både i Paris og herhjemme, og hun ved, at der findes danske
modefolk, som samtidig med, at de altid er i overensstemmelse med Paris, også forstår
at fremstille tøj, der både tilfredsstiller hendes smag og temperament og hendes krav til
pris og kvalitet. Dansk mode er inspireret. Den spænder fra det muntre og alligevel
beherskede til det stilfulde, men aldrig kedelige, og fremtrædende modefolk i udlandet
omfatter deres danske kollegaers arbejde med stadigt stigende interesse og respekt.
Det er værd at lægge mærke til netop nu, ugen før vi præsenterer den nye forårsmode
fra Paris, at dansk mode kan leve op til de traditionelle franske modekrav – med egen
personlighed i behold.”222

Og i en anden artikel fra avisen Information to år senere, som jeg ligeledes er stødt på i en af
modedesigneren Søs Drasbæks scrapbøger, beskrives, hvilke ændringer der indtraf i
modeindustrien generelt og specifikt i Danmark i løbet af 1960’erne:
”Begreberne om mode og modens udbredelse er blevet grundigt revideret i de senere
år. Før skabtes moden i første række med henblik på en rig overklasse, der længe var
ene om at promovere den sidste mode, indtil den gradvist og i udvandet form nåede
Kirsten Teisner: Uddannet fra Kunsthåndværkerskolen, assistent hos Margit Brandt Design, inden
hun i 1970 blev designer for InWear (grundlagt 1969), hvor hendes navn i virksomhedens første år
dominerede deres tøjs nakkemærke. Der stod: ”Kirsten Teisner for InWear” (ifølge interview med
Niels Martinsen, den 13. marts 2006).
221
Ny Mode 1970, side 80.
222
Billed-Bladet, nr. 8, den 21. februar 1964. Udklip i Søs Drasbæks scrapbog 1964.
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andre kredse af befolkningen på et tidspunkt, da overklassen var optaget af nye påfund.
Nu går det anderledes til. Konfektionsfabrikanterne og deres kunder vil ikke mere nøjes
med smulerne fra de riges bord. (...) De store modehuse i Paris har med nogen
ængstelse måttet se på, at mode i de senere år er opstået andre steder end i modens
gamle centrum. Det var fra London, den nye stil kom, da den unge modeskaber Mary
Quant skabte den lårkorte mode. (...) Mary Quant og andre britiske modeskabere har
ikke været ene om at præge moden i de senere år. I Irland, i Sverige, i Italien, Finland og
Danmark har andre unge konfektionsdesignere ladet høre fra sig. Og det er betegnende
for dem, som det er det for Mary Quant, at de ikke tager notits af, hvad man laver i Paris.
De tør tage ansvaret for at lave en mode, som de selv føler passer til tidens stil.”223

Som de to ovenstående citater viser, blev den danske modeindustri og dansk mode ikke
længere italesat som at være en imitation af moden, som den blev anvist af de udenlandske,
modehuse. Dette var ikke længere en kvalitet i sig selv. I stedet for blev dansk mode omtalt
som noget for sig, hvilket blev set som en styrke.
Det at interessere sig for et samarbejde mellem de uddannede modedesignere og
beklædningsfabrikanterne i forhold til at optimere produktionen af det industrielle modetøj
var imidlertid ikke helt nyt i 1960’erne. I branchetidsskriftet Klæder Skaber Folk er det et
emne, som tages op tidligere i løbet af 1950’erne i forbindelse med, at det blev en mere
udbredt holdning, at for at beklædningsfabrikanter skulle kunne overleve i fremtiden med
stigende konkurrence fra det importerede modetøj, var det nødvendigt at satse mere på
også sit modetøjs design og på dets eksport. En holdning som arkitekt Esbjørn Hjort også
udtrykte i det tidligere fremhævede citat. Men eksempelvis i en artikel fra 1956 blev det
konstateret, at det var en stor udfordring at bringe, hvad der omtales som ”modepigerne”
uddannet på Kunsthåndværkerskolen, ind i beklædningsindustrien. De blev anset for at
have ringe erhvervskompetencer og dermed svært ved at omsætte deres ”gode smag”, som
det formuleres, til industriel modetøjsproduktion. 224 Selv om dette ændrede sig i løbet af
1960’erne og flere beklædningsfabrikanter indgik samarbejder med uddannede
modedesignere, blev det fortsat tilbagevendende at omtale dette møde mellem
modedesigner og fabrikant som udfordrende. Situationen kan således også ses som
anstødet til, at den nyoprettede industriskole Dansk Konfektions- og Trikotageskole
(grundlagt i 1968), i dag Teko Center Danmark, valgte at oprette sin egen
modedesigneruddannelse i 1971 og dermed uddannelsen af modedesignere med et større
industrielt kendskab. Skolens daværende leder udtalte følgende om uddannelsen til Textil:
”Kunsthåndværkerskolen er jo noget andet. Der er forskel på at lave design og
produktion af ting, der kun bruges i en eller ganske få eksempler og så at designe og
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Information, 13. august 1966. Udklip i Søs Drasbæks scrapbog 1966.
Klæder Skaber Folk, nr. 4, 1956, side 24-25, 52.
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producere i læssevis som i modeindustrien. Vi håber, vi kommer til at samarbejde. Det
vigtigste er, at designerne også ved noget om industrien. Tænk blot hvad en stor og
berømt designer som PH (Poul Henningsen, red.) vidste om industri!”225

Ambitionen var at få de to verdener – den forretningsorienterede og den mere
kunstneriske – til at mødes som et vigtig led i at udvikle og styrke konkurrenceevnen i
den danske modeindustri baseret på både lokalt design og produktion. I nogle tilfælde
skulle dette lykkedes, mens det i andre tilfælde aldrig blev en realitet, hvilket jeg vil
vende tilbage til længere fremme i kapitlet.
Hvad der nærmere kendetegnede dansk mode i løbet af 1960’erne udover at blive italesat
som anderledes, står imidlertid mindre klart i branchetidsskrifterne. Det er i den
sammenhæng bemærkelsesværdigt, at det ikke er udbredt at italesætte dansk mode som
relateret til forestillingerne om dansk design. Der refereres kun i et mindre omfang til den
samtidige succes, som særligt den danske møbelindustri oplevede hjemme og på
eksportmarkedet. Eksempelvis i forbindelse med at den danske modeindustri i samarbejde
med Sveriges, Norges og Finlands respektive industrier om et fælles modemesseinitiativ,
som blev en realitet i slutningen af 1960’erne, valgte at promovere sig som ”Scandinavian
fashion” frem for ”Nordic”, da man var bevidst om, at udlandet genkendte førstnævnte
netop grundet varemærket ”Scandinavian Designs” succes. 226 Det synes også at være med
associationer til dansk/skandinavisk design, at det danske modetøj blev modtaget i
forbindelse med en gruppe af tidens toneangivende danske modevirksomheders
eksportfremstød i New York i 1969 og i fællesskab med svenske modevirksomheder. 227 Som
det fremgår af en artikel fra den amerikanske avis New York Times, blev den skandinaviske
mode italesat som følger: ”French designers may scream ”chic”, but ”function” is the
watchword of the Scandinavians. They do manage to give it a lively cast”. 228
En artikel fra 1965 i Klæder Skaber Folk tog dog emnet mere eksplicit op under titlen
”Er dansk mode eksport-egnet?”. Retorisk stillede artiklen først og fremmest spørgsmål til,
om mode kunne tilsluttes som det fjerde ”M” af varer, som Danmark var kendt for i
udlandet. De øvrige og allerede etablerede M’er inden for dansk eksport blev anset for at
være mad, møbler og mink. Artiklens konklusion var umiddelbart ja:
Textil, nr. 2, den 8. januar 1971, side 7.
Klæder Skaber Folk, nr. 2, 1966, side 19.
227
Under navnet ”Exportgruppen 69” gik modevirksomhederne Dranella, Mugge Kølpin Design, Bent
Visti og Lise-Lotte Wiingaard Design sammen om eksportfremstød på det amerikanske marked.
Sammen med svenske modevirksomheder lod de sig præsentere som ”The Scandinavian Fashion
Group”.
228
New York Times, den 20. september 1969. Udklip i Søs Drasbæks scrapbog 1969.
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”I vort eget lille velfærdsland ”hvor få har for meget – og færre for lidt”, har vi ikke disse
voldsomme pris- og kvalitetssvingninger på modemarkedet. Det er så pænt og så
rimeligt næsten alt sammen. Men verdens største lande præges endnu af klasseforskelle
– også når det gælder tøj. Der er masser af ”huller”, som dansk mode må kunne udfylde
på verdensmarkedet.”229

Den danske samfundsmodel, og det vil sige danskernes levevilkår, blev fremstillet som en
potentiel motor for at kunne skabe en særlig dansk mode, som allerede, hvad angik
modetøjets pris og kvalitet, stemte overens med de danske velfærdsidealer. Men samtidig
var artiklen også mere kritisk over for den danske modeindustris evne til, på dette tidspunkt,
at være hurtige nok til at tage bestik af den nye mode og omsætte den til en dansk version.
Industriens karakteristika var ifølge artiklen at vente på efterspørgsel, være reaktiv, frem for
at være proaktiv. Dette var nødvendigt at ændre, hvis man skulle have forhåbninger om
bedre salg både på hjemme- og eksportmarkedet, og for at slutbrugerne skulle kunne føle
sig ”ny med moden”, som det blev formuleret, ved at gå dansk klædt. 230 Det forekommer på
den måde både sådan, at dansk mode blev italesat som at være noget særligt, og at det var
vanskeligt klart at definere, hvad dette nærmere bestod i, og hvordan det danske modetøj
adskilte sig fra omverdenen, til trods for at det blev italesat som sådan.
Hvad der imidlertid retrospektivt kan ses som kendetegnende ved dansk modes
konfiguration i løbet af 1960’erne og på baggrund af fænomenets italesættelse er, at det, på
dette tidspunkt, var det ungdommelige hverdagstøj, der blev gjort til dansk mode. Med
uddannede modedesignernes samarbejde med de danske beklædningsfabrikanter blev det
industrielt fremstillede modetøj italesat som dansk, på baggrund af både dets
modedesigners og dets produktions danske tilhørsforhold. Dertil var det på dette tidspunkt
karakteristisk for italesættelsen af dansk mode, at der var tale om, hvordan modetøjet var
moderne og viste, at den danske modeindustri fulgte med tiden. Det var således ikke en del
af italesættelsen at lægge vægt på, hvordan det danske modetøjs designudtryk kunne
forbindes med historisk forankrede, danske beklædningstraditioner. Dét at opfatte dansk
mode som et selvstændigt fænomen opstod samtidig med, at hverdagstøjet kom på mode
og med erkendelsen i industrien, at for at kunne modstå konkurrencen fra udenlandsk
importeret modetøj og på eksportmarkedet var det nødvendigt at satse mere på
selvstændigt designudtryk.
I 2007 er et af de designudtryk som opstod i denne periode imidlertid blevet æret
med Dansk Designråds Årspris. Det drejer sig om Nørgaard paa Strøgets bomulds T-shirt,
229
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Klæder Skaber Folk, nr. 2, 1965, side 31.
Klæder Skaber Folk, nr. 2, 1965, side 32.
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”Rip 101”, Nørgaard paa Strøget
Siden 1967 har denne enkle bomulds T-shirt været i produktion. I 1971 vist i ugebladet Søndags-B.T. som
både en trøje til mænd og kvinder. I 2007, 40 år gammel, blev ”Rip 101” og dens ophavsmand Jørgen
Nørgaard hædret med Dansk Designråds Årspris.
(Foto: Nørgaard paa Strøgets scrapbog 1971)

”Rip 101”, der også er blevet indlemmet i det danske Kunstindustrimuseums samlinger af
dansk design fra det 20. århundrede. 231 Det markerer en begyndende historisering og
bevidstgørelse af dansk mode, men som ellers ikke har været dominerende i perioden som
jeg skildrer her og som det også vil fremgå af det følgende.

Følg trenden og køb dansk
I branchetidsskrifterne sker der således et skifte i forhold til omtalen af dansk mode i løbet
af 1970’erne. Den danske modeindustri rammes også af den generelle økonomiske krise,
som satte ind med oliekrisen i 1973, efter 1960’ernes økonomiske højkonjunktur. Dertil kom
Danmarks medlemskab af EF, der for modeindustrien betød øget frihandel med flere
europæiske lande end tidligere under Danmarks EFTA-medlemskab. Konkurrencen var
dermed fortsat hård for den danske modeindustri og i særdeleshed
fabrikantvirksomhederne, der konkurrerede med de lavere lønninger i udlandet. Gentagne
gange rådede danske og udenlandske industrifolk i branchetidsskrifternes artikler de danske
beklædningsfabrikanter til fortsat at være mere ivrige med at integrere design i deres
produktion og dermed at satse på at konkurrere på design og kvalitet frem for på pris, hvor
løbet blev anset for at være kørt. I rollen som formand for brancheorganisationen
Beklædningsindustriens Sammenslutning udtalte Tage Vanggård, der i begyndelsen af
1970’erne var en af landets største kjolefabrikanter, til Klæder Skaber Folk: ”Vi skal IKKE
konkurrere på pris, men på idé”. 232 Tage Vanggård havde således også år forinden
engageret Margit Brandt til at forestå designet af dele af sin kjoleproduktion.
I håbet om at det kunne bidrage til at styrke salget blev der også af
Beklædningsindustriens Sammenslutning og Dansk Beklædningsarbejderforbund i 1975
taget initiativ til at introducere et kvalitetsmærke, industrien kunne sy i det danskfremstillede
tøj. 233 Selve mærket var et savtakket Dannebrogsflag omgivet af teksten ”Made in Denmark.
Your Guarantee”. Mærket fungerede på den måde også som en form for
oprindelsesmærkning. 234 I hvilket omfang det kom til at slå igennem og påvirke salget af den
Busk Laursen 2008:12.
Klæder Skaber Folk, nr. 2, 1970, side 40.
233
Dansk Beklædningsarbejderforbund og Dansk Textilarbejderforbund fortsætter også deres arbejde
med køb-dansk-kampagner. I 1976 indledtes en kampagne målrettet mod den statslige
indkøbspolitik, som fagforbundene ønskede blev sikret ved, at staten købte dansk, når det gjaldt
tekstil og beklædning (Hald & Weiss 1987:51).
234
Textil, nr. 2, den 7. februar 1975, side 17. Der forelå på dette tidspunkt ligesom i begyndelsen af
2000-tallet ikke lovkrav om, at beklædningsgenstande skulle mærkes med oprindelsesland, men
derimod, som det fremgår af en artikel om emnet i 1979, at det daværende Handelsministerium i
overensstemmelse med regler i EF havde bestemt, at der ikke måtte angives tegn, skiltning eller
andre former for salgsmetoder, der kunne vildlede forbrugerne om en vares oprindelsesland. Det
betød eksempelvis, at hvis der indgik ordforbindelser med ”dan” eller afbildninger af et dansk
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dansk producerede modebeklædning fremgår ikke af efterfølgende artikler. Men forsat i
1980’erne indgår det af virksomhedsreklamer i Textil, at der benyttes et mindre hængeskilt
med samme savtakkede Dannebrogsflag som fra kampagnen i 1975, hejst til tops på en
knappenål og ledsaget af teksten ”it’s Danish”.235 Kunne designudtrykket ikke tale sit eget
tydelige sprog, så kunne teksten på det lille skilt markere modetøjets oprindelse og
forhåbentlig skabe sympati hos forbrugerne for dets formodede kvaliteter.
Disse forhold synes at være med til at ændre italesættelsen af dansk mode samt
medvirke til, at der i mindre grad blev lagt vægt på modeindustriens selvbevidsthed. Mere
udbredt blev det at italesætte dansk mode som at være trendfølgende frem for at stå for at
levere et selvstændigt designudtryk. Og dette til trods for at de navngivne modedesignere,
der var kommet frem i 1960’erne, fortsat i 1970’erne og 1980’erne var aktive i industrien og
virksomhederne Dranella, InWear og Margit Brandt Design, alle anset for at være blandt de
største firmaer. 236 Således lød det i et interview med modedesigneren Bent Visti, der talte
for, at fabrikanterne igen skulle få fokus på design ligesom i 1960’erne:
”(...) Vi har været stærke designmæssigt i Danmark, men i dag er dansk tøj ved at blive
en kopi af den internationale mode. Det er en stor skam, når vi tidligere har kunnet køre
fint. Vi skal nok følge de internationale trends – men vi skal tænke selvstændigt i moden.
At have sin egen stil er meget vigtigt også i salg inden for Danmarks grænser. Det dur
ikke at være kopister. Men jeg vil hellere tale om ”skandinavisk design”, det kommer
nærmere til virkeligheden end at sige ”dansk”. Og her gælder det om ikke at sætte sin
personlige stil over styr. Mine kunder køber jo mig, fordi jeg har egen stil, som jeg vil
kalde skandinavisk. Det er den, der sælger mine eksportkollektioner – til Japan, USA,
Frankrig etc. (...) Folk glemmer vore berejste indkøbere. De ved noget om moden rundt
om i verden – hvad skal de så med kopier?”237

Visti kan siges at have haft en personlig interesse i en større satsning hos
fabrikantvirksomhederne på design, da det var deres samarbejde, han blandt andet levede
af. Men hans synspunkter blev også bakket op af fabrikanterne selv. Eksempelvis kom
følgende frem på baggrund af en paneldiskussion mellem yngre fabrikanter fra Herningegnen, heriblandt Anders Zacho fra virksomheden Zacho Strik og salgschef Erik Nielsen fra
undertøjsvirksomheden Krøjgaard-Femilet, sat i scene af branchetidsskriftet Textil på
tærsklen til 1980:
”Zacho: - Hvad jeg gerne vil efterlyse i 80’erne, er de mange design-stjerner, som vi
havde i 60’erne. Vi har så at sige ingen i disse år. Dengang i 60’erne skabte stjernerne et
nationalt symbol i mærkningen af tøjet, skulle denne mærkes med ”Importeret” eller med ”Made in
NN”, hvis der var tale om udenlandsk produceret tøj. Var det derimod produceret i Danmark, var der
ikke krav om mærkning (Textil, nr. 3, den 23. februar 1979, side 19).
235
Se eksempelvis Textil, nr. 10, den 26. august 1983, side 71.
236
Rasmussen 1984:30.
237
Textil nr. 12, den 7. september 1979, side 39.
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it’s DANISH
Bortset fra tøjets designudtryk, er der ikke noget at tage fejl af. Der er tale om dansk
modetøj produceret af Silkeborg virksomheden Danwear (grundlagt 1971). Her iscenesat i
Amaliehaven foran Amalienborg Slot i København
(Foto: Textil, nr. 10, den 26. august 1983, side 71).

bedre image omkring branchen, omkring messerne, noget vi har hårdt brug for i dag. Vi
bør gøre noget for at skabe nye stjerner.
Nielsen: - Det kan se ud til, at vi er havnet i en situation, hvor mange nøjes med at
kopiere udenlandske ting. En stor del af branchen har tilpasset sig en ukarakteristisk
international stil. Finnerne, for eksempel, står i højere grad for noget markant nationalt.
Hvis vi i fællesskab kunne præsentere noget nyt med et specielt dansk designpræg,
kunne vi øge vore muligheder både hjemme og ude.”238

Man kunne godt se fordelene ved, at modeindustrien stod for et anderledes designudtryk
samtidig med at være moderne for at kunne gøre sig i konkurrencen både på hjemme- og
eksportmarkederne. Men det forekom også som en udfordring for industrien at løfte
opgaven, ligesom der tidligere var blevet givet udtryk for.
Brancheorganisationen Beklædningsindustriens Sammenslutning satte ind med
etablering af Dansk Moderåd i 1981, hvis primære opgave blev hvert halve år at udarbejde
modeprognosen DK-Trend. Dette skulle særligt styrke fabrikanternes modeorientering og
først og fremmest deres hjemmemarkedssalg. Materialet blev udarbejdet af
modedesigneren Lennart Raaholt i samarbejde med Kirsten Toxværd, frem til 1984 direktør
for Dansk Skomoderåd, og modemanden Finn Bay Jørgensen. Med lanceringen af den
første modeprognose forklarede Raaholt om formålet som følger:
”Lennart Raaholt ser DK-Trend som en vitaminpille for beklædnings-industrien med alle
dens forgreninger. Der er bevidst valgt en enkel, koncentreret fremstillingsform uden
kompliceret læsearbejde – det letfattelige, overskuelig er målet. DK-Trend er dansk og
viser aktuel mode for det danske marked, men koordineret med de internationale
modetendenser. Som Lennart Raaholt rammende siger: ”det er ingen kvalitet i sig selv at
lave dansk tøj. Det skal have sammenhæng med det, der rør sig internationalt””.239

Samtidig var trendmateriale også blevet tilgængeligt for branchen gennem den private
virksomhed Pej-gruppen (grundlagt i 1975)240 og dets medlemsblad Tøj, der første gang
udkom i 1979. Man havde i Danmark fået trendforecasting-virksomheder på linje med, hvad
man internationalt i modeindustrien havde kendt til siden 1960’erne, hvor de første af den
slags virksomheder opstod i Paris.241 Udviklingen kan ses som et udtryk for, at man i den
danske modeindustri valgte at arbejde mere systematisk med viden om modeudviklingen

Citat fra artiklen ”Hammerum Herred ind i 80’erne” i Textil nr. 1, den 18. januar 1980, side 10.
Textil nr. 10, den 21. august 1981, sidetal fremgår ikke på siden.
240
Virksomheden Pej-gruppen grundlagt af Poul Erik Jakobsen og med hjemsted umiddelbart uden
for Herning beskæftigede sig i sine første år med blandt andet public relations, grafisk produktion og
modeshows for virksomheder i tekstil- og beklædningsindustrien, udover at lave trendanalyse og
herunder modeprognoser, som det fremgår af omtale i Textil, nr. 1, 19. januar 1979, side 8.
Efterhånden er virksomhedens fokus blevet lagt på trendanalyse for livsstilsbranchen og
forlagsvirksomhed i forbindelse med udgivelse af trendbøger (se www.pej-gruppen.dk).
241
Se Giertz-Mårtenson 2006.
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end tidligere. Man turde ikke tage nogen risiko, som forbundet med det mere selvstændige
designudtryk.
Som et billede på ændringerne er modevirksomheden InWears forandringer i løbet af
1980’erne bemærkelsesværdige. Fra at have været blandt de modevirksomheder i
slutningen af 1960’erne, der baserede sig på et selvstændigt modedesign udført af
modedesigneren Kirsten Teisner, tog virksomheden konsekvensen af et faldende salg i
begyndelsen af 1980’erne og skiftede kurs til at være mere trendfølgende i sin
fremgangsmåde, hvad angik dens arbejde med modedesign. Kirsten Teisner ophørte som
chefdesigner for virksomheden, og i stedet gik virksomheden over til at arbejde mere
systematisk med udviklingen af sit design på baggrund af blandt andet indsamlet viden fra
virksomhedens egne detailforretninger, om hvilke designs der solgte, og dermed hvad
forbrugerne efterspurgte, samt med udgangspunkt i et designteam med ansvaret for at
tilrettelægge kollektionerne. 242 At InWear i 2008 igen har valgt at profilere modedesigneren
bag mærket med eksponeringen af modedesigneren Lene Borggaard, peger på, at det igen
ses som en styrke af mærket, at det kan associeres med en designprofil, som tidligere i
Kirsten Teisners tid. 243
Nye modevirksomheder båret frem af modedesignere med ønsket om at skabe et
selvstændigt udtryk til forskel fra bredden i den danske modeindustri opstod imidlertid også
i løbet af 1980’erne og fik omtale i branchetidsskrifterne, men i meget begrænset omfang til
sammenligning med i 1960’erne og i begyndelsen af 1970’erne. Der blev dog skrevet om
dem, da en gruppe af disse gik sammen og i midten af 1980'erne dannede Copenhagen
Fashion Group som et markedsføringssamarbejde og fælles udstillingsinitiativ ved den
københavnske modemesse. Knyttet til gruppen var modedesignere og firmaer som Mariusz
Skronski, High Nature (senere Elise Gug), Cicco, Tristan & Isolde, Grith & Graumann, Peter
Bjerg, Dalgaard/Christensen, Pistacie, Rush, Bitte Kai Rand og smykkedesignerne Nicolai
Monies og Gerda Lynggaard. Gruppen eksisterede dog kun i få år for derefter at gå i
opløsning, i takt med at flere af gruppens virksomheder lukkede på grund af dårlig økonomi.
Fra Michael Rand, medindehaver af virksomheden Bitte Kai Rand, lød det retrospektivt i en
artikel fra i begyndelsen af 1990’erne, at industrien begik en stor fejl i 1980’erne, idet man
ikke bakkede nok op om de særprægede, modedesigndrevne virksomheder. Det ville efter
hans mening ellers have kunnet markere Danmark som et knudepunkt for modeindustrien
Interview med Niels Martinsen, grundlægger af InWear og hovedaktionær og bestyrelsesformand
for IC Companys A/S, den 13. marts 2006.
243
I artikel i Eurowoman i august 2008 portrætteres modedesigneren Lene Borggaard som InWears
nye chefdesigner, og hun udtaler, at hun arbejder på at ”skærpe profilen og få mere sjæl og design
ind i kollektionerne” hos InWear (Eurowoman, nr. 125, august 2008, side 88).
242
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allerede den gang.244 Andre nye modedesignernavne og modevirksomheder, som også blev
etableret i årtiet og stadig eksisterer i dag, var navne som Ivan Grundahl (grundlagt 1982),
Sand (grundlagt 1981), Jan Machenhauer (grundlagt 1982), Noa Noa (grundlagt 1982) og
Mads Nørgaard-Copenhagen (grundlagt 1986). Men heller ikke disse navne blev på dette
tidspunkt italesat som at markere en særlig dansk mode i den danske modeindustri, og
deres omtale var i det hele taget begrænset i branchetidsskrifterne i løbet af 1980’erne.
Den dominerende italesættelse af dansk mode forekommer i løbet af 1970’erne og
1980’erne i positive udlægninger at være, at dansk mode, både dansk designet og
produceret, var lige så moderigtigt som den internationale mode, mens mere kritiske røster
italesatte den som kopi af andres modeoriginalitet. I branchetidsskriftet Textil kommer det
således gentagne gange til udtryk i dets artikler, at det på den ene side diskuteres, hvordan
der kan skabes en selvstændig dansk mode, som kan løfte industriens anseelse og salg i
Danmark såvel som i udlandet, og på den anden side var tidsskriftets skribenter også
ihærdige i forhold til at omtale kvaliteten i den danske modeindustri og dermed bakke op
om industrien, særligt i forbindelse med dets halvårlige messerapporter. Der blev sågar
skrevet om København som en ”modeby”, også efter at messeinitiativet i 1980 igen blev et
alene dansk anliggende. Men hvad der er bemærkelsesværdigt, er at
uddannelsesinstitutionerne af modedesignere ikke blev inddraget i diskussionerne som
hvordan den danske modeindustri kunne styrkes. Diskussionerne blev i stedet ført internt
mellem industriens fabrikanter og modedesignere.
At ugebladet ALT for damerne (grundlagt i 1946) tog initiativ til en årlig uddeling af
modeprisen ”Guldknappen” 245 i 1985, og at privatpersonen Henrik H. Hansen tog initiativ til
uddelingen af ”Holger Blom Prisen” 246 første gang i 1988, kan ses som markeringer af, at
der ud over industriens forsøg på at løfte sig til større anerkendelse blev fundet et behov for
at synliggøre det danske modedesigns enestående kvaliteter som moderigtige og
individuelle på et tidspunkt, hvor deres gennemslagskraft var begrænset. Ugebladet ALT for
damerne kan ses som at have haft en interesse i det, dels for derigennem at markedsføre
bladet som modeorienteret, og dels for at styrke opmærksomheden på det dansk
designede modetøjs kvalitet, som bladet overvejende viste i sine modereportager på grund
af dets tilgængelighed i det meste af Danmark og dermed for bredden af bladets læsere.
Textil nr. 8, den 3. august 1994.
Se oversigt over prismodtagerne af Guldknappen, bilag 6.
246
Det er ikke lykkes at finde nærmere oplysninger om, hvem der har modtaget prisen i de år, den
eksisterede, udover at den første pris blev tildelt modedesigneren Susanne Levring (siden Rützou).
Hvilket år prisen ophører med at blive uddelt er også uvist. I branchetidsskrifterne er det således kun
begrænset, hvad der er blevet skrevet om uddelingerne. Sidste gang, prisen omtales, er i 1996, hvor
den har skiftet navn til et af mere engelsk-lydende karakter ”Holger Blom Fashion Award” (Textil &
Beklædning, nr. 9, december 1996).
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Den første Guldknap blev meget sigende for situationen tildelt Søs Drasbæk som en
ambassadør for 1960’ernes opfattelse af dansk mode, karakteristisk ved et selvstændigt
designudtryk, hvilket blev bekræftet i portrætinterviewet i forbindelse med prisuddelingen:
”Dengang som nu står Søs Drasbæk for en stil, der er afslappet og funktionel. Tøj, der er
lavet af gode stoffer, som kan holde. På mere end én måde. Hun følger med tiden, med
moden, men...
- Jeg tegner tøj ud fra min egen overbevisning – sådan som jeg synes, det er smukkest.
Jeg kan ikke stille normer op for, hvordan jeg tror, folk vil reagere. Når jeg laver
kollektion, er jeg også temmelig isoleret, idet jeg altid arbejder hjemme i vores hus i den
lille by Strib på Fyn. Jeg fokuserer ikke på, at nu gør Paris og Milano sådan og sådan, og
at jeg må gøre præcis det samme. Tværtimod siger jeg: Så må jeg lade være med at
gøre sådan. 72% af vor omsætning går til eksport, og det kunne ikke lade sig gøre, hvis
vi løb lige i hælene på alle de andre.”247

Den første Holger Blom Pris blev til gengæld tildelt den nyuddannede modedesigner fra
Margrethe-Skolen, Susanne Levring (senere Rützou), der skulle vise sig at blive en central
modedesigner for den nuværende italesættelse af dansk mode.

Dansk mode = Very Danish!
I løbet af 1990’erne forekommer italesættelsen af dansk mode igen at ændre sig i takt med
modeindustriens omstruktureringer, med outsourcing af den direkte produktion og dermed
en modeindustri mindre domineret af fabrikantvirksomheder end tidligere. Set i forhold til
indholdet i branchetidsskrifterne er det som om, at der opstår en fornyet energi i forbindelse
med omtalen af dansk mode, italesat som at stå for et særegent designudtryk, som
industrien kan være stolt af, og være med til at løfte både industriens hjemmemarkedssalg
og eksponering på eksportmarkederne. Fortidens italesættelser af dansk mode lagde man
umiddelbart bag sig. Det var nyhedseffekten forbundet med de nye modevirksomheder og
modedesignere, som opstod i løbet af 1990’erne, der rettedes fokus på. Det illustreres
blandt andet i en artikel fra Textil i 1999, hvor modevirksomhederne Bruuns Bazaar
(grundlagt 1994), Signed (grundlagt 1997), Samsøe & Samsøe (grundlagt 1993) og Munthe
plus Simonsen (grundlagt 1994) blev omtalt:
”De er kompromisløse i deres design og uden ønske om den store kommercielle succes.
De skaber tøj, fordi de har lyst, og fordi de selv tror på det. Det skaber helt nye linjer, og
et individualistisk look, der hitter stort på de internationale modescener. De har skabt en
ny stil, der placerer dansk design i en helt anden klasse end hidtil, og dermed løftes
dansk mode op på internationalt plan.”248
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ALT for damerne, nr. 6, 1985, side 10.
Textil, nr. 2, februar 1999, side 66.
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Dansk mode i medierne
I forbindelse med eksportfremstød i USA omtales det hvordan de danske
eksportrådgivere arbejder sammen med modeindustriens for at øgede den
udenlandske eksponering. På det store billede ses designer-duoen Naja Munthe og
Karen Simonsen bag modevirksomheden Munthe plus Simonsen i forbindelse med
deres modeshow under modeugen i København i februar 2005. I billedteksten står
der, at amerikanske indkøbere har bemærket blandt andet de danske
modevirksomheder Bruuns Bazaar, Day Birget et Mikkelsen, By Malene Birger og
Munthe plus Simonsen for ”boheme-stilen”.
(Foto: Berlingske Tidende Business, onsdag den 9. marts 2005, side 23)

Citatet viser en italesættelse af dansk mode, ikke blot som noget nyt, men også som
et bidrag med et nyt individualistisk designudtryk, der løfter dansk mode op på et
internationalt niveau anset for et succeskriterium for en eksportindustri. At Bruuns
Bazaar samme år skulle lykkes med at vise deres kollektion i forbindelse med et
modeshow registreret på den officielle showliste under prêt-à-porter-modeugen i Paris
og Munthe plus Simonsen det samme året efter bekræftede blot dette. Denne nye
opfattelse af dansk mode er også, hvad Dickson lægger vægt på i sin omtale, som
fremhævet først i nærværende kapitel. Nyhedsværdien forekom central for
italesættelsen frem for at forsøge at pege på en tradition inden for industrien, hvad
angår dansk modetøjs designudtryk. Det er som om, at der bevidst blev lagt en
afstand til den tidligere italesættelse af dansk mode som trendfølgende for at kunne
give udtryk for en fornyet og styrket dansk modeindustri efter dens omstrukturering og
tilpasning til modeindustriens generelle globalisering.
Det nye designudtryk i dansk mode blev således italesat som individualistisk, men
som Freddie også senere har beskrevet det (se citat fremhævet først i dette kapitel) som et
bohemisk udtryk ofte skabt gennem rigt dekorerede beklædningsdele i form af broderi og
brug af pailletter, som gav tøjet et etnisk, hvis ikke romantisk udtryk. Denne opfattelse af
dansk mode skulle vise sig at blive både et dominerende selvbillede i industrien, men også i
udlandets opfattelse. I forbindelse med undersøgelsen af udenlandske branchefolks
opfattelse af dansk mode til rapporten Dansk mode. Historie, design, identitet, kunne
Nikolina Olsen-Rule konkludere, at informanterne italesatte dansk mode som bohemisk om
end i mindst tre forskellige variationer: Romantisk boheme, avantgardistisk boheme og
minimalistisk boheme. 249 Med betoningen af det bohemiske blev dansk mode italesat som
at være afslappet hverdagsmodetøj, tilgængeligt og klædeligt, der kan sammensættes på
mange forskellige måder og ikke er præget af en ”modeoffermentalitet”, som en informant
udtrykte det. 250 Det bohemiske udtrykker på den måde en holdning til mode, som også er
karakteristisk ved det danske modetøjs designudtryk, der dog samtidig blev set som at
befinde sig inden for et stort spænd fra det mere pyntede til det enkle.
Denne ændrede opfattelse af dansk mode, som opstod i løbet af 1990’erne og er
forsat ind i 2000-tallet, blev yderligere bekræftet gennem de få store danske
modevirksomheders vækst, der for industrien som helhed genererede en voksende
økonomi, eksport og beskæftigelse og et voksende antal initiativer med fokus på
synliggørelsen af dansk mode i den samme tidsperiode. Eksempelvis kan nævnes
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Olsen-Rule 2006:63-64.
Olsen-Rule 2006:67.
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turistorganisationen Wonderful Copenhagen og handelsstandsforeningen København City
Centers initiativ til ”Mode- og Designfestival” i 1994, der i de efterfølgende ti år blev afholdt
årligt henvendt til forbrugerne og de alment mode- og designinteresserede. Dertil kom
initiativet ”Hyper Hall”, som blev afholdt i henholdsvis 1996 (i forbindelse med at København
var udnævnt til europæisk kulturby) og i 1998, hvor der over flere dage blev udstillet,
fremvist og arrangeret workshops omkring modedesign danske og udenlandske
modedesignere imellem. 251 Derudover og nok så væsentlig var etableringen af modemessen
Cph Vision i 1998, hvis sigte fra start var at profilere danske og skandinaviske,
trendskabende modevirksomheder, det vil sige de modevirksomheder, der er båret af et
tydeligt, selvstændigt designudtryk. Flere danske modevirksomheder har åbnet egne
såkaldte flagskibsforretninger i særlig København i 2000-tallet. 252 Og et voksende
modemagasinmarked er opstået i Danmark, der eksponerer det danske modetøj253, samtidig
med også udgivelsen af en række bøger, som tidligere nævnt, der kan ses som at være med
til at opbygge selvforståelsen omkring en særlig dansk mode: Modeleksikon. Fra couture til
kaos, Modens mestre og UNIK: Danish Fashion.254 Endelig kan det også nævnes, at der i
den samme periode blev taget flere initiativer til uddelingen af yderligere en række
modedesignpriser for at stimulere fokusset på dansk modedesign og den designmæssige
talentudvikling i industrien. 255 En udvikling, som skitseret her, der syntes at kulminere med
modeindustriens etablering af netværksorganisationen Danish Fashion Institute i 2005 med
opbakning fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. 256
Perioden har således også sine modedesignere og modevirksomheder, som anses
for at markere selvstændiggørelsen af dansk mode. I begyndelsen af 2000-tallet omtales
disse gerne som at falde i to generationer, der ikke alene beror på, hvornår de respektive
modevirksomheder er grundlagt, men også på deres tilgang til at skabe modetøj og dets
designudtryk, om dette er mere eller mindre konceptuelt. Første generation anses således

Under Hyper Hall i 1996 blev begivenheden besøgt af blandt andet den belgiske modedesigner
kendt som del af modedesigngruppen Antwerp Six, Walter van Beiendonck, og den spanske
modedesigner Antonio (Textil, nr. 10, november 1996, side 14). I 1998 var fokusset på mødet mellem
engelske modedesignere og danske (Tekstil, nr. 10, november 1998, side 22-23).
252
I 2004 åbnede bl.a. Munthe plus Simonsen og Rützou enge flagskibsforretninger i henholdsvis
Grønnegade og Store Regnegade i København. I 2006 fulgte By Malene Birger og Day Birger et
Mikkelsen trop med etableringen af egen forretninger på hvert sit hjørne af Antoniegade i København.
253
I 1998 blev eksempelvis modemagasinet Eurowoman lanceret. Herefter fulgte Costume og DANSK
i 2002, COVER i 2004, HE-Magazine i 2005 og Vs. Magazine i 2006.
254
Nørgaard 2002, Freddie 2002, Malling & Most 2004.
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Se bilag 6.
256
Danish Fashion Institutes virke og betydning i forhold til dansk mode udfoldes nærmere i kapitel 7.
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”Anden generation” dansk modetøj
1. Henrik Vibskov, forår/sommer 2007. Foto fra modeshow, hvor kollektionen på utraditionel vis blev vist på,
liggende modeller under pinde med svævende bryster. (Foto: Shoji Fujii).
2. Anna Gulmann Design, forår/sommer 2005. Kollektionen bærer navnet ”Babes in Sport” og er skabt
omkring den fiktive muse ”Kirsty”, der ses som muldvarpeskud i græsplænen. (Foto: Ingen Frygt).
3. Jens Laugesen, efterår/vinter 2007. Foto fra stand på modemessen Gallery, februar 2006.
(Foto: Marie Riegels Melchior).

for mindre konceptuel end anden generation. 257 Blandt den første generation hører navne
som Munthe plus Simonen, Bruuns Bazaar, Samsøe & Samsøe, Mads NørgaardCopenhagen, Sand, Noa Noa, Ivan Grundahl, Elise Gug, Bitte Kai Rand, Heartmade
(grundlagt 1998), Day Birger et Mikkelsen (grundlagt 1997), Rützou (grundlagt 2000), Naja
Lauf (grundlagt 2000), Designers Remix Collection (grundlagt 2002) og By Malene Birger
(grundlagt 2003). Modevirksomheder, der var begyndt i 1980’erne, fik med den voksende
opmærksomhed på selvstændigheden i det danske modetøjs designudtryk også en øget
eksponering på dette tidspunkt. Den anden generation af navne er modevirksomheder så
som: Baum und Pferdgarten (grundlagt 1999), Daugthers of Style (grundlagt 1996, ophørt
2004), HansenMadsen (grundlagt 2000, ophørt 2005), Henrik Vibskov (grundlagt 2001),
Anna Gulmann Design (grundlagt 2001, ophørt 2008), Wood Wood (grundlagt 2004), Peter
Jensen (grundlagt 1999), Camilla Stærk (grundlagt 2000, genetableret under navnet ”Stærk”
i 2007) og Jens Laugesen (grundlagt 2002). De tre sidstnævnte udmærker sig imidlertid ved,
at modedesignerne bag de respektive varemærker dels er uddannet i London, og dels at
deres virksomheder har hjemsted i henholdsvis London og New York. Med udstillingen og
den medfølgende bog UNIK: Danish Fashion fra 2004 blev de inddraget som del af dansk
mode og har siden bakket op om dette ved at lade sig tydeligt eksponere på det danske
marked. Dertil er der også i de seneste år opstået få modevirksomheder inden for den
danske modeindustri, som adskiller sig fra førnævnte generationer ved at slå sig op på at
være mere eksklusivt, i form af en høj prissætning på sit modetøj og dermed at satse på et
internationalt nichemarked for denne type modetøj. Det drejer sig om modevirksomheden
Noir / Illuminati II (grundlagt 2005), som ydermere er baseret på et koncept omkring
kombinationen af eksklusivt og sexet modetøj og bæredygtig og social ansvarlig produktion,
samt modevirksomheden Annhagen (grundlagt 2006).
Italesættelsen af dansk mode ændrede sig således i løbet af 1990’erne og i begyndelsen af
2000-tallet til igen, som i løbet af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, i dansk
sammenhæng, at blive italesat som at være et selvstændigt designfænomen af international
standard. Med fokuseringen på at være noget nyt og dermed noget anderledes, som
fremhævet i henholdsvis citatet af Dickson fra bogen Dansk design og fra modemagasinet
DANSK, er det som om, at der med italesættelsen af dansk mode gives udtryk for, at den
danske modeindustri (igen) har flyttet sig fra at være et subsystem i forhold til et
internationalt modesystem til at være sit eget i et globalt multicentrisk modesystem. Dansk
Denne generationsopdeling fremgår blandt andet af mine interviews med henholdsvis
magasinforlægger Malene Malling den 16. januar 2006 og modedesigneren Susanne Rützou den 13.
oktober 2005.
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mode fremstår således igen som et fænomen, der er fremadrettet, trendskabende, moderne
og i tråd med tidens tendenser. Og til forskel fra tidligere er dansk mode som følge af den
direkte beklædningsproduktions outsourcing mere entydigt forbundet med dets design og
ikke med også at være dansk produceret og i den forstand et helt igennem dansk produkt.
Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at ændringen i italesættelsen af fænomenet
dansk mode ikke har ført til udbredelsen af at mærke det dansk designede modetøj med
formuleringer som ”Danish Design” eller ”Designed in Denmark”. Det kan blandt andet
skyldes, at det i løbet af 1990’erne fra brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning
blev anset for en forbrugervildledende oplysning, der let kunne misforstås med mærkningen
”Made in Denmark”. Organisationen stod på dette tidspunkt for en holdning, der kunne
beskytte de tilbageblevne danske beklædningsfabrikanter. Først i efteråret 2007 har
organisationen med henvisning til en kommentar fra forbrugerombudsmanden meddelt, at
sådan en mærkning ikke længere anses for problematisk, hvilket indikerer også
organisationens ændrede opfattelse af den danske modeindustri som en overvejende
designbaseret industri. 258 En anden grund kan være, som det er fremgået i enkelte af mine
interviews, at der er forbehold over for en sådan mærkning, såfremt det at være dansk
skulle blive umoderne eller komme til at stå i et dårligt lys. 259 En holdning som antyder, at
der ikke i den danske modeindustri hersker en udpræget selvbevidsthed omkring
industriens særegenhed forbundet med dets modedesign.

Opsummering
Set i historiens lys har billedet af dansk mode, som jeg indledningsvis spurgte til, i den godt
og vel tresårige periode vist sig at være af skiftende karakter for i slutningen af 1990’erne og
begyndelsen af 2000-tallet at fæstne sig omkring et individualistisk og bohemisk
designudtryk. Ændrede opfattelser af mode og måder at designe og fremstille
modebeklædning på har ydet indflydelse på tilbagevendende, nye og midlertidige stabile
konfigurationer af fænomenet. Italesættelsen af en mere selvstændig opfattelse af dansk
mode viste sig således at indtræffe med, at modetøjsproduktion blev forbundet med
industriel fremstilling af hverdagstøj. Modedesignernes engagement i industrien i den
forbindelse og deres opfattelse af at praktisere selvstændig formgivning gjorde, at dansk
modes særkende blev italesat som at vedrøre den danske, industrielt fremstillede modetøjs
designudtryk. Efterfølgende har hverdagsmodetøjet og dets designudtryk været centralt for

Textuelt, den 18. september 2007.
Dette synspunkt fremgik blandt andet i mit interview med på daværende tidspunkt
produktionskonsulent for den danske modeindustri Frederik Nelleman, den 18. oktober 2007.
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de skiftende italesættelser af dansk mode. Selv også når et selvstændigt designudtryk har
været anset for fraværende, og dansk mode i stedet har været kendetegnet ved at være
trendfølgende. Karakteristisk for italesættelsen af dansk mode har dertil vist sig at være at
lægge vægt på fænomenets moderigtighed. Det vil sige, at dansk designet, og frem til
1990’erne også overvejende dansk produceret, modetøj lever op til international standard,
uden at det nærmere er blevet specificeret, hvad det betyder, men må forstås som, at der er
tale om, at modetøjet er en succes. Forandring og nyhedsorienteringen har således vist sig
afgørende for bestemmelsen af dansk mode og ikke bestemte designudtryk anset for typisk
danske. Men når det er sagt – på kompleks vis. På den ene side anses det for en positiv
værdi at følge og være på omgangshøjde med moden, som eksempelvis i løbet af
1960’erne, hvor det i den danske modeindustri dannede mode at kunne designe og
fremstille tidssvarende hverdagsmodetøj som i udlandet, og på den anden side anses det
for problematisk, hvis modetøjets designudtryk er trendfølgende og omtalt som ”kopier” af
udenlandske modevirksomheders modekollektioner. Det forekommer, som om at dansk
mode i dets italesættelse ideelt set på en og samme tid skal være ens med og forskellig fra
udenlandsk mode for at markere sig og gøre forskel. Det har givet udslag i et
tilbagevendende fokus på dansk modes modemæssige nyhedsværdi og at
traditionsbevidstheden tilbagevende er blevet gjort bevidst fraværende som led i
fænomenets konfiguration.
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KAPITEL 5

INDEN FOR I MODEINDUSTRIEN
- DANSK MODE HOS
MADS NØRGAARD-COPENHAGEN

Hvad vil dansk mode sige i praksis? Hvordan skabes dansk modebeklædning? Og på hvilke
måder indgår og udspiller det aktuelle fokus på en særegen dansk mode sig i
hverdagspraksisserne i en dansk modevirksomhed? Det er hvad, dette kapitel handler om,
set gennem modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen260. Fra i forrige kapitel at
undersøge dansk mode gennem dets skiftende italesættelser undersøger jeg med dette
kapitel dansk mode i dets hverdagslige mikroprocesser, i form af hvordan det praktiseres
specifikt i design- og salgsprocessen af nye kollektioner hos Mads Nørgaard-Copenhagen.
Kapitlet baserer sig således på mit feltarbejde hos virksomheden i perioden 2005-2007
bestående af deltagerobservationer og opfølgende interviews med virksomhedens
grundlægger, ejer og designchef, Mads Nørgaard. I det følgende vil jeg først introducere
modevirksomheden og dernæst på baggrund af fire nedslag i mit feltarbejdsmateriale
udfolde og diskutere, hvordan konfigurationen af dansk mode udspiller sig i én dansk
modevirksomheds praksis.

Om modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen
På Amagertorv 15, på Strøget i centrum af København, ligger i et mindre byhus
modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen, hvilket også er er navnet på
virksomhedens herretøjsforretning i husets stueetage. Det var således også med salget af
herretøj, at virksomheden i sin tid i 1986 blev grundlagt.261 Mads Nørgaard, der dengang var
25 år gammel, savnede et bedre udvalg af ungt herremodetøj i København og begyndte
derfor først at importere den udenlandske af slagsen for senere at gå i gang med at
producere enkelte beklædningsdele i eget navn som supplement til forretningens øvrige
udvalg. I 1996 gik Mads Nørgaard imidlertid i gang med mere målrettet at fremstille sin egen
deciderede kollektioner af herremodetøj, dametøj og børnetøj. Fra 2001 blev disse
Mads Nørgaard-Copenhagen er varemærkenavnet for virksomheden M. M. Nørgaard A/S. Jeg har
valgt at fremhæve varemærkenavnet som synonymt med virksomhedens navn, da det er sådan,
virksomheden fremstår i den offentlige og brancheinterne omtale.
261
Fra 1986 til 1991 lå forretningen Mads Nørgaard-Copenhagen på adressen Amagertorv 1, i de
lokaler som i dag huser børnetøjsforretningen ”Englebørn”, om som drives af Mads Nørgaards far
Jørgen Nørgaard. I 1991 flyttede forretningen til sin nuværende adresse. I 1987 etablerede Mads
Nørgaard også endnu en herretøjsforretning på Lyngby Hovedgade. Forretningen blev lukket igen i
1989. I samme periode drev Mads Nørgaard sammen med sin far, Jørgen Nørgaard, også
forretningen Under jorden, som solgte genbrugstøj blandet med nyt modetøj fra en forretning på
hjørnet af Amagertorv, der hvor Café Europa 1989 ligger og drives af Mads Nørgaards bror Jens
Nørgaard.
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kollektioner også solgt i udlandet. Børnekollektionen ophørte imidlertid med at blive
produceret fra efteråret 2005 og blev som Mads Nørgaard har udtrykt det: ”lagt i seng for at
sove – og har sovet over sig”. 262
Karakteristisk for virksomheden er, at den i modsætning til den traditionelle situation
for danske modevirksomheder har sit udgangspunkt inden for detailhandlen med
modebeklædning og derfra har udviklet sig til også at stå for egen produktion til engrossalg.
Dertil har Mads Nørgaard heller ikke en professionel modedesigneruddannelse bag sig, som
det er typisk for de modevirksomheder, der anser sig for at være trendskabende og
opbygger deres virksomhed omkring et selvstændigt designudtryk. Mads Nørgaard har
derimod læst et par år på universitetet med fokus på samfunds- og litteraturvidenskabelige
fag, og hans viden om modedesign og modeindustri er tillært over tid samt gennem
opvæksten tæt på modens verden i form af sin faders virksomhed, Nørgaard paa Strøget,
og som Mads Nørgaard har været med i driften af siden 1991. Det har ikke været muligt at
få oplysninger om virksomhedens omsætning i den periode, hvor jeg fulgte den. Men taget i
betragtning af antallet af personer ansatte, kan det anslås at der er tale om en mindre dansk
ejerdrevet modevirksomhed.

Drift og organisation
I perioden 2005-2007, hvor jeg lavede feltarbejde i virksomheden, var der i begyndelsen af
perioden godt og vel 15 personer fuldtidsansatte med en daglig gang i huset på Amagertorv
enten i forretningen i stueetagen eller i virksomhedens kontorer på første, anden og tredje
sal. Dertil var der også knyttet en række agenter, som hver især repræsenterede
virksomheden på udvalgte udenlandske markeder. Antallet tiltog mod slutningen af min
feltarbejdsperiode, i takt med at virksomheden gennemgik forandringer i forbindelse med
ansættelse af ny administrerende direktør, hvormed der blev satset mere aggressivt end
tidligere på at opdyrke nye markeder og på virksomhedens vækst.
Udover egen konceptforretning for herretøj på Amagertorv har virksomheden siden
2005 også haft egne såkaldte ”shop-in-shop” i stormagasinet Magasin du Nord samt siden
efteråret 2007 åbnet endnu en konceptforretning på franchisebasis i Oslo, hvor herre- og
damekollektionerne hænger side om side. I den danske konceptforretning på Amagertorv
sælges udover Mads Nørgaard-Copenhagens egen herrekollektion blandt andet det
engelske modemærke Paul Smith, belgiske Walter van Beirendonck, japanske Comme des
Garçons samt danske Wood Wood og Henrik Vibskov. 263 I forretningens udvalg lægges der
262
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Interview med Mads Nørgaard den 1. november 2005.
Disse modemærker var forretningens primære i 2006.
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Billeder fra Mads Nørgaard-Copenhagen,
Amagertorv 15, København
1. Forretningsfacade set fra Niels Hemmingsens Gade.
2. Inden for i herretøjsforretningen
Mads Nørgaard-Copenhagen.
3. Showroom på 1. sal.
4. Reception/kontor på 1. Sal. På opslagstavlen
presseklip om virksomheden.
5. Ophængning af herrekollektionen, efterår 2006.
(Foto: Marie Riegels Melchior)
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vægt på, at de modemærker, som føres, har en høj grad af selvstændigt designudtryk, men
samtidig også står for en mere underspillet attitude i forhold til at signalere sin luksusværdi
og dermed i forhold til sin relativt høje prissætning.
Produktionen af egene kollektioner hos Mads Nørgaard-Copenhagen foregår efter en
produktionsrytme med fremstillingen af fire dame- og herrekollektioner årligt. Forårs- og
efterårskollektionerne er de største, mens sommer- og vinterkollektionerne betragtes som
såkaldte ”mellem-kollektioner”. Det vil sige, at de, hvad angår inspiration og tema, anses for
at ligge i forlængelse af de forudgående hovedkollektioner og udgøres af et mindre omfang
beklædningsdele, i branchesproget kaldet for ”styles”, som dertil kan indgå i kollektionen i
flere forskellige stofkvaliteter og farver. De enkelte kollektioner designes af et designteam,
der i feltarbejdsperioden bestod af to uddannede modedesignere ud over Mads Nørgaard
selv som designchef. De endelige kollektioner produceres i forskellige, fortrinsvis
europæiske lande, og hvor produktionsstedet vælges afhængigt af hvilken type modetøj,
der skal produceres. Kollektionerne sælges en gros og overvejende lokalt til det danske
marked, der udgør cirka 45 procent af virksomhedens omsætning, samt til en række
eksportmarkeder fortrinsvis koncentreret omkring de øvrige skandinaviske lande,
Nordeuropa, Japan og USA. I feltarbejdsperioden blev kollektionerne udstillet og solgt på
modemesser i henholdsvis København, Paris, Berlin, Barcelona og New York.
I 2005 begyndte virksomheden også at afholde modeshow i forbindelse med de
halvårlige tilbagevende modeuger i København. Det skete som led i, at virksomheden et år
forinden havde indledt en brandingproces med det strategiske designbureau E-types.
Herigennem var virksomheden blevet gjort mere bevidst om at skærpe sin profil og identitet
samt mere målrettet at kommunikere denne til omverdenen gennem sin hjemmeside og
annoncekampagner indrykket i overvejende danske modemagasiner, ved hjælp af en
såkaldt ”brand-bibel” indeholdende virksomhedens erklæringer om sin mission,
forretningsidé og værdier, og endelig også gennem afholdelsen af modeshows og
modeevents primært i forbindelse med modeugen i København. De første tre modeshows –
benævnt ”Christiania Trilogien” – blev tilløbsstykker og omtalt med rosende ord af
modepressen. Hvert show blev afholdt sent om aftenen i koncertbygningen Den Grå Hal i
Fristaden Christiania. I forbindelse med modeugen i februar 2007 indledtes endnu en trilogi
ved navn ”Speak Up”. Hermed blev aftenkonceptet fra de foregående modeshows ændret
til et formiddagsarrangement i lokaler på Vesterbrogade i København. Med modeugen i
august 2007 blev modeshowet imidlertid inden trilogiens afslutning i forbindelse med den
københavnske modeuge afløst af visningen af modefilmen ”Copenhagen Experience – a
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fashion film”, filmet af den danske fotograf Noam Griegst. Filmen blev ved modeugen i
februar 2008 efterfulgt af endnu en film med samme titel. I begge film blev den kommende
kollektion vist gennem en mindre fortælling af lidt over fire minutters varighed fremvist med
herremodellen Eddie Klint og damemodellen Freja Beha i centrum, begge internationalt
kendte for deres kampagnearbejde for udenlandske modehuse. 264 Filmene er samtidig, og
som deres titel indikerer, en hyldest til København, hvis bygninger og stemning danner
baggrunden. Lydsporet er såkaldte ”remakes” af det danske 1970’er punkband The Sods’
(senere Sort Sol) nummer ”Copenhagen”. 265

Rødder, værdier og modedesign
Med modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen er der er tale om en velanset og
kendt virksomhed i dansk modeindustris sammenhæng, på trods af virksomhedens relativt
lille størrelse. Dette hænger blandet andet sammen med, at Mads Nørgaard er en
fremtrædende person i den danske modeindustri. Han stiller ofte op til interviews i både
dags- og magasinpressen og er engageret i promoveringen af dansk mode gennem blandt
andet at være tilknyttet Danmarks Designskole som censor, deltager i
udstillingssammenhænge vedrørende mode og design266, er ophavsmand og redaktør på
det danske modeopslagsværk Modeleksikon. Fra couture til kaos 267 samt at være
bestyrelsesmedlem af den første nedsatte bestyrelse for netværksorganisationen Danish
Fashion Institute. 268 Dertil kommer, at han som den første repræsentant for den danske
modeindustri i 2005 blev valgt ind i Dansk Designråds bestyrelse, er aktiv i forhold til
udviklingen af København som forretnings- og kulturcentrum og endelig og ikke mindst,
som tidligere nævnt, af at være søn af den danske modemand Jørgen Nørgaard og siden
2006 direktør for virksomheden og modeforretningen Nørgaard paa Strøget.
Om end det har været vigtigt for Mads Nørgaard at stå for sit eget og ikke kun blive
set som at træde i sin faders fodspor, som han udtrykker det i et af mine interviews 269, synes

Freja Beha har blandt andet lavet kampagner for modehusene Gucci, Prada og Jil Sander. Eddie
Klint har blandt andet lavet kampagner for modehusene Prada, Louis Vuitton, Burberry og DSquared.
265
Til den første ”Copenhagen Experience –a fashion film” blev nummeret ”Copenhagen”
genindspillet af Tomas Barfod med Steen Jørgensen og Marie Fisker som vokaler og mixet af houseog elektromusikeren Anders Trentemøller. På lydsporet til den anden film var det den tyske duo
Rework, der stod bag nummeret ”Copenhagen”, som igen var mixet af Anders Trentemøller.
266
Eksempelvis udstillingen ”Fremtidiens mode” på kulturfærgen Kronborg i 1994, udstillingen
”Design NU” på udstillingsstedet Sophienholm i Lyngby, samt udstillingerne ”Hvad er design” og
”Smid tøjet” på Dansk Design Center i henholdsvis 2002 og 2007.
267
Politikens Forlag 2002.
268
I perioden 2006-2007 sad Mads Nørgaard i Danish Fashion Institute’s første bestyrelse.
269
Interview med Mads Nørgaard, den 18. maj 2006.
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han dog at dele med sin far et særligt syn på mode og modevirksomhed. Det handler
blandet andet om ”godt købmandskab” sat over for det, de omtaler som ”kræmmeri”. Godt
købmandskab betyder, at det over for både producenter, leverandører, ansatte og
slutbruger-kunder er vigtigst at være ærlig, respektfuld og rettidig, og derigennem opbygge
varige samarbejdsrelationer. Ifølge Jørgen Nørgaard og Mads Nørgaards respektive udsagn
er det ikke et mål i sig selv alene at ville tjene penge på sin forretning. 270 Der skal også være
en dybere mening med tingene, og i forlængelse heraf former der sig et fælles syn på
modetøj. Efter deres mening er modetøj ikke interessant, hvis det er for indforstået og
dermed elitært. Modetøj skal være tilgængeligt i den forstand, at det er forståeligt, men ikke
nødvendigvis noget for enhver. I deres forretningsdrift kommer denne anti-elitære tilgang til
produktionen og salg af modetøj til udtryk således at det mennesket, som kommer først, og
dernæst modeforbrugeren. Modetøj anses for et middel snarere end et mål, i forhold til at
den enkelte kan klæde sig, som vedkommende ønsker. Modetøjet ses som en del af det
enkelte menneskes frigørelsesproces fra kulturelt- og samfundsmæssigt skabte normer og i
modsætning til det synspunkt, at modetøj fungerer som undertrykkende og et socialt pres,
der lægges på folk, hvor det forventes, at den enkelte klæder sig på bestemte måder til
bestemte tider og i bestemte sammenhænge. I Mads Nørgaard-Copenhagens brand-bibel
står der om virksomhedens mission: ”Vores mål er at forsøge at bidrage til modens fortsatte
udvikling ved at komme med relevante og tilgængelige bidrag til glæde for den individuelle
bruger.”271 Videre har virksomheden formuleret sin holdning til mode under overskriften
”Tilgængelighed”:
”Mode er afsættet for det vi laver, men det er ikke mode der er meningen. De
skiftende moder er et spejl af vores samfund, og vi forsøger at forholde os til det
omgivende samfund i vores arbejde med at designe tøj. Vi er ikke vilde med
forbrug blot for forbrugets skyld, eller design for designets skyld. Vi er oplyste,
men bruger ingen skjulte koder. Vi er aldrig ironiske i vores design, men har
masser af humor. Vores design er skabt på demokratiske, solidariske værdier, og
man skal ikke være på en bestemt måde for at kunne bære vores tøj. Hvis folk er
interesserede i hvad vi siger, så møder de åbenhed, for hos Mads NørgaardCopenhagen er der adgang for alle.”272

Omsat til virksomhedens modedesign resulterer det i et overvejende enkelt formsprog,
hvormed at modetøjet tenderer til hvad kan kaldes basisvarer. Der anvendes således
sjældent broderi, applikationer, komplekse snit og konstruktioner. Hvad der i stedet
tilbagevendende benyttes er grafiske tryk og stribede og klassisk mønstrede stoffer som
Interview med Mads Nørgaard den 28. november 2005 og interview med Jørgen Nørgaard den 13.
december 2005.
271
Mads Nørgaard-Copenhagen 2006:6.
272
Mads Nørgaard-Copenhagen 2006:17.
270
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eksempelvis stoffer fra det engelske firma Liberty. Samtidig har flere af Mads NørgaardCopenhagens modedesigns i de senere år lagt sig op af et modedesignudtryk forbundet
med rock-musikeres beklædningsstil i form af stramtsiddende tøj med en både uformel og
rå attitude. Endelig er et karakteristika ved Mads Nørgaard-Copenhagens modetøj at være
logofrit. Varemærket er syet indvendigt i al modetøjet på nær i virksomhedens
jeanskollektion, hvor et synligt mærke er påsyet buksernes linning over højre baglomme.
Dertil er der forbundet en stærk traditionsbevidsthed med Mads NørgaardCopenhagens modedesign. Som det fremgik af forrige kapitel er dette ellers atypisk for
opfattelsen af dansk mode. Men i virksomhedens brand-bibel omtales det på følgende
måde under overskriften ”Rødder”:
”Vi har det fint med at være danske, og er stolte over vores rødder. For os er det
at kende sin egen historie og kultur en forudsætning for, at man kan udvikle sig og
tilbyde omverdenen noget. Uden rødder kan træet ikke vokse og blomstre. Derfor
er vi på én gang lokale og internationale – både i tanke og i handling. Vi ønsker at
referere til en tradition af dygtige mennesker og dyrker både historie og
modehistorien. Vi designer til samtiden, men sender venlige hilsner til de store
mestre i vores fag. Det gør vi i respekt for hvad der har været, for at bringe det
videre og for ikke at omgøre fortidens fejltagelser. Der er holdning bag det vi gør,
og vi forandrer ikke for forandringens skyld. Vi jagter heller ikke tendenser, men
omfavner dem, når vi finder dem relevante.”273

Denne holdning til historie og tradition udmønter sig helt konkret i, at virksomhedens
skiftende kollektioner er bygget op omkring en kerne af det, der omtales som ”klassiske”
design. Det vil sige, at beklædningsdele indgår i kollektionerne sæson for sæson, uden at
deres formgivning forandres, men at det eventuelt vælges at udføre stylen i en anden farve
og/eller stofkvalitet. Blandt "klassikerne" er virksomhedens langærmede, stribede bomulds
T-shirts til mænd, som nærmest er en reminiscens fra fortiden ved fortsat at blive
produceret i Danmark, og sømandssweatere til både mænd og kvinder, der har været del af
virksomhedens produktion siden 1996, fremstillet i 100 procent uld i Letland. T-shirtene kan
ses i forlængelse af Nørgaard paa Strøgets ribbede bomulds T-shirt til damer, der siden
1967 har været produceret i Danmark i mange forskellige farve- og stribekombinationer,
samt samme virksomheds stribede børnetøj fremstillet i bomuldsjersey, der hvad angår
design binder virksomhederne sammen. Med deres gentagne produktion er de som en form
for antimode, men placerer sig alligevel i modebilledet gennem variationen i deres
farvesortiment. Hvad angår sømands-sweaterne, fremstilles de både som højhalset
rullekravesweater og højhalset cardigan med lynlås i de tilbagevendende farver: sort,
marineblå, rød og grå. Forskellen på herre- og dame-modellerne er, at damemodellerne er
273

Mads Nørgaard-Copenhagen 2006:10.
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Mads Nørgaard
(Foto: kollage baseret på foto og tekst fra Mads Nørgaard-Copenhagens ”brand-bibel”, side 1 og 36)

mere taljerede og kropsnære. Ellers er det karakteristiske ved disse fladstrikkede sweatere
to horisontale paneler af boblet strik hen over brystet og den øvre del af ryggen samt på
ærmerne i form af tre paneler, hvor den nederste er cirka halv bredde af de to øvrige. Siden
2006 har der ved købet af sømandssweaterne fulgt en kortfattet beskrivelse af
sweatertypens historie, trykt på en såkaldt ”hang tag” og vedhængt sweaternes prisskilt.
Heraf fremgår det, at der er tale om en gennem det 20. århundrede dansk beklædningsdel,
som virksomheden har valgt at lave sine versioner af. 274 På skiltet står følgende:
”Danish sailor sweater. This classical style originates from the fishermen of the
sea west of Denmark, and the earliest photo in the naval museum at Kronbrog,
Elsinore dates back from year 1890. This is our version. Using the characteristic
pattern, we have made this updated version in pure wool.”275

Der lægges således meget bevidst vægt på at fremhæve sweaterens kulturhistoriske og
danske sammenhæng. Det anses for at være værditilførende, og det lille skilt markerer
således virksomhedens selv-eksotiserende designpraksis, i lighed med hvad Skov er inde
på i sin undersøgelse omhandlende japansk mode og Hong Kong-mode (se kapitel 2). 276 Det
ønskes at gøre opmærksom på danske traditioner forbundet med virksomhedens
modedesign, men i en bestemt version.
Mads Nørgaard opfatter således sit modedesign som tæt sammenvævet med det,
han anser for en generel karakteristisk for dansk mode. Det er for ham at se knyttet til den
danske designtradition, som opstod i mellemkrigstiden, med designere som Poul
Henningsen (1894-1967) i front, baseret på idealer om design som et demokratisk orienteret
reformprojekt, der handlede om at skabe godt design til alle og ikke kun de få. I
modetøjssammenhæng betyder det, at hverdagstøjet anses for modetøj. Modetøj er ikke
længere eksklusivt, men også almindeligt og tilgængeligt. Mads Nørgaard udtalte blandt
andet følgende i et af mine interviews om emnet:
”Jeg synes, det bedste billede på dansk mode er en PH-lampe. Den er gedigen
og ordentlig; tiltænkt at skulle bruges. Og det lykkes. Den hænger jo i de fleste
hjem – i halvdelen af de danske hjem. Det er det samme med de danske
(mode)mærker. Alle har råd til dem, mere eller mindre. Du skal ikke spare op i
særlig lang tid, førend at du kan købe det - Munthe plus Simonsen falder lidt uden
for her. Men det er en meget kær dansk værdi. Tager man en dansk
Mads Nørgaard-Copenhagens sømandssweatere adskiller sig fra et andet dansk firma, som siden
1931 har produceret denne karakteristiske sweatertype. Det er firmaet S. N. S. Herning, hvis
sweatere har tre paneler med boblet strik over bryst og ryg samt et smallere panel af boblet strik
nederst i kanten. På ærmerne har disse sweatere også to paneler boblet strik på overarmene og ved
håndledet et smallere panel af den karakteristiske strik (se: www.sns-herning.com).
275
Citat fra hang-tag fra Mads Nørgaard-Copenhagen i forbindelse med cardigansmodellen til kvinder
med style navnet ”Klementine Zip”.
276
Skov 2003.
274
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Mads Nørgaard siger: ”...dansk mode er en PH-lampe...”
(Foto: kollage fremstillet som illustration til en artikel om dansk mode med titlen ”Der brænder en PH
lampe i os alle”, til modemagsinet About Fashion, vol. 2, 2008, side 52)

designtradition op igennem modernismen, så er der langt til Day Birger et
Mikkelsen, Bruuns Bazar osv. Der er kortere til det, vi laver. Hvis man ser på
denne designtradition i forhold til de danske forbrugeres påklædningstraditioner,
så er danske unge, historisk set, meget optaget af second-hand. Om det er antimode eller andet: ”Vi vil gerne være med på den værste, men vi gør, hvad der
passer os”. Vore kollektioner er hele tiden meget tæt på en eller anden secondhand-brug – brug af klassikere – for eksempel vores sømandstrøje eller min fars
trøje ( ribbede bomulds T-shirt, red.). På den måde er vi mere i forlængelse af en
dansk designtradition, end de der pailletter er det.”277

Mads Nørgaard anser sit modetøj som en form for brobygger mellem fortid og nutid. Det er
bærer af historiske designværdier samtidig med at være tidssvarende. Men dog uden at
følge det gennemtrængende designudtryk for dansk mode – for damekollektionernes
vedkommende præget af meget udsmykket og dekoreret tøj. Hvad der gør det moderne er
således mere end et designudtryk. Mads Nørgaard-Copenhagens seneste lancering i
forbindelse med modeugen i august 2008 af en økologisk herreundertøjskollektion278,
eksemplificerer, hvordan at det at være moderne også kan udtrykkes. Underbukserne, der
produceres af en dansk undertøjsfabrikant, har således på linningen vævet forskellige
aktuelle og politiske udsagn såsom: ”Obama for President”, ”Free Tibet”, ”Gud Bevare
Danmark” (efterfulgt af tre gule prikker, som er Fristaden Christiania varetegn). Kollektionen
illustrerer ligesom ovenstående citat ydermere, hvilken form for danskhed det er Mads
Nørgaard-Copenhagen ønsker at repræsentere. Det drejer sig om en danskhed, der ikke er
at forveksle med den form for nationalbevidsthed, der er reaktionær, indadvendt og
ekskluderende i form af synspunkter som "Danmark for danskere", men en danskhed med
omvendt fortegn: åben, frisindet og tolerant.279
I det følgende vil jeg gå over til at udfolde og diskutere, hvordan dansk mode udfolder sig i
modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagens hverdagspraksisser, der som fremhævet
kan siges at være meget bevidst om at producere en tilgængelig, dansk mode version. Som
jeg var inde på indledningsvis i kapitlet, baseres undersøgelsen på fire nedslag i mit
feltarbejdsmateriale. Det første vedrører designteamets arbejde med at definere
sommerkollektion 2006 i virksomhedens designstudie. Det andet i forbindelse med
planlægningen af, hvordan forårskollektionen 2006 skal præsenteres på virksomhedens

Interview med Mads Nørgaard den 1. november 2005.
Kollektionen er annonceret til at komme i handlen fra oktober 2008 (se: www.madsnorgaard.dk).
279
Mads Nørgaard ekspliciterer dette i særdeleshed i forbindelse med pressemeddelelsen for
virksomhedens økologiske herretøjskollektion, gennem reference til den afdøde danske sanger
Natasja’s hyldestsang til Fristaden Christiania og det københavnske ungdomshus, der blev revet ned
af dets private ejer i 2007: ”Gi’ mig Danmark tilbage” (2007). Som Natasja synger, vil også Mads
Nørgaard-Copenhagen: ”Vi vil have Danmark tilbage, som i de gode gamle dage”, underforstået et
frisindet og tolerant Danmark. (Se: www.madsnorgaard.dk).
277
278
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første modeshow under den københavnske modeuge i august 2005. Det tredje nedslag
handler om salgsmødet med virksomhedens udenlandske agenter, hvor forårskollektionen
2008 præsenteres. Og endelig handler det fjerde nedslag om præsentationen og salget af
Mads Nørgaard-Copenhagens herrekollektion forår 2008 på modemessen Tranoi Homme i
Paris. De fire situationer repræsenterer således et udsnit af de hverdagslige praksisser
forbundet med fremstillingen af modebeklædning og er udvalgt på baggrund af deres
illustrative effekt i forhold til at belyse dansk mode fra et praksis perspektiv og på nært hold.

Bag lås og slå i designstudiet – en dansk modekollektion bliver til
Det er den første dag, designteamet mødes i forbindelse med at indlede designprocessen
for sommer-kollektionen 2006, internt i virksomheden kaldet ”06.2”. I kalenderen står der
den 17. maj 2005. Designteamet består af Mads Nørgaard, Hanne og Mette. Både Hanne og
Mette er uddannede designere fra Danmarks Designskoles beklædningslinje. Hanne har
ansvaret for virksomhedens herrekollektion, mens Mette har ansvaret for damekollektionen.
Mellem sig deler de opgaven med at designe den mindre børnetøjskollektion, som på dette
tidspunkt var i produktion. Mødet begynder kl. 9.30 i designstudiet på anden sal. Lokalet
vender ud mod Strøget, og fra dets to store vinduer er det let at betragte folk på gaden og
deres påklædning, hvilket viser sig at være et tilbagevende indslag, når designteamet
forholder sig til og diskuterer, hvordan ”folk” går klædt, og hvad der danner mode. Rummet
er hvidmalet, lyst og indbydende. På endevæggene er der ophængt ligeledes hvidmalede
opslagstavler, som blandt andet bruges til at hænge udklip fra modemagasiner, stofprøver
og lignende op på. Under bearbejdningen af sommer-kollektionen 06.2 hænger der udklip
på den ene opslagstavle, som har fungeret som inspirationsmateriale – et såkaldt ”mood
board” – for forår-kollektionen 06.1. Rummets indretning består af to store borde. Det ene
fungerer som mødebord for designteamet, det andet som skrivebord for Hanne og Mette.
Her har de hver deres computer, som de benytter i forbindelse med at rentegne kollektionen
efter oplæg udarbejdet med blyantstreg på transparent skitsepapir. Der arbejdes således
fladt i den indledende formgivningsproces i modsætning til tredimensionelt gennem
eksempelvis drappering af styles på gine. Nyt modetøj defineres på baggrund af en tegning
af henholdsvis modetøjets for- og bagside. Der står ingen gine eller symaskine i
designstudiet. Virksomheden har dog en symaskine, men den står på den
konstruktionsansvarliges kontor og benyttes sjældent, som det fremgår, da jeg spørger
Mads Nørgaard, der umiddelbart er i tvivl, om de stadig har en, og hvor den befinder sig.
Hanne og Mette er allerede i designstudiet forud for mødet og har forberedt sig ved
at lægge to store sorte ringbind frem på mødebordet. Disse indeholder alt, hvad der anses
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for nødvendig information om den foregående sommerkollektion 05.2 delt op i henholdsvis
herre-, dame- og børnekollektion. Det drejer sig om optegninger af de enkelte styles, som
indgår i kollektionen, farvekort, stofprøver, kvantitets- og leverandørlister. Materialet er
ordnet, sat ind i plastiklommer og i den forstand en sirlig dokumentation af det forudgående
arbejde.
Jeg ankommer til designstudiet sammen med Mads Nørgaard, som har frisklavet
kaffe med, hældt på en klassisk Alfi-termokande, en stak franske glas, en kande med mælk
og sukkerposer fra den italienske kaffeleverandør Illy, der leverer kaffe til Mads Nørgaards
brors café rundt om hjørnet, Café Europa 1989. Designteamet og jeg sætter os rundt om
mødebordet lige inden for døren ved trappeopgangen. Døren ud til trappeopgangen låses.
Mads Nørgaard forklarer mig, at i designstudiet arbejder de bag låst dør, dels for at sikre sig
arbejdsro og dels for at få et frirum til at tænke og tale højt i, uden at de skal bekymre sig
om at blive forstyrret, eller om nogen hører dem og eventuelt tænker, hvor er de fjollede og
useriøse omkring det, der er virksomhedens primære fokus: at designe modetøj med
henblik på salg. I forlængelse af den politik er det også blevet indført, at designerne ikke
modtager telefonopkald i løbet af formiddagen. De skal så vidt mulig have ro til deres
arbejde og mulighed for fordybelse i det omfang, det kan lade sig gøre i et ellers hektisk
arbejdsmiljø med korte tidsterminer, som er kendetegnende for modeindustrien. 280 Min
umiddelbare reaktion på den låste dør er en forventning om, at jeg i det næste stykke tid
som observatør af designpraksis hos Mads Nørgaard-Copenhagen vil blive vidne til en
outreret, kreativ praksis, uden dog helt at kunne gøre mig forestilling om, hvad det
indebærer. Hvad jeg derimod erfarer undervejs er en efter min opfattelse kontrolleret
praksis, hvor der konsekvent forsøges at arbejde effektivt og systematisk, for inden for
relativ kort tid (cirka 3 måneder) at kunne levere et kollektionsoplæg bestående af 109
forskellige styles klar til engrossalg.
Mads Nørgaard bemærker med det samme ved mødets start, at tiden er knap til
dette første møde. Han har et andet møde, der begynder kl. 11 ude af huset hos et
nærliggende stylistbureau for at tale om planlægningen af virksomhedens første modeshow
under modeugen i København i begyndelsen af august 2005. Mads Nørgaard pointerer
derfor, at mødet skal være effektivt. Der skal tages stilling til, hvilke materialekvaliteter, som
skal indgå i kollektionen 06.2. Alle beslutninger skal opsummeres inden mødets afslutning,
så der ikke er nogen tvivl om, hvem der har ansvaret for at gøre hvad, frem til næste gang
designteamet mødes.

280

Jones 2005, Jackson & Shaw 2006.
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Illustreret designproces
1. Designstudiet i aktion, mødebordet fyldt med materialer.
2. Papkasselåg med koreograferede stofprøver som oplæg til kommende kollektioner.
3. Opslag i salgsmappe på ”Liberty-print-program” for sommerkollektionen 2006.
(Foto: Marie Riegels Melchior)

Kvalificeringen af sommer-kollektionen begynder med, at designteamet præsenterer
forskelligt inspirationsmateriale, som de har medbragt til mødet. Mads Nørgaard har taget
kunstbogen Icons. Art Now (udgivet af det tyske forlag Taschen i 2001) med, og de to
designere har hver især medbragt udklip fra henholdsvis et ungdomsblad og diverse andre
internationale modemagasiner. Mads Nørgaard fortæller, at han er inspireret af
kunstmaleren Richard Wrights arbejde og synes, det kunne være spændende, hvis de
farvekombinationer, der er i Wrights værker, kunne overføres til et print, de selv designer og
anvender som del af kollektionen. Hanne og Mettes respektive medbragte materiale
kommer imidlertid aldrig rigtig til diskussion. Designteamet træffer også hurtigt en
beslutning om, at der ikke skal følge et mood board med kollektionen, som de lavede det for
hovedkollektionen 06.1. Argumentet lyder, at sommer-kollektionen ikke på samme måde er
en stor kollektion, som kræver samme grad af sammenhæng. Kollektionen skal snarere ses i
forlængelse af hovedkollektionen. 06-1 kollektionens mood board kan derfor fortsat
benyttes ligesom de nøgleord, der er blevet arbejdet med i den i forbindelse. Det drejer sig
om ordene ”rock”, ”rokoko” og ”dope”. Hermed menes, at de designs, de udvikler, enten
skal bevæge sig i yderpunktet for det maskuline, rock’ede-look eller befinde sig inden for et
forfinet, feminint og rokoko-agtigt look, hvis ikke inden for det mere tågede og skæve og i
den forstand dopede look. Under mødet er det Mads Nørgaard, der gentagne gange minder
om de tre nøgleord, samtidig med at han påpeger, at det er vigtigt, at de i designteamet
husker på, at Mads Nørgaard-Copenhagens modetøj kræver at være af god kvalitet, men
dermed ikke kun klassisk og pænt. Det skal have kant og skævhed og dermed en klar
identitet.
Til trods for repetitionen af stemningen i mood boardet og de tre nøgleord fra
kollektionen 06.1 glider både designteamets medbragte inspirationsmateriale og mood
boardet efter kort tid i bogstaveligste forstand i baggrunden, for at designteamet i stedet
bruger tid på at tale om, hvad det er for noget tøj, de hver især har lyst til at have på en
varm sommerdag, hvor de evt. er på stranden for at bade og spise is, eller hvad det er, de
har lagt mærke til, at de unge københavnere går klædt i. Inspirationsmaterialet forsvinder
således fra mødebordet og lægges enten ned på gulvet eller over på Hanne og Mettes
fælles skrivebord.
Den første halve time af mødet er gået, og der er endnu ikke noget konkret
diskuteret eller besluttet, hvilket Mads Nørgaard bemærker. Designteamet skal blive mere
konkrete. Mads Nørgaard foreslår som en anden måde at komme videre med arbejdet på, at
de tager udgangspunkt i de to ringbind over kollektionen 05.2 og herigennem først
kvalificerer, hvilke stofkvaliteter den aktuelle kollektion skal udgøre. Han synes, de kan vente
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til næste møde med at bestemme, hvilke konkrete styles de enkelte metervarekvaliteter skal
bruges til. Fra en ende af diskuteres de forskellige metervarer anvendt i den tilsvarende
kollektion for året før. Først damekollektionen. Så herrekollektionen. Børnekollektionen
indgår ikke i diskussionen, da den lægger sig op af de kvaliteter, som vælges til de to
voksenkollektioner. Den er således den mindst tidskrævende af de tre kollektioner, der
arbejdes med. Mens de går stofkvaliteterne igennem har alle i designteamet på et eller
andet tidspunkt fat i stofprøverne. De ser ikke kun på stoffet, men krammer det med deres
hænder, ryster og lugter til det. Det virker på mig, som om de ønsker at opleve stoffernes
taktile egenskaber, inden de tager stilling til, om en metervare igen kan bruges. De taler om,
hvorvidt stofkvaliteterne ”står” eller ”falder” godt. Dertil forekommer en række
argumentationskriterier, som anvendes i bestemmelsen af en stofkvalitets anvendelighed.
Der tales om metervarens pris, designteamets personlige præferencer, hvor moden
bevæger sig hen uden skelnen mellem om det er lokalt eller internationalt, hvordan
kvaliteten solgte i den forrige kollektion, sæsonens mere almene krav til den enkeltes
påklædning, opfattelser af hvad der er feminine og maskuline materialer med videre. Det er
hver gang en sammensat argumentation, som bestemmer udfaldet. Mads Nørgaard er den i
designteamet, der mest udtalt argumenterer for de enkelte beslutninger, som træffes, og
synes ikke begrænset af argumentationens umiddelbare kompleksitet. Tværtimod virker han
erfaren på området. Med en stofprøve i hånden og en ide om, hvilken style materialet skal
syes i, kvalificerer han samtidig, hvilken pris tøjet skal kunne sælges til i butikkerne, og
træffer beslutning om, hvorvidt den tiltænkte metervare vil fungere. Han evner, så at sige, at
se og konceptualisere gennem fingrene. 281
Materialeprøvegennemgangen indledes med kvaliteten ”odette”. Et stribet, letvævet,
bomuldsmateriale i farverne blåt og hvidt. Alle er enige om, at det er en god sommerkvalitet,
der derfor skal med igen i dette års kollektion år. Herefter diskuteres kvaliteten ”contrast”.
En lidt kraftigere bomuldskvalitet. Den omtales som at have ”klasse” og bære præg af, at
der er blevet ”taget stilling til”, hvilket stof man har valgt. Næste kvalitet er omtalt ved
navnet ”1657”. Den udelades prompte på Mads Nørgaards anvisning. Han er ikke tilfreds
med den. Efter hans mening er den ikke god til modetøj, der bærer varemærkenavnet Mads
Nørgaard-Copenhagen. Og det står ikke til diskussion. Kvaliteten ”twill”, vævet
bomuldslærred, omtales som ”let forståelig”, ”stringent” og ”en flot vare”. Men Mads
Nørgaard er inde på, at vægtklassen 110 gram, som de brugte i kollektionen 05.1, er for
flad. Han vil hellere have med kvaliteten at gøre i en vægtklasse omkring 260 gram. Hanne
Processen forekommer i tråd med, hvad den engelske sociolog og modeforsker Joanne Entwistle
har beskrevet som ”embodied knowledge” i forbindelse med en undersøgelse af modeindkøbernes
praksis hos stormagasinet Selfridge i London (Entwistle 2006).
281
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og Mette er enige og giver udtryk for, at kvaliteten i denne vægtklasse er mere velegnet til
kittelkjoler og bukser, som er tilbagevendende designs, der går igen i Mads NørgaardCopenhagens damekollektioner, uden dog direkte at have samme klassiker-status som
sømandssweaterne og herrekollektionens bomulds T-shirts. Da snakken falder på kvaliteten
silke, er designteamet for første gang under mødet uenige. Mads Nørgaard indleder med at
sige, at silke ikke var til at sælge i den foregående kollektion. Det afholder imidlertid ikke
Mette og Hanne fra at være af en anden holdning. Mette synes, silke både er et sommerligt
og let materiale, der kan laves til en god pris, hvis tøjet eksempelvis produceres i Indien.
Hanne argumenterer for, at dét at gå i silke efter hendes mening er en delikat oplevelse. Det
giver en følelse af luksus. Hanne opleverer også tit, at venner og bekendte komplimenterer
hendes silketop fra sidste års kollektion. Diskussionen ender med at Mads Nørgaard lader
sig overbevise, og det besluttes, at kvaliteten skal indgå i den kommende kollektion.
Kvaliteten jersey er der ingen større respons til. Der tages foreløbig ikke stilling til, om
kvaliteten skal med. Men Mads Nørgaard udtrykker, at han finder kvaliteten for ”kysk”,
”pæn” og ”velopdragen” samt, at der er det problem med den, at den kryber i vask. Den
sidste kvalitet fra damekollektionen, som omtales, er kvaliteten viscose-lycra. Her er der
igen enighed om, at der er tale om et godt materiale, der er ”solidarisk” i sit udtryk, som det
udtrykkes. Mads Nørgaard præciserer videre at stofkvaliteten skaber ”demokratisk tøj”,
hvilket stemmer overens med virksomhedens værdigrundlag. Hanne har dog en indvending.
Kvaliteten gør sig ikke godt, når udstilles på bøjle eller mannequindukke. Det kommer let til
at se slapt og sjakket ud, som hun siger. Det er Mads og Mette enige i, men kvaliteten
alligevel for god til at den ikke skal med.
Materialegennemgangen fortsætter med kvaliteterne, der blev brugt i den
foregående herrekollektion. I samtalen om kvaliteten ”cotton/lycra”, et blandingsprodukt af
bomuld og elastiske mikrofibre, bryder Mette ind. Hun ser for sig, at kvaliteten kan egne sig
godt til at lave forskellige skjorter til damekollektionen. Hun har bemærket, hvordan det
klæder den kvindelige sælger af Mads Nørgaard-Copenhagens damekollektion at have en
mere ”borgerlig”, stribet skjorte på. Mads Nørgaard synes umiddelbart godt om ideen.
Skjorten vil skabe en form for cross-over mellem herre- og damekollektionen, hvilket er i
orden, men dameskjorter i kraftigere kvalitet egner sig til en hovedkollektion og ikke til en
sommer-kollektion. Som han udtrykker det er skjorter ”for tilknappet og for meget et
statement i en mellemkollektion.”
Fra gennemgangen af metervarekvaliteter glider samtalen over i, om sommerens
herrekollektion skal indeholde en habit eller ej. Mads Nørgaard-Copenhagen er efterhånden
blevet kendt for sine habitter i et kropsnært snit. Mads Nørgaard synes i udgangspunktet, at

123

det vil passe fint ind. Hanne, der har ansvaret for herrekollektionen er umiddelbart uenig.
Hun giver udtryk for, at hun langt hellere vil arbejde med, at bukser og striksweater gør det
ud for en sommerhabit. Hendes argument er, at der i modebilledet er behov for et alternativ
til habitjakken, som for mange mænd på nuværende tidspunkt er blevet til en slags uniform
at have på til jeans. Den mode kan udvikles til noget nyt. De andre kan godt følge visionen,
og det besluttes, at der ikke skal indgå habitter i kollektionen. Snakken går videre til at tale
om bukser og shorts til mænd. I den forbindelse kommer samtalen til også at handle om
forårs-kollektionen 06.1, for Hanne henter fra sit skrivebord en protype på et par beige
cargo-bukser i en kraftig bomuldsvævning. Prototypen er netop hjemkommet fra
producenten. Mette og Mads Nørgaard har derfor ikke set den før. Det første, Mads
Nørgaard gør, er at prøve bukserne. Han går rundt i designstudiet med dem på. Ser sig selv
i det store spejl, som står lænet op af væggen lige inden for døren til designstudiet. Imens
fortæller Hanne, at bukserne har inspireret hende til at tænke på, om det var muligt at lave
et par mere surferlignende bukser i en kraftigere kvalitet, der kan spille op til
kollektionstemaet ”dope”. Mette og Mads Nørgaard synes om ideen. Hanne fortsætter med
at tale om bukserne og indskyder, at de faktisk er lavet alene på baggrund af en fremsendt
tegning uden detaljeringer, hvad angår sømvidder, placering af lommer med videre. Det har
underleverandøren valgt. Udsalgsprisen er sat til 799 kroner. Mads Nørgaard synes
umiddelbart, det lyder lidt dyrt, i forhold til hvad det er og giver udtryk for at det må
diskuteres på et senere tidspunkt.
Der er gået halvanden time. Det første designteammøde om kollektion 06.2 skal til at
slutte. Mads Nørgaard tager initiativ til, at de i teamet opsummerer, hvad de har besluttet,
og hvad der skal gøres inden næste møde. De bliver enige om, at der skal bestilles mellem
syv og ni stofprøver på de udvalgte stofkvaliteter hjem fra de forskellige tekstilleverandører,
som virksomheden benytter. Mads Nørgaard lægger vægt på, at det er vigtigt, der ikke
bestilles mere end det. Det skaber blot forvirring og gør det vanskeligere at træffe hurtige
beslutninger. I samme åndedrag beder Mads Nørgaard også Hanne og Mette om inden
næste møde at rydde ud i eksisterende stofprøver, som har hobet sig op i designstudiets
skabe og skuffer. De skal helt væk, det vil sige ud af huset, så de ikke kan komme til at friste
”nostalgiske sjæle”, som han siger, til at bringe kvaliteterne ind igen i de nye kollektioner.
Der skal startes på en frisk. Endelig briefer Mads Nørgaard Hanne og Mette om, at han har
besluttet, der i højere grad skal stå ”Made in Europe” i nakkemærket på Mads NørgaardCopenhagens kollektioner frem for ”Made in Turkey”. 282 Han præciserer, at dette ikke er,

Med denne holdning refererer Mads Nørgaard ikke til de samtidige diskussioner i EU-regi om, at
der skal indføres krav om oprindelseslandsmærkning i beklædningsprodukter, som det er tilfældet i
282
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fordi han har noget imod tyrkerne, men at det handler om, at kunderne til hans modetøj skal
have en oplevelse af, at når de køber Mads Nørgaard-Copenhagen, er det fordi, det emmer
af kvalitet, hvilket han er overbevist om, at produktionsstedet er med til at kommunikere.
Inden Mads Nørgaard forlader kontoret, beder han Hanne om at købe Taschen-bogen, som
han havde med til mødet, til designstudiets brug og at tegne abonnement på de to
internationale design- og modemagasiner ID Magazine og V-magazine, som de tidligere
forud for dette møde har talt om. Det aftales, at designteamet mødes igen to dage efter,
hvor de først mødes med salgsteamet for at få feedback på, hvordan salget er gået af
sommer-kollektionen 05.2. Endelig lader Mads Nørgaard en bemærkning falde om, at han
gerne vil øge virksomhedens salg. Salget i Danmark skal helst tredobles og særligt, hvad
angår damekollektionen. Det betyder ikke, at kollektionerne skal blive billigere. De skal holde
deres pris, hvis ikke den skal stige i takt med kvalitetsforøgelsen. Derfor har han også ansat
en kommunikationsansvarlig, som skal være med til at udbrede kendskabet til Mads
Nørgaard-Copenhagen som designteamet snart vil møde. Mødet sluttes. Døren låses op, og
alle tager noget i hånden – kaffekande, glas, mælk – med ned til virksomhedens køkken på
første sal, inde bag ved showroom og kontorer.
Arbejdet i designstudiet foregår over i alt ti møder. Den 1. juli 2005 afholdes det sidste
møde, hvor kollektionens udseende, farvekoordination og valg af metervarekvaliteter er
besluttet. Undervejs har der været forskellige udfordringer, og designteamet var til det sidste
tidspresset, hvorfor det også blev besluttet at holde sig til tidligere anvendt designs for at få
kollektionen afsluttet, frem for at opfinde nye. Arbejdet med kollektionen har taget tid på en
anden måde end forventet, fordi designteamet har haft svært ved at blive enige om
kollektionens farveholdning i kollektionen og dertil har de brugt meget tid på at definere
damekollektionens silkeprogram. Formgivningen af de enkelte styles har ikke været
udfordringen. Det har til gengæld dets print været. Og dette til trods for, at det blev besluttet
at købe et print fra ekstern print-designer til silke-programmet. Selve udvælgelsesprocessen
gik nemt og hurtigt. På et udvalg af cirka 150 forskellige prints valgte designteamet i
umiddelbar enighed inden for 20 minutter, hvilket print de ønskede at gå videre med. Men
efter Hanne og Mettes deltagelse i trendforecasting-seminar hos Li Edelkoort i Bella Centret
og køb af trendbogen View on Colour opdagede designteamet, at det print, de har købt, er
gengivet med stor lighed som inspirationsmateriale til sæsonens printmode. Det får

USA og Japan, og i så fald om det skal være det enkelte land, der refereres til, eller regionen
EU/Europa. Det vil sige, om der fx skal stå ”Made in Europe” eller ”Made in Italy” i de enkelte
modebeklædningsdele (Kunz & Garner 2006:191). Der er fortsat ikke truffet beslutninger herom i EUregi. Når Mads Nørgaard taler om dette, er det et udtryk for en følelsesbetonet holdning.
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Sommerkollektionen 06.2: Billeder fra look book.

designteamet til efter nøje overvejelser og diskussioner af løsningsforslag til denne
problemstilling, , ændre dets farvetoning. Designteamet viser hermed deres klare holdninger
til, at de ikke vil risikere at fremstå som kopister, det kan for det første koste dyrt i
sagsanlæg, men er også i strid med virksomhedernes selvopfattelse, som producenter af et
selvstændigt designudtryk i sit modetøj.
Ved 06.2-kollektionens afslutning er der blevet formgivet 46 forskellige styles i
damekollektionen, 41 styles i herrekollektionen og endelig 21 styles i børnekollektionen.
Enkelte styles fremstilles i en farve og metervare, mens andre kommer i flere. Efter
præsentation og salgsperiode endte den samlede sommerkollektion 06.2 med følgende
omfang: Damekollektionen bestod af 40 forskellige styles, herrekollektionen af 31 forskellige
styles og børnekollektionen af 18 forskellige styles. Reduktionen i damekollektionen skyldes
blandt andet, at silkeprogrammet blev taget ud. Ingen af sælgerne eller virksomhedens
udenlandske agenter troede på dets salgspotentiale, og programmet viste sig heller ikke i
stand til at sælge tilstrækkeligt til, at det kunne betale sig at sætte i produktion. Kollektionen
viste sig dog som helhed at sælge godt, mere end sommer-kollektionen året før. Ifølge
Mads Nørgaard skyldes det ikke mindst det, han kalder en ”fætter højben-effekt”, det vil
sige den økonomiske højkonjunktur i Danmark, der gør, at forbrugerne har penge mellem
hænderne til at købe modetøj for. Men også, og nok så væsentligt, at modebilledet generelt
er vendt fra det mere pyntede til det mere enkle og dermed mere være i tråd med Mads
Nørgaard-Copenhagens foretrukne designudtryk.
”Vores udtryk har vind i sejlene. Og hvis det er rigtigt, at tøj med mange pailletter,
det boheme-chikke, ikke længere er så hipt, så er der mere plads til sådan nogle
som os, som laver noget bevidst andet. Men også hele vores
markedsføringskampagne spiller ind.”283

Situationen i designstudiet som ovenfor beskrevet giver umiddelbart et indblik i, hvor
sammensat en praksis der udspiller sig i det daglige arbejde i designteamet, når en ny
modekollektion designes, og derigennem hvordan dansk mode udfolder sig i sine
mikroprocesser. Forestillingen om, at modedesigneren eller for den sags skyld
designteamet enerådigt bestemmer den kommende modes udseende for derefter at sende
deres bud på den kommende mode ud i modesystemets store maskineri i forbindelse med
modemesser og præsentationer over for pressen, viser sig ikke gældende i situationen.
Designteamets arbejde hos Mads Nørgaard-Copenhagen er allerede en del af
modesystemet – og selv om døren til designstudiet låses undervejs i designpraksissen,
holdes omverdenen ikke ude. Foregående kollektioner er medkonstituerende af kommende,
283

Interview med Mads Nørgaard den 1. november 2005.
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Kollektionsoversigt 06.2
For hver enkelt stofkvalitet angives hvilke styles, som er udvalgt og hvilken leverandør. Hver style tildeles
et navn og det angives inden for hvilke størrelser stylen vil blive fremstillet. Arket fungerer som et
arbejdsredskab igennem design- og produktionsprocessen. På ovenstående oversigt er det angivet, hvor
mange styk der er solgt af de enkelte styles, samt hvilke, der er udgået grundet manglende salg.
Antal styk er på illustrationen overstreget, da Mads Nørgaard ikke ønsker at offentliggøre oplysninger
herom.

lige som deres salgstal og forventninger om fremtidige salgsmuligheder er det,
modeinspiration fra udenlandske modeblade og kunstbøger inddrages og designernes egne
beklædningserfaringer. Det er set i aktørnetværksteoretisk optik et sociomaterielt netværk af
relationer mellem både humane og non-humane aktører, mellem stofprøverne og
designteamets udsagn, der producerer den kommende sommerkollektion 06.2. Tøjets
modiske status forekommer dermed heller ikke som noget, der kan udskilles som først at
befinde sig uden for moden, for derefter at blive ført ind i moden i kraft af modesystemets
institutionelle maskineri, således som peget på af modeforskeren Kawamura og som omtalt
i kapitel 1. 284 Set fra et praksisperspektiv – hvordan modetøj ”gøres” – forekommer tøjet fra
stofprøve, skitse til en endelig færdigproduceret vare som allerede sammenvævet med
modesystemet, med det netværk af praksisser, der arbejder for udbredelsen af nyt modetøj
i vekselvirkning med forbrugerpræferencer, der samtidig også allerede er resultater af, hvad
der tidligere er blevet lanceret som den nye mode.
Dertil viser situationen i designstudiet, at arbejdet med at formgive modetøj er en
balanceakt mellem både innovations- og kontinuitetspraksisser. På den ene side skal der
skabes nyt og være en lyst til det, for eksempel når Hanne gør sig tanker om at skabe en
alternativ, og i den forstand ny, sommerhabit til mænd. På den anden side er det vigtigt at
holde fast ved tidligere styles i den kommende kollektion for derigennem at opbygge
brandidentitet, det vil sige genkendelighed, men også i forhold til at minimere risikoen for, at
kollektionen ikke sælger. Fremstillingen af modeindustrien som præget af et højt
forandringstempo peger med eksemplet her på, at det er antallet af årlige kollektioner, der
sætter tempo, mens dette ikke er ensbetydende med, at modevirksomheden med hver ny
kollektion leverer en helt ny kollektion af nye styles fra A-Z. Styles genbruges fra kollektion til
kollektion, men kan være forandret i form af at være fremstillet i et andet stof, farve eller
tilført mindre formgivningsmæssige detaljer.
Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, set i lyset af modevirksomhedens bevidsthed
om at fremstille dansk mode, hvor fraværende en eksplicit talen herom er i forbindelse med
selve designpraksissen som beskrevet i det ovenstående. Holdningerne til dansk mode og
hvad virksomheden anskuer som sine danske værdier synes at ligge implicit i
meningstilkendegivelser som, at Mads Nørgaard-Copenhagens modetøj skal være af en
bestemt kvalitet, til en bestemt pris, helst produceret i Europa og enkelt formgivet, gerne
med brug af styles fra tidligere kollektioner, men som samtidig også afspejler at der er tale
om en globaliseret produktion, der indvirker på de hverdagslige praksiser og stillingtagen til,
hvordan det ønskes at fremstille modetøj på. Mads Nørgaard-Copenhagen er dansk mode,
284
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Eksempel på konstruktionstegning med rettelser til sommerkollektionen 06.2
Efter en prototype på en style er prøvet og gået efter af designteamet i samarbejde med den
produktionsansvarlig tilføjes eventuelle rettelser på konstruktionstegningen. Herefter returneres
tegningerne til producenten.
Tegningen viser, hvordan der tages beslutninger om designudtryk ned i den mindste detalje i den
flade del af designprocessen af en style. Samtidig vises, hvordan beslutninger lægges ud til
producenten, som i eksempelet: hvordan konstrueres kraven. Bogstavangivelsen på forsidetegningen refererer til medfølgende måleskema, hvor gradueringen af stylen fremgår. Det vil sige
størrelsesforskellen mellem størrelse 34-44, i hvilken stylen bliver produceret.

det er en brandværdi for modevirksomheden, men viser sig i designpraksisen samtidig at
være sammenvævet med ”grænseoverskridende praksiser,” der involvere også omverden
uden for Danmark i at producere et særligt dansk produkt.

I mødet med dansk modes iscenesættere
Diskussionen af den Mads Nørgaard-Copenhagen’ske danske mode-version kom til
gengæld mere tydeligt frem i forbindelse med planlægningen af virksomhedens første
modeshow. Mads Nørgaard-Copenhagens første modeshow blev afholdt den 11. august
2005 om aftenen under den københavnske modeuge. Showet fandt sted i Den Grå Hal i
Fristaden Christiania, oprindeligt bygget som ridehus tilhørende Bådmandsstræde Kaserne.
Modeshowet var begyndelsen på, hvad der siden af virksomheden blev omtalt som Mads
Nørgaards-Copenhagens ”Christiania Triology” med modeshow afholdt samme sted under
Copenhagen Fashion Week i henholdsvis februar og august 2006.
Den følgende beskrivelse er baseret på min deltagerobservation i forbindelse med
det første møde mellem designteamet og stylist- og PR-bureauet Style Counsel, som omtalt
i kapitel 4 og som i løbet af 2000-tallet har stået bag flere af de danske modevirksomheders
modeshows, kampagnemateriale og iscenesættelse af modeserier i de danske
modemagasiner, og nu også af Mads Nørgaard valgt til at style og iscenesætte
virksomhedens første selvstændige modeshow. Mødet foregik i designstudiet. Mads
Nørgaard havde forinden haft møde med Style Counsel om den overordnede planlægning af
modeshowet. Det møde, jeg deltog i, var et trin i at komme nærmere selve konkretiseringen
af modeshowets iscenesættelse og hvordan forårs-kollektionen 2006 kunne præsentere sig
bedst i forhold til at understrege kollektionens budskab og modemærket Mads NørgaardCopenhagens skærpede identitet i takt med sin brandingproces.
Inden mødet, der blev afholdt mere end to måneder før selve showet, var Hanne og
Mette blevet briefet om, at Style Counsel ville være repræsenteret af den ene medindehaver
af virksomheden, en stylist samt hans assistent. Hanne og Mette havde til mødet lagt de to
sorte ringbindsmapper frem på mødebordet i designstudiet for forårs-kollektionen 06.1 samt
to kvadratiske papkasselåg, hver indeholdende små firkantede udklippede stofprøver for
henholdsvis herre- og damekollektionen. Ideen med udklippene i lågene var at give et
samlet billede af kollektionens kvalitets- og farvesammensætning, som et resultat af at
designteamet har brugt disse låg som et arbejdsredskab til at udtrykke kollektionen
igennem i dens indledende processer.
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Til mødet dukker imidlertid tre i stedet for to personer op fra Style Counsel. To stylister og
den enes assistent. Det er Mads Nørgaard, som byder velkommen ved kort at fortælle de
fremmødte, at de er velkomne til at sige, hvad de vil om forårs-kollektionen ”forår 06.1”,
som de under mødet skal diskutere, ”bare de taler høfligt, for sådan er omgangsformen hos
Mads Nørgaard-Copenhagen.” Mads Nørgaard pointerer videre, at det er i orden at give
kritik. Det er den eneste måde, kollektionen kan udvikles på. Kollektionen er efter Mads
Nørgaards mening også for stor. Den skal beskæres med cirka tredive procent, og det
håber han, at Style Counsel kan bidrage med. Den ene stylist replicerer velkomsten med, at
de også er meget glade for at skulle arbejde sammen med Mads Nørgaard-Copenhagen.
For som han ser det, er hele den danske modescene begyndt at ligne hinanden, hvilket gør
den kedelig, dog uden at han nærmere specificerer, hvordan den danske modeindustri er
blevet mere ensartet. Med Mads Nørgaard-Copenhagen ser han det som muligt at
fremhæve noget andet. Stylisten fortsætter med at fortælle, at planen for modeshowet er at
holde det i Den Grå Hal på Christiania. Det bliver i modeugeprogrammet umiddelbart efter
først InWears og derefter Day Birger et Mikkelsens respektive modeshows. Mads NørgaardCopenhagen har således ikke fået, hvad der kaldes ”first option” på valg af modeller og
”location”. For at opnå det skal man være tidligt ude. Det understreges derfor, at der ikke er
nyhedsværdi i valget af sted. Valget er snarere praktisk i forhold til koordinationen med de
øvrige tidligere modeshows samme dag. Mads Nørgaard indskyder, at adgangen til Den Grå
Hal er besluttet skal være via bagindgangen, så modeshowet ikke får en for markant
undertone af at være for ”staden-agtigt”, det vil sige at handle mere om Fristaden
Christiania frem for Mads Nørgaard-Copenhagen. Dertil fortsætter han med at sige, at han
ønsker sig et ”sejt og råt” modeshow. Showet skal bestå af 80 indgange. Alle såkaldte
”show pieces”, det vil sige styles, som tilføres kollektionen for at kunne ”style” den på en
bestemt og attraktiv måde, skal efterfølgende indgå i kollektionen, således at der ikke er
forskel på, hvad der ses og hvad der kan købes. Han giver dog udtryk for at han godt er klar
over, at det kan betyde, at salgskollektionen kommer til at være uens i størrelsen. Men den
bliver samtidig mere ærlig, hvilket han ser som vigtigt for Mads Nørgaard-Copenhagens
brandidentitet at kommunikere.
Mødet fortsætter med, at stylisterne spørger til størrelsen på Mads NørgaardCopenhagens salgskollektioner. De vil gerne kunne arbejde med en salgskollektion lavet i
størrelse 34, hvad angår damekollektionen, eller i det hele taget så småt som muligt, da de
modeller, bureauet har tænkt sig at benytte, efter deres udsagn er ”meget spinkle og uden
former”. Normalt fremstilles salgskollektionerne i størrelse 38, og der skal således laves en
ekstra kollektion til modeshowet. Det ses ikke som noget problem, idet den siden kan
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bruges på det japanske marked, hvor det alligevel er erfaringen, at deres salgskollektioner er
for store i forhold til den gennemsnitlige japanske kropsbygning.
Hvad angår musikken til showet, fortæller Mads Nørgaard, der selv er meget
musikinteresseret, at han er ved at lytte sig frem til den rette musik. Helst så han dog, at
musikken bestod af et liveband, gerne det danske rockband Swan Lee, der kunne give
showet en larmende og samtidig poetisk undergrundslyd. Men Mads Nørgaard tror ikke, det
vil lykkes. Der er for kort tid til at arrangere det. Den ene stylist tilføjer også, at det ville være
nyt i Danmark, hvis et liveband leverer musikken. Det kommer imidlertid også til at ske
under den aktuelle modeuge, hvor det dansk rockband The Raveonettes spiller i forbindelse
med deres modeshow i festsalen i Ny Carlsbergs Glyptotek.
Med orienteringen om hvordan det forventes, at modeshowet skal forløbe, bliver de
fremmødte fra Style Counsel bedt om at forholde sig til den kollektion, de skal lave
modeshow med. De ser primært på stofprøverne i de to papkasselåg. Enkelte prototyper er
kommet hjem og hængt op på tøjstativ placeret op ad endevæggen langs mødebordet.
Stylisterne kommenterer på kollektionen, i forhold til hvad de kan forestille sig sat sammen
til en fuld påklædning. Det vil sige, hvilke beklædningsdele de kan se for sig sat sammen til
et attraktivt udtryk, i forhold til hvor moden er på vej hen, og i forhold til Mads NørgaardCopenhagens identitet. Den ene stylist fremhæver, at den kommende mode vil handle om at
mikse det rå og det feminine på en gang, hvilket stemmer godt overens med Mads
Nørgaard-Copenhagens kollektion og dens nøgleord: rokoko, rock og dope.
Mads Nørgaard bryder ind et par gange i Style Counsels gennemgang af
kollektionen og påpeger, at det er vigtigt, at stylingen af den nye kollektion kommer til at
ligge langt fra et boheme-udtryk, der, som han siger, er, hvad dansk mode er kommet til at
stå for. Kollektionen må ikke komme til at ligne Day Birger et Mikkelsens. Men derimod må
de godt tænke Mads Nørgaard-Copenhagen i tæt relation til det eksklusive, franske
herretøjsmodemærke Dior Homme, som på dette tidspunkt ledes af modedesigneren Heidi
Slimane og under hvis ledelse, mærket er blevet kendt for dets enkle, smalle, elegante og
samtidige rå designudtryk. Dette giver stylisterne udtryk for at være indforstået med.
Mens den ene stylist udelukkende ser på stofudklippene i papkasselågene i
modsætning til designteamets konstante røren ved metervarekvaliteterne og flytten rundt på
deres placering i låget, samtidig med at de udtrykker deres holdning og synspunkter
forbundet med kollektionen, kommer han efter lidt snak frem til, at der skal laves et langt
smalt tørklæde til kollektionen i en vaflet-lignende jersey-kvalitet svarende til en trøje, der
indgår i herrekollektionen. Han har selv et lignende halstørklæde på, som han fortæller, at
han selv har lavet. Dertil foreslås det, at der laves en serie solbriller som tilbehør til
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Christiania Trilogien, efterår 2006

SPEAK UP, efterår 2007
1. Model Steen Jørgensen iklædt fleecetrøje under
jakkesæt.
2. Eksempler fra look book. Fotos taget i forbindelse
med modeshow.

(Foto: Marie RIegels Melchior)

(Foto: fra look book, efterår 2007, side 4 og 6)

kollektionen samt hele sæt til kvinder i læder bestående af bukser og jakke, et smokingskærf i læder til mænd og endelig til kvinderne: stramme sorte underbukser med ben.
Endelig peges på behovet for nogle anonyme jeans for at kunne vise store dele af
kollektionerne, som består af skjorter, T-shirts og bluser. Det foreslås, at man vælger fra
jeans-mærker som enten Lee, Wrangler eller Levis, der ikke vil tage noget fra Mads
Nørgaard-Copenhagens identitet. Dertil skal der bruges sko, og her peges der på sko fra
det danske skofirma Bruno & Joel, der anses for at producere værdineutrale sko. Det
forekommer således vigtigt, at de to tilførte elementer ikke overskygger Mads NørgaardCopenhagens design og dermed tager noget fra modemærket, som det hele handler om at
præsentere. At netop sko og jeans er en mangel i kollektionerne bliver der også fulgt året
efter med af et jeans-program i sine kollektioner fra vinter-kollektionen 2007.
Endelig kommer den ene stylist også med det forslag, at der skal laves en gave i
form af en beklædningsdel, som ligger på siddepladserne, når de inviterede gæster
ankommer til modeshowet. Det skal ikke være en såkalt ”goodie-bag”, som mange uddeler i
forbindelse med deres modeshows, og som typisk indeholder små vareprøver fra
modeshowets sponsorer. Det at få en gave fra virksomheden har stylisten netop erfaret til
den belgiske modedesigner Ann Demeulemeesters modeshow. Det kunne eksempelvis
være tørklædet, han har foreslået til kollektionen, eller en T-shirt. Det har stor PR-værdi
efterfølgende, når folk så vil gå med gaven og dermed reklamere for Mads NørgaardCopenhagen.
Inden mødet afsluttes, efter halvanden time, aftales det, at Style Cousel kan få
adgang til kollektionen, når den samlede er kommet hjem i form af en salgskollektion i
størrelse 34. Det aftales, at Style Counsel i weekenden fjorten dage inden modeshowet får
adgang til Mads Nørgaard-Copenhagens showroom for at arbejde sig frem til, hvilket tøj der
skal vises sammen med andet, og hvordan præsentationsrækkefølgen skal koordineres.
Stylisterne beder om, at de kan få lov til at arbejde alene med kollektionen, så de kan tale
om den og forstå den upåvirket af designteamets synspunkter. Det accepteres. Dertil beder
de om, at de tre dage før showet kan prøve tøjet på de udvalgte modeller. Med ansvar for to
tidligere shows den samme dag under modeugen har Style Counsel ikke tid til at prøve
kollektionen og stylingen på de udvalgte modeller på et senere tidspunkt, hvilket ellers
kunne være fordelagtigt, hvis kollektionsprøverne er forsinket i at komme frem, som
erfaringerne fortæller dem er et ofte tilbagevendende og nervepirrende moment i deres
arbejde.
Modeshowet den 11. august 2005 viser sig at blive et tilløbsstykke under den
københavnske modeuge. Den Grå Hal er fyldt med feststemte branchefolk,
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kulturpersonligheder og venner til virksomheden. Der serves champagne til alle, som det er
tradition i forbindelse med modeshows internationalt, og der er lagt op til, at modeshowet
munder ud i en fest. Et hvidt podium skærer sig ned igennem bygningen. Det er bredere end
sædvanligt og forekommer mere som en scene end en decideret catwalk285. Det begynder
fra en opbygget væg med teksten ”Mads Nørgaard-Copenhagen” centreret i midten. På
siddepladserne langs siderne og nede for enden ligger på hvert sæde et sammenrullet
tørklæde, som det den ene stylist på mødet efterspurgte. Under showet brager musikken ud
af højttalerne. Der hujes, når modellerne går ind. Der er en intens og begejstret stemning.
Det er svært at sondre mellem, om det er i respons til det tøj, som tilskuerne ser, eller blot
en respons til musikken, stedet, champagnen og energien mellem de fremmødte. Pludselig
træder en atypisk model ind på podiet i en indgang med præsentation af herrekollektionens
habitter. Stemningen løftes yderligere, og folk begynder at klappe. Modellen træder ud af
forløbet af mere ensartede modeller, hvad angår deres kropsbygning og højde, ved at være
mindre og tydeligvis ældre. Der er tale om Steen Jørgensen, forsangeren fra det i Danmark
anerkendte punk-rockband Sort Sol. Med showets afslutning og med Mads Nørgaards tur
ned af podiet, som det er traditionen ved modeshows, at designchefen bag modemærket
gør, klappes, piftes og hujes der i endnu højere grad. Fra højttalerne lyder det danske
1970’er-band Gasolins sang ”Kvinde min” (fra 1975). Derefter er der fest.
Min oplevelse af modeshowet er meget kontrastfuldt til det modeshow, jeg havde
været til forinden i den gamle Kedelsmedsmedie på Holmen hos modevirksomheden Day
Birger et Mikkelsen. Her var tale om et meget rent, æstetisk og poetisk modeshow.
Modellerne trådte på podiet gennem luftige lange hvide gardiner. Fra loftet hang der
cremehvide paraplyer som kinesiske lanterner. Modetøjet, der blev vist, var overvejende
båret af et designudtryk med etniske undertoner broderibesatte tunikaer båret til lyse,
flagrende bukser samt en herrekollektion i afslappet stil: løstsiddende bukser med
løsthængende og åbenstående skjorter i stribede eller ensfarvede bomuldskvaliteter og
musikken var sødmefuld.
Som omtalt på planlægningsmødet hos Mads Nørgaard-Copenhagen var det
således lykkes for Style Counsel at skabe en stemning og en iscenesættelse af Mads
Nørgaard-Copenhagen i kontrast til Day Birger et Mikkelsen, hvilket dermed tydeliggjorde
forskellen mellem de to modevirksomheders designudtryk. Dertil var det lykkes med Mads
Nørgaard-Copenhagen showet at skabe en stemning af coolness og københavneri, som
Karakteristisk for en ”catwalk” er, at den består af et langt, smalt, hævet podium, hvor modeller
går frem og tilbage på, mens de fremviser nyt modetøj. Tilskuerne er placeret langs podiets sider,
mens pladsens forende ofte er viet til pressefolk og fotografer, som derved har den bedste placering i
forhold til at se tøjet og dets iscenesættelse.
285
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efterfølgende blev omtalt i de danske medier som værende blandt et af modeugens
højdepunkter. Modejournalisten Lotte Freddie skrev blandt andet følgende om modeshowet
til avisen Børsen:
”Den totale kontrast til broderier og regnbuekolører var Mads Nørgaards første
show, i Christianias Grå Hal. En skøn, positiv, varme og højt humør hilste
debutantens street wear præsenteret af supermodeller og tough guys med
brillantinehår med masser af attitude – og Sort Sols forsanger, Steen Jørgensen.
Pigerne i lag af enkle T-shirts og tank tops (rosa på grå, marine på sort) med
jeans, posenederdele, capribukser, hotpants, officers- og safarijakker og en smuk
enkel sort kjole. Mændene i labre, smalle habitter, miksede sæt med stribede Tshirts, pift af blåt, grønt, lilla, rose og pink V-sweatre. Super stemning, skønne
typer, sjovt show, Kim Larsen over højtalerne og begejstrede venner gav Mads
stående applaus. Vi gik opløftede derfra klokken 1 om natten.”286

Stemningen hos Day Birger et Mikkelsen var mere præget af modeindustriens fagfolk og
havde dermed en anden seriøsitet. Men lige som modejournalisten efterfølgende italesatte
dansk mode, som hun havde oplevet den under modeugen i august 2005, synes de to
umiddelbart forskellige designudtryk og iscenesættelser, de to versioner af dansk mode, at
blive koordineret i Freddies formuleringer som ”cool poetry” og ”classic bohemian”, som det
blev formuleret til det internetbaserede nyhedsbrev Denmark Fashion Newsletter, og som
jeg har fremhævet i forrige kapitel, indledningsvis. 287
Mødet med stylistbureauet Style Counsel eksemplificerer i forlængelse af den første
situation beskrevet i designstudiet, hvordan de som en udefrakommende virksomhed også
har en medbestemmende rolle i forhold til, hvordan kollektionen ender op med at se ud, og
hvilke beklædningsdele den udgøres af. De er set gennem aktørnetværksteori med til ikke
blot i forhold til Mads Nørgaard-Copenhagen, men også i forhold til fænomenet dansk
mode, at påvirke aktørnetværkets konfiguration. Ud fra den betragtning er det nærmest
også paradoksalt, at den ene stylist udtaler, at den danske modebranche er blevet så ens
over de senere år, da stylisten i kraft af sin aktørstatus i forhold til dansk mode selv må siges
at være medproducent af denne ensartethed, stylisten oplever. Men samtidig viser det sig
også hvordan praksis samtidig er med til løbende at transformere aktørnetværket gennem
sin praksis, der bestræber sig på at skabe nyheder.
Planlægningsmødet med Style Counsel viser dertil, hvordan konfigurationen af et
nationalt modefællesskab i form af dansk mode er komplekst set fra et praksisperspektiv. Et
er, at flere versioner af dansk mode sameksisterer og relateres i både praksis og i dets
italesættelse. Et andet er, og som kom mere tydeligt frem i denne situation end i den
286
287

Børsen Weekend, den 19. august 2005, side 5.
Lotte Freddie, Denmark Fashion Newsletter, august 2005.
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foregående beskrevne, at konfigurationen af Mads Nørgaard-Copenhagens dansk modeversion, til trods for virksomhedens danske traditionsbundethed og selv-eksotisering i form
af sømandssweatere og stribede bomulds T-shirts, også involverer udenlandske
modepraksisser hos modevirksomhederne Dior Homme og Ann Demeulemeester. der viser
sig at være effektfulde aktører i relation til Mads Nørgaard-Copenhagen. Det, der anses for
dansk og udenlandsk, forekommer som sammenvævet i den måde, dansk mode ”gøres” på
hos Mads Nørgaard-Copenhagen. At det forholder sig sådan er ikke set som problematisk.
Tværtimod, det langt fra devaluerer selvanseelsen af Mads Nørgaard-Copenhagen som
dansk mode, sådan som det fremstår under planlægningsmødet. I hverdagspraksisserne
overskrides nationale grænsedragninger således, samtidig med at de også opbygges
gennem blandt andet italesættelsen af dansk mode, som noget særligt. Det ene udelukker
ikke det andet, hvor paradoksalt det end lyder. Dansk mode hos Mads NørgaardCopenhagen skabes både gennem mødet mellem en bestemt version af dansk
designhistorie og samtidige tendenser i udenlandsk modedesign.

Ved salgsmødet
Lidt over to år efter mødet med Style Counsel om det første Mads Nørgaard-Copenhagenmodeshow deltager jeg i virksomhedens to-dages salgsmøde i forbindelse med kollektionen
”forår 08.1”. Virksomheden har i den mellemliggende periode bevæget sig ind i en udvikling
mod øget vækst. Det har betydet, at hjemstedet på adressen Amagertorv 15 ikke længere er
tilstrækkeligt. Lokalerne skal i fremtiden bruges til reception og showroom, mens
designstudiet og kontorfaciliteterne for de ansvarlige for produktion, konstruktion, sourcing
og administration er flyttet til Amagertorv 1. Dertil er der blevet ansat en ny daglig
administrerende direktør med flere års erfaring fra udlandet med modetøjsproduktion og en
salgschef med tidligere erfaring fra den internationale jeansvirksomhed Levis, hvis opgave
det er at udvikle og styrke virksomhedens salgsorganisation i Danmark og på
virksomhedens eksportmarkeder. Med disse to personer tilknyttet er det blevet muligt for
Mads Nørgaard at koncentrere sig mere om arbejdet med designteamet og i det hele taget
virksomhedens udadvendte image samt deltagelse i ledelsen af hans fars virksomhed
Nørgaard paa Strøget. I samme periode er designteamet også blevet ændret. Både Hanne
og Mette er stoppet, og i stedet er to nye modedesignere blevet ansat. Den samme
udvikling har også præget den tidligere salgsorganisation. De tidligere fastansatte danske
sælgere er stoppet, og to nye er blevet ansat. Dertil kommer, at agentstaben er blevet
udvidet, i takt med at virksomheden har valgt at ville satse på at være til stede på flere
eksportmarkeder. Salgsmødets deltagere, som jeg møder, afspejler denne udvikling. Udover
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de to danske sælgere og salgschefen er der i alt tolv agenter til stede, der tilsammen
repræsenterer følgende eksportmarkeder: Sverige, Norge, Tyskland, Østrig, Schweiz,
Holland, Belgien, Frankrig, Japan og USA. På nær agenten med ansvar for salg i Belgien og
Holland, agenten fra Japan og agenten med ansvar for salg i Tyskland, Østrig og Schweiz,
er de andre nye og har således kun i en enkelt sæson eller to repræsenteret Mads
Nørgaard-Copenhagen. Derudover er der to modeller med ved den første dags møde, en
mand og en kvinde, som i løbet af dagen fremviser kollektionen.
Salgsmødet finder sted den 26. og 27. juni 2007 på restaurant og strandklubben
Halvandet, på ydermolen ved indsejlingen til Københavns Havn. Salgsmødet foregår i den
ene ende af en mindre nedlagt fabriksbygning. Rummet er råt. Væggene er malet røde, og
gulvet står i ubehandlet beton. I lokalet er opstillet fire store runde borde dækket op med
hvide stofduge og sølvlignende kandelabere. Herre- og damekollektionen 08.1 er hængt op
på hver sine tøjstativer, som også rumligt står adskilt. På et bord ligger en række tilbehør til
kollektionen i form af håndklæder, bælter, sportssokker og tørklæder. På væggen over
bordet er ophængt et mood board for kollektionen og plakater fra Mads NørgaardCopenhagens foregående kollektion ved navn ”Speak-Up”, hvor forskellige personligheders
citater med betydning for virksomhedens selvforståelse er gengivet. Eksempelvis citatet
”People have the Power”, som den amerikanske sanger Patti Smith erklærede i 1988, den
franske modedesigner Yves Saint Laurents modedefinition fra 1964: ”Fashion is defined by
what later becomes out of fashion”, og Mads Nørgaards eget udsagn: ”What you wear
should support you in your ways and beliefs”.
Om end det er salgschefen, Jonas, der leder de to dages møde, er det Mads
Nørgaard, der byder velkommen. Han fortæller kort om inspirationen til kollektionen 08.1,
der bærer navnet ”Mash-up”. Navnet stammer fra et begreb fra musikkens verden, der
betegner, når flere forskellige musikgenrer blandes sammen. Med ideen om mash-up har
designteamet tænkt kollektionen som udgjort af en række muligheder, den enkelte kan style
sin egen påklædning med. Enkelte T-shirts i kollektionen har påtrykt en opremsning af
forskellige musikgenrenavne og kan således ses som det mest direkte designudtryk for
kollektionstemaet. Mads Nørgaard fortæller videre, at afsættet for kollektionen var
designteamets inspirationstur til London, ”tilbage til dér, hvor gademoden oprindelig
startede”, som han formulerer det. Her fik designteamet blik for byens kontraster mellem
Savile Row, den korte gade i Mayfair-kvarteret i det centrale London, kendt for sit
traditionsrige herreskrædderi, og Camden Market, en markedsplads i det nordvestlige
London, kendt siden begyndelsen af 1970’erne for salg af hverdagstøj og kunsthåndværk.
De fik blik for, som han fortæller: ”det elegante over for en ung attitude, for high street over
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for street wear”. Kontraster er således det, der kendetegner kollektionens silhuetter i mødet
mellem, hvad der kaldes ”lean” (afslappet, tilbagelænet), og det der omtales som ”tight”
(stramt). Endelig pointeres det, at den farve, der tegner kollektionens farveholdning, er
farven blå, nærmere bestemt ”Klein Blue” med reference til kunstmaleren Yves Kleins (19281962), kendt for sine monokrome malerier i farven dybblå, hvilket han i sin tid patenterede
under navnet ”International Klein Blue”. Efter denne korte introduktion siger Mads Nørgaard
farvel og forklarer, at hverken han eller de to modedesignere i designteamet vil være tilstede
ved salgsmødet, som det ellers har været praksis tidligere. Sælgerne skal have lov til at
diskutere og kritisere kollektionen frit og uden hensyntagen til, at det kan være svært for
designteamet at modtage kritik af deres arbejde.
Dagen forløber intensivt med præsentation af hver enkelt style i kollektionen, som
enten prøves af en model eller blot holdes op på en bøjle eller sendes rundt blandt
agenterne, som nærstuderer den valgte metervarekvalitet, syningernes kvalitet og lignende.
Samtidig fortæller Jonas, hvad den planlagte engrospris og udslagspris er på stylen. Det
bemærkes, hvis der allerede er kendte ”problemer” med den enkelte style, i form af at
måleskemaer ikke er overholdt, pasformen ikke er god nok, eller at stylen kræver at blive
solgt i et vist omfang for overhovedet at blive sat i produktion. Eksempelvis fremhæves et
par herrebukser for at have for stor en fold hen over knæet og dermed ligne for meget et par
bukser fra den hollandske jeansvirksomhed G-star, hvilket vil blive ændret.
Rækkefølgen, kollektionen gennemgås i, følger den orden, som er skabt i de
salgsmapper, hver agent har fået udleveret. Meningen med gennemgangen er, at agenterne
kommer med deres kommentarer til kollektionen, som Jonas vil gå tilbage til designteamet
og de konstruktions- og produktionsansvarlige med, hvorefter det vil blive besluttet,
hvordan man vælger at forholde sig til retningslinjerne. Agenterne er i udgangspunktet
meget tavse, og enkelte giver undervejs udtryk for, at de synes om det, de ser, ved at
udbryde ”It’s nice” og lignende. Den svenske og norske agent bemærker særligt over for
damekollektionen, at de synes, den er velfungerende og nem for dem at sælge på deres
respektive markeder.
Da det imidlertid kommer til præsentationen af en grøn bomulds V-hals-sweater fra
herrekollektionen og til spørgsmålet, om agenterne synes om forslaget at indikere
sweaterens afsender med en enkelt søm ved brystet i venstre side i form af omridset på det
kvadratiske Mads Nørgaard-Copenhagen stofmærke, som normalt er syet indvendigt i de
enkelte beklædningsdele, startes en diskussion. Agenterne har tydeligvis forskellige
holdninger til forslaget, hvilket afspejler, at de repræsenterer forskellige markeder. Den
danske herrekollektionssælger og hans svenske og norske kollegaer udtrykker, at de er
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Salgsmøde 26.-27. juni 2007
1. Præsentation af tilbehør.
2. Del af ”mood board” for kollektionen.
3. Agenter i samtale med salgschef under mødet.
4. og 5. Fremvisning og gennemgang af
kollektionen 08.1.
6. De skandinaviske sælgere diskuterer og prøver
damekollektionen 08.1, som led i programpunktet
”Line clean”.
6

(Foto: Marie Riegels Melchior)
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direkte imod forslaget. ”Det vil begrænse vores salg”, siger den danske sælger og
fortsætter: ”Det ser fjollet ud. Virker ikke overbevisende. Til den pris, som sweateren er sat
til, vil mine indkøbere have en reel vare”. Agenten fra USA giver derimod udtryk for den
direkte modsatte holdning. Det er netop denne detalje, som tilfører mærket noget, efter
hendes mening. Det gør, at Mads Nørgaard-Copenhagens ellers enkle modedesign træder i
karakter og for hende at se adskiller sig fra andre street wear-orienterede modemærker. Det
kan for hende hjælpe med at fortælle Mads Nørgaard-Copenhagens anti-mode attitude. Den
hollandske agent tilslutter sig også denne holdning, for, som han siger, han har også brug
for på en eller anden måde at kunne vise de hollandske og belgiske indkøberne, at der er
noget særligt ved Mads Nørgaard-Copenhagen, selvom meget af virksomhedens tøj ligner
det, som også hollandske modevirksomheder laver. De øvrige agenter giver ikke udtryk for
nogen specifik holdning.
En anden ting, som også får reaktionerne frem hos agenterne, er, da Jonas
præsenterer det, han kalder ”re-runners”. Det vil sige modedesigns og dermed styles, som
er gengangere fra foregående kollektioner. For de eksportmarkeder, hvor Mads NørgaardCopenhagen har været på i længere tid, gives der udtryk for, at der savnes fornyelse i
kollektionerne. Der er for mange gengangere, som indkøberne efterhånden er trætte af at
se. Anderledes er det for de nye eksportmarkeder som eksempelvis USA og Frankrig. De vil
gerne have ”re-runners”. Det er styles, de kan sælge, som de franske agenter udtrykker det.
Når kunderne har solgt godt af en vare en sæson vil de gerne have mere af det samme den
følgende. Agenterne diskuterer denne problemstilling frem og tilbage, indtil de kommer frem
til konklusionen, at det fungerer at have re-runners to gange i træk, men heller ikke mere, for
så flytter det ved indkøbernes tillid til modevirksomhedens evne til at forny sig, hvilket de
alle er enige om er væsentligt at virksomheden holder sig for øje..
Salgsmødet fortsætter dagen efter. Agenterne skal arbejde sammen i grupper i en
workshop, som Jonas kalder ”Line clean”. Agenterne deles op i tre grupper: 1. Danmark,
Norge, Sverige, 2. USA og Frankrig og 3. Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Belgien,
Japan. Målet med workshoppen er, at agenterne i fællesskab skal sortere i kollektionen,
således at den bliver mindre og dermed mere skarp i sin profil. Jeg følger den skandinaviske
gruppe. Gruppen begynder med at gennemgå herrekollektionen. De rører, krammer og
prøver tøjet. Der er hele tiden hænder på tøjet, mens de taler om det. Jeg oplever i den
forstand tilgangen som meget ens med designteamets taktile omgang med de enkelte
stofprøver og stykker tøj i deres designpraksis. Sælgernes umiddelbare reaktion på
herrekollektionen er, at de mener, de godt kan sælge det meste. De har derfor sværere ved
at sortere i kollektionen. I forsøget på at sortere gennemløbes en række forhold, som den
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enkelte style skal leve op til, for at den kvalificere sig til at være med. Tilbagevendende
spørger de hinanden: ”Tror du på den?”, ”Passer den til årstiden?”, ”Tør indkøberne købe
den?”, ”Er udslagsprisen rigtig?”. Den danske herresælger kommer også ind på, at det kan
være problematisk, at herretøjet er så smalt og stramt i sit design, for de danske mænd
bliver større og større, er hans erfaring. Den norske og den svenske agent giver imidlertid
ikke udtryk for, at det er et problem på deres markeder. At det forholder sig sådan kan
hænge sammen med, at salget i de to lande er relativt mindre og derfor henvendt til et
mindre nichemarked for slanke mænd end i Danmark, hvor Mads Nørgaard-Copenhagen,
udover i København også sælges i i alt 49 provinsbyer landet over. 288 Enige er de dog alle
om, at de mere konventionelle styles, som er i kollektionen i form af basisvarer som
ensfarvede T-shirt, sweatere og bluser, som igen den danske herrekollektionssælger
udtrykker det, er: ”pissekedelige, men super at sælge”. Gruppens gennemgang af
damekollektionen foregår på tilsvarende vis.
Resultatet af gruppens arbejde er en sparsom reduktion i kollektionen, og de er den
af de tre grupper, som har sorteret mindst fra. I plenum diskuteres det, hvilke fravalg der
samlet set er foretaget. Diskussionen flytter sig hurtigt væk fra de enkelte fravalg og over til
at handle om, hvad agenterne hver især finder udfordrende ved kollektionen. Pasformen i
kollektionens habitter er ikke god nok er en ting som fremhæves. Agenten på det tyske
marked påpeger, at det er en tilbagevendende problemstilling, og at der bør gøres noget
ved det nu for at kunne øge salget. Det påpeges igen, som dagen før, at der skal komme
flere styles i de fremtidige kollektioner, samtidig med at den skal forandre sig mere fra gang
til gang. Den amerikanske agent pointerer videre, at hun savner de kortere nederdele i
damekollektionen. Til det klima og den smag, hun sælger til, skal en nederdel være kort,
hvis den skal være cool, som hun forklarer. Jonas replicerer, at det er muligt, men da
kollektionens primære marked er det danske (på daværende tidspunkt udgør det 45
procent), må designteamet forholde sig til det i udgangspunktet. Den amerikanske agent
bemærker, at hun ser det som en fejldisponering. For på det amerikanske marked er der et
langt større potentiale for vækst, hvorfor kollektionens design også bør forholde sig til det.
Der nås ikke til nogen afklaring på området. Det erkendes fra Jonas' side, at det er et
dilemma for en mindre virksomhed med ønske om vækst og deri geografisk ekspansion til
andre klimaer og påklædningstraditioner.
Salgsmødet afsluttes med en såkaldt ”Q & A-session”. Her kommer flere praktiske
detaljer frem, som agterne gerne vil have klarhed på. En agent efterspørger, at ordrer kan
bekræftes inden for en måned, således at leveringsterminerne kan overholdes. En anden
288
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påpeger, at telefonsvareren hos Mads Nørgaard-Copenhagen bør laves om, hvis man
ønsker, at virksomheden skal være international. Telefonsvarebeskeden skal således
begynde på engelsk og derefter være indtalt også på både dansk og engelsk. Efter lidt snak
brydes mødet op, og de enkelte agenter taler med Jonas om levering af salgskollektioner,
om hvornår de får en opdatering på salgsmappen og mødets resultat mv. Jeg får lejlighed til
at tale med de to franske agenter, som jeg to dage senere skal mødes med i Paris på
herremodemessen Tranoi Homme.
Situationen i forbindelse med salgsmødet viser, hvilke således umiddelbare udfordringer en
mindre modevirksomheder har i forhold til at ville ekspandere på eksportmarkedet og
dermed at orientere sig internationalt som led i modesystemets generelle multicentrering.
Den skal forholde sig til en række, så at sige, nye aktører såsom agenter/sælgere, men også
de forskellige markeders konkurrenter, klima og beklædningstraditioner. Det kræver en
gennemgribende professionalisering og internationalisering af virksomhedens organisation
lige fra valget af, hvilket sprog telefonsvarerbeskeden skal indtales på, til at tage stilling til,
om virksomheden ønsker sin vækst beroende på fremstillingen af brede kollektioner, hvor
det er muligt for de fleste markeder at finde styles, som passer til deres markeders
beklædningspræferencer, årstider og vejrforhold, eller om det ønskes at satse på at have et
skarpere og mere profileret designudtryk, som i kraft deraf gerne skal gøre sig eftertragtet
også på markeder, hvor andre beklædningspræferencer umiddelbart er tilstede. Den
tilstedeværende opmærksomhed på dansk mode fra udlandets side, og at flere af de
danske modevirksomheder med deres hjemmemarkeds succes har tillagt sig en større
selvtillid og ønske om ekspansion på eksportmarkedet, som også er tilfældet for Mads
Nørgaard-Copenhagen, viser sig i situationen fra salgsmødet at stille nye krav til
virksomheden om, at den vælger enten at anlægge en mere trendfølgende eller en klarere
trendskabende designstrategi. Om end virksomheden kan have taget stilling til dette i en
dansk kontekst og her som i Mads Nørgaard-Copenhagens tilfælde er anset for at være
blandt industriens trendskabende modevirksomheder, fordrer ønsket om et øget salg på
eksportmarkedet, at der tages yderligere stilling. Både fordi konkurrencen er hårdere, og
fordi gennemslagskraften ikke alene kan skabes på brandidentitetens italesættelse, der i
Mads Nørgaard-Copenhagens tilfælde er meget lokalt bundet op, men også hele tiden må
vise sig i den konkrete modebeklædning i form af overbevisende designudtryk og kvalitet,
hvis ikke det er prisen, der vælges som det afgørende konkurrenceparameter. Nederdelenes
længde, som tages op til diskussion af den amerikanske agent, og tilbagemelding om, at
det danske marked er vigtigst at målrette kollektionen efter på det pågældende tidspunkt,
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viser, at der tages stilling til modedesignet ud fra de lokale forudsætninger, og derigennem
gør kollektionen meget konkret dansk, formgivet i overensstemmelse med forestillinger om
det danske markeds smag og modepræferencer og således ikke kun i forhold til en danske
historisk forankring, som Mads Nørgaard har udtalt med reference til PH-lampens
designudtryk og værdier.
Forskelspraksis i forbindelse med modebeklædningens formgivning viser sig således
også i denne situation, som i de to forrige situationer, som centralt for at opnå og
opretholde markedsandel, men på en måde hvor Mads Nørgaard-Copenhagen ikke blot
kommer til at ligne det pågældende eksportmarkeds, så at sige, egne lokale Mads
Nørgaard-Copenhagen’er. Hvor det i den foregående situation i forbindelse med
planlægningen af virksomhedens første modeshow fremgik, at det var vigtigt at adskille sig
fra andre danske modevirksomheder, men helt i orden at ligne udenlandske
modevirksomheder, er det i situationen ved salgsmødet klart, at der er tale om en hårfin
balance. Virksomheden skal således håndtere en forskelspraksis, som forholder sig både til
en intern, lokal kompleksitet af virksomheders modetøjs designudtryk og en ekstern,
international kompleksitet af tilsvarende virksomheders modetøjs designudtryk. Mads
Nørgaard-Copenhagens situation viser med andre ord, at med en eksportorientering
skærpes fokuset på virksomhedens designudtryk og virksomhedens identitet yderligere
svarende til, at det gjorde sig gældende generelt for den danske modeindustri med dens i
stigende grad øgede eksportorientering i løbet af 1960’erne, som omtalt i forrige kapitel.

Med Mads Nørgaard-Copenhagen i Paris
Det sidste nedslag i mit feltarbejdsmateriale til at belyse, hvordan dansk mode udfolder sig i
praksis handler om præsentationen af Mads Nørgaard-Copenhagens herrekollektion ”forår
08.1” på modemesse i Paris. Det var dagen efter salgsmødet i København. Jeg mødtes med
de to franske agenter, Pierre og André, i Paris i Pierres egen modeforretning på rue du
Faubourg Saint Antoine, hvor han blandt andet sælger Mads Nørgaard-Copenhagen side
om side med andre fortrinsvis nordeuropæiske modemærker. Stemningen er hektisk.
Pierres butiksassistent har netop sagt sit job op, og han står derfor overfor at skulle passe
sin forretning i de næste dage, samtidig med at han også burde stå på messestand for at
repræsentere Mads Nørgaard-Copenhagen. Og André har netop fået en parkeringsbøde for
at holde ulovligt, mens han har båret Mads Nørgaard-Copenhagen salgskollektion i
dragtposer ud i sin bil. Det irriterer ham tydeligvis. Jeg kører med ham tværs gennem Paris
fra det tolvte til det andet arrondissement til Palais de la Bourse (den tidligere børsbygning)
ved siden af Pariser Operaen, hvor herremodemessen Tranoi Homme afholdes.
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Messen åbner den følgende dag og strækker sig over tre dage. Der er tale om en
mindre messe for internationale modemærker, der anses for at have en selvstændig
designprofil. Messen er en del af herremodeugen i Paris. Ifølge André henvender messen sig
primært til internationale indkøbere, som er på udkig efter at finde nye, eksklusive
modemærker, og udenlandske agenter på jagt efter nye modemærker, de gerne vil
repræsentere. Det betyder, at der er mindre salg for de to agenter, da de kun kan tage imod
ordrer fra franske indkøbere, men må videreformidle de internationale til Mads NørgaardCopenhagen i København. De franske indkøbere kommer kun til messen i begrænset
omfang. André forklarer, at de derfor overvejende sælger til dem via deres showroom eller
ved direkte kundebesøg. Han og Pierre foretrækker dog at sælge Mads NørgaardCopenhagen enten på messe eller i showroom, fordi, som han siger, kollektionen er svær at
sælge style for style. Der er tale om almindelige T-shirts, en skjorte eller en sweater. Ser
man ikke disse beklædningsdele i en større sammenhæng, er det svært at se, hvordan de er
udtryk for en bestemt identitet og et bestemt designudtryk. Men når det så er sagt, anser
André Mads Nørgaard-Copenhagen for at være et dansk modemærke, der er lettere at
sælge end eksempelvis Munthe plus Simonsen. Det skyldes, som han udtrykker det, at:
”Stilen er meget mere tilgængelig. Der er tale om cool hverdagstøj, som kan bruges både på
arbejde og til fest. Pris og kvalitet hænger godt sammen.” For ham at se har Munthe plus
Simonsen det problem, at prisen er for høj i forhold til kvaliteten. Deres designidentitet er
dog mere markant, men derfor sværere at sælge bredt set. I bilen fortæller André videre, at
det var Pierre, som opdagede Mads Nørgaard-Copenhagen på Tranoi-messen og fik ideen
til, at de sammen skulle repræsentere modemærket i Frankrig. De to havde lært hinanden at
kende, fordi André også repræsenterer modemærket Kenzo Sport og solgte til Pierres
forretning. Efter samtaler med først Mads Nørgaard-Copenhagens daglige leder og derefter
Mads Nørgaard selv fik de accept til at have ansvaret for at sælge mærket i Frankrig.
Fremme ved Palais de la Bourse hjælpes André og jeg ad med at bære kollektionen
ind til den tildelte messestand. Standen er placeret tæt ved hovedindgangen. Pladsen er
trang, cirka seks kvadratmeter. Der er på forhånd udleveret to stole, et mindre bord, et
stående spejl og en skraldespand. Aftalen var også, at der skulle være opstillet to tøjstativer.
André får efter nogen forhandling udleveret to stativer, og vi hænger kollektionen op. André
er noget i tvivl om, hvordan kollektionen skal præsenteres, han spørger mig gentagne
gange, hvad jeg synes, hvilket jeg har svært ved at svare på. Et princip, han dog står helt
fast på, er, at kollektionen ikke må hænges op efter typen af beklædning, det vil sige skjorter
for sig, bukser for sig og så videre. Beklædningsdelene skal mikses, men må efter hans
mening godt hænges op koordineret efter farve. Hvad der skal hænge først på tøjstativet
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Med Mads Nørgaard-Copenhagen i Paris,
Tranoi Homme 29. juni – 2. juli 2007
1. Forside til messekatalog.
2. Palais de la Bourse lige før
messeåbning den 29. juni 2007.
3. Indretningen af messestand, hvor flere
forskellige opstillings- og
ophængningsmuligheder afprøves for at
få kollektionen til at tage sig bedst muligt ud.
4. De to franske agenter og en kunde på Mads
Nørgaard-Copenhagens stand, i dens
endelige udformning.
4

(Foto: Marie Riegels Melchior)

som blikfang er han også i tvivl om. Første forsøg er en motorcykeljakke i sort læder. Andet
forsøg en sølvfarvet wind-breaker, men som han er inde på sender den et misvisende signal
for den øvrige kollektion, da den er mere spektakulær end resten Det ender derfor med en
koksgrå T-shirt med hvid tekst, hvor der står: ”Lo-fi, acid, gospel, industrial, beat, pop”, som
jo ifølge Mads Nørgaards briefing på salgsmødet mest direkte opsummerer kollektionens
”Mash-up”-tema. På væggen opsættes to plakater fra den foregående kollektion.
På de andre stande er der ligeledes travlt med at organisere præsentationen af de
respektive kollektioner. Om end alle synes i gang, er stemningen afslappet, og flere af
udstillerne lader til at kende hinanden, kindkysser og taler meget sammen. Jævnfør
messekataloget er der i alt 105 udstillere på messen.
Næste morgen, da jeg møder på messen, er der stadig flere virksomheder, som er
ved at gøre deres stand klar. Der er ikke et stort opbud af besøgende. Antallet tager til i
løbet af dagen, uden at der på noget tidspunkt synes fuldt af mennesker. Der er overvejende
japanske og asiatiske besøgende. Flere kommer hen og ser på Mads NørgaardCopenhagens stand. De løfter eventuelt et par bøjler ud. Taler lidt sammen og spørger til
priser og distributionsmuligheder. Ingen synes interesseret i at købe. Pierre, der er på
standen om formiddagen, inden han skal tilbage og passe sin forretning, forklarer, at særlig
de japanske besøgende kun er interesseret i at finde ud af, om der er mulighed for at blive
japansk agent. Inden André kommer og overtager ansvaret for standen, kommer en
journalist fra det internationale internetbaserede trendforecastingbureau WGSN og ser på
kollektionen. Han tilkendegiver sig ikke lige med det samme, men efter at Pierre er begyndt
at fortælle om kollektionen, afslører han, at han er journalist og arbejder på en kommende
trendrapport om herremoden. Pierre begynder at fortælle om Mads Nørgaard-Copenhagens
historie. Han tager fat i en patentstrikket blå, sejlerlignende uldsweater lukket med fire
gyldne knapper på venstre skulder. Pierre fortæller, at sweateren er fremstillet i Danmark og
derfor er en af de få ting i kollektionen, hvor der i mærkeanvisningen står ”Made in
Denmark”. Pierre fortæller med den i hånden, at sådanne sweatere har Mads NørgaardCopenhagen lavet i årevis, og at der er tale om en klassiker, de fleste danskere på et eller
andet tidspunkt i deres liv har som del af deres garderobe. Han betoner gentagende gange,
at den er fremstillet i Danmark, og at det for Mads Nørgaard-Copenhagen anses for vigtigt
at kunne opretholde lokal produktion af nogle af sine styles. Journalisten spørger videre
interesseret til kollektionen, og da han er på vej væk, spørger jeg ham, hvorfor han er
opmærksom på Mads Nørgaard-Copenhagen. Han forklarer, at han er blevet optaget af det
skandinaviske marked, fordi det er dér, at der på street wear-siden sker noget nyt for tiden.
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Han har endnu ikke selv været i Skandinavien, men håber på et tidspunkt at komme til
København, hvor han har hørt, at folk går meget ”cool klædt”, som han udtrykker det.
Mødet med journalisten viser, at det også er betydningsfuldt i forhold til at holde
mediernes opmærksomhed, at der er en fortælling i modetøjet, som i eksemplet med at
sweateren er fremstillet i Danmark. Den særlige fortælling om Mads Nørgaard-Copenhagen
som et historisk, dansk modemærke, viser sig som en måde, hvorpå agenten kan
differentiere kollektionen på, men som ellers umiddelbart synes svær at nationsbestemme,
da der overvejende er tale om basisvarer og – i det givne tilfælde med den sejlerlignende
uldsweater – som ikke er en del af Mads Nørgaard-Copenhagens klassikere og mere minder
om den bretonske sejlersweater fremstillet af den franske virksomhed Saint James siden
begyndelsen af det 20. århundrede!
Resten af dagen er der relativt stille på messen, folk ser på kollektionen. Prøver
enkelte ting. Kun få foretager indkøb. Og på samme måde forløber de følgende dage. Mads
Nørgaard-Copenhagens salgschef Jonas kommer til messen på dag to og er store dele af
tiden den tilstedeværende på standen. Hen af eftermiddagen på dag to sker der dog noget
opsigtsvækkende. To græske indkøbere tropper op på standen. De går meget målrettet til
kollektionen. Der er tale om en kvinde og en mand. Begge aldersmæssigt i slutningen af
tyverne. Manden tager straks fat jakker, T-shirts og sweatere. Jonas genkender kvinden.
Hun er en tilbagevendende kunde hos Mads Nørgaard-Copenhagen. Den eneste de har i
Athen og Grækenland som sådan. Mens manden prøver den ene style efter den anden i
kollektionen, omorganiseres dens ophængning ved, at de sorterer den efter det modetøj, de
ønsker at købe, og det, de ikke er interesseret i. Beslutningerne om de enkelte dele tager
ikke lang tid. Når stylen er prøvet, set i spejlet, rørt ved, vælges den fra eller til. Der er ikke
meget snak mellem de to undervejs. Blot udtryk som ”ja” eller ”nej”. Da kollektionen er gået
igennem, sætter kvinden sig ved bordet, hvor Jonas har taget bestillingsblokken frem samt
salgsmappen. De går de udvalgte styles igennem, og kvinden træffer beslutning om, hvilke
farver hun er interesseret i. Jonas orienterer, hvis der er ændringer i forhold til
kollektionsprøven, som hun skal være bekendt med. Den græske kvinde ønsker ikke på
nuværende tidspunkt at beslutte, hvor mange styk og fordelt på hvilke størrelser, hun vil
købe. Det vil hun vende tilbage om, når hun efter få dage er tilbage i Athen. Jonas udtrykker,
at det er der ikke noget problem i. Bestillingen bliver flere sider lang. Da de er færdige,
spørger kvinden, om det er muligt at blive agent for Mads Nørgaard-Copenhagen på det
græske marked. Jonas svarer, at det lyder som en god idé, men at det vil passe
virksomheden godt, hvis det kan vente lidt endnu, da de allerede er i gang med at opdyrke
en del nye markeder, hvilket er meget tidskrævende. Fra de to grækere kom ind på standen,
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til de går igen, er der gået knap 40 minutter. Da de går, læner Jonas sig tilbage i sin stol og
ser utrolig glad ud for den aflagte bestilling og er imponeret over omfanget. At det gik så
relativt hurtigt overrasker ham ikke. ”Sådan foregår det”, som han siger.
Situationen med de græske indkøbere illustrerer, som også fremhævet i forbindelse med
designteamets indledende arbejde med højsommerkollektionen 06.2 og igen under
salgsmødet, at en stor del af de beslutninger, som tages i forbindelse med modetøj – dets
design og dets indkøb - forekommer baseret på en taktil omgang med tøjet. Der er tale om
tavse processer, der er tættere knyttet til det enkelte stykke tøj end blot virksomhedens
image og brandidentitet. Det tydeliggør vigtigheden af, at brand og produkt hænger
sammen og dermed understøtter hinanden, som det blev bekræftet i salgsmødesituationen,
hvor agenterne forholdt sig kritisk til de enkelte stykker modetøj, fordi de anså det for
altafgørende, at produktet var i orden for at kunne overbevise indkøberne om det som det
rette valg. I forhold til situationen med WGSN-journalisten fremhæver det, hvordan
modetøjet skal kunne fungere på to forskellige måder for gøre forskel og dermed være
effektfulde over for to centrale led i forbindelse med salg af modetøj, både journalisten og
indkøberen. Modetøjet skal rumme både fortællinger og et signifikant designudtryk med god
pasform, som føles ”rigtigt”, i det øjeblik det tages på.

Opsummering
At skabe dansk mode er som i Mads Nørgaard-Copenhagens tilfælde en sammensat proces
af mange forskelligartede praksiser, der er involveret og sammenfiltret i hinanden. Der
indgår mange forhandlinger og overvejelser mellem de involverede aktører før at et endeligt
resultat kan opnås i form af færdige kollektioner. Den praksiografiske beskrivelse som jeg
har fremlagt igennem de fire situationer viser dertil, at kendetegnende ved dansk mode set i
praksis som hos Mads Nørgaard-Copenhagen, er at det er multipelt. Dansk mode består af
flere versioner. Men disse er relateret på forskellige måder, som det eksempelvis fremgik i
forbindelse med hvordan der specifikt blev taget stilling til, at Mads Nørgaard-Copenhagens
kollektioner skulle se anderledes ud end eksempelvis Day Birger et Mikkelsens.
Desuden fremkom det også, hvordan forskelspraksis er centralt i forhold til at vinde
markedsandel. Med salg på både hjemme- og eksportmarkeder udfordrer det denne
forskelspraksis til at være udspændt mellem både Mads Nørgaard-Copenhagens
brandidentitet og andre lokale modevirksomheders modetøj, og virksomhedens
brandidentitet og eksportmarkedernes eksisterende udbud af modetøj. Dertil kommer at det
med modeindustriens globalisering også anses for nødvendigt at tage stilling til, hvor
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virksomheden vælger at få sine kollektioner produceret, da markeringen af
produktionsstedet anses for værdiskabende og understøttende virksomhedens
brandidentitet.
Ved at træde inden for i modeindustrien, som hos modevirksomheden Mads
Nørgaard-Copenhagen og følge og observere de hverdagspraksisser, der omgærer
fremstillingen af dansk modetøj, er det endvidere blevet tydeliggjort, at aktørnetværket
dansk modes konfiguration involverer både lokale danske og udenlandske modepraksisser.
Dansk modes tilblivelse beror ikke kun på en selv-eksotiserende designpraksis i form af
eksempelvis en fortælling om og iscenesættelse af modetøjets danskhed igennem
association til PH-lampens hverdagsæstetik. Til trods for en i udgangspunktet låst dør til
designstudiet, som jeg erfarede det i forbindelse med designteamets formgivning af
sommerkollektionen 06.2, trænger både den geografisk nære og fjerne omverden inden for
og blander sig i kollektionens udformning lige som foregående kollektioners salgstal og
designudtryk. Det udenlandske er således medvirkende i skabelsesprocessen af det
danske. Mads Nørgaard-Copenhagens selv-eksotisering af dansk designtraditioner overført
til modedesign gøres ikke alene til modetøjets designudtryk, men væves sammen med
udenlandske modepraksisser her og nu.
Fra i dette kapitel at have belyst, hvordan dansk mode udfolder sig i praksis hos en mindre
danske modevirksomhed, vil jeg i næste kapitel med afsæt i min interviews med et udsnit af
den danske modeindustris modedesignere, virksomhedsejere og formidlere udfolde,
hvordan de på forskellig vis forholdte sig til dansk mode som et særligt individualistisk og
bohemisk designudtryk, således som fænomenet blev italesat mod slutningen af 1990’erne
og i begyndelsen af 2000-tallet.
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KAPITEL 6

MED ELLER UDEN PAILLETTER
- UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VED
ET DANSK MODEDESIGNUDTRYK

Mod slutningen af 1990’erne og i begyndelsen af 2000-tallet dominerede italesættelsen af
dansk mode som et bohemisk og individualistisk designudtryk. Pailletter var ligeledes
kendetegnende for beskrivelsen, som det både er kommet frem i citat af Dickson fremhævet
i kapitel 4 fra bogen Dansk design og i Mads Nørgaards omtale af den dominerende
opfattelse af dansk mode i 2005, som det fremgik af forrige kapitel. Denne lille, ofte
funklende, cirkulære ting af plastik eller metal, dekorativt syet på tøj og en kending fra
særligt mellemøstlige og asiatiske kvinders beklædning viste sig således at være en
iøjnefaldende lille ting ved dansk mode. Pailletter indgik som et tilbagevendende element i
designudtrykket i damekollektionerne hos modevirksomheder som Munthe plus Simonsen,
Day Birger et Mikkelsen, Bruuns Bazaar, Rützou, Heartmade og Noa Noa. Pailletter syet på
uldsweatere, på nederdele og i kombination med broderibesætninger forekom i flere danske
modevirksomheds kollektioner, ligesom pailletter også indgik i internationale
modevirksomheders designudtryk på dette tidspunkt. Eksempelvis indgik der pailletter i
belgiske Dries van Noten, italienske Alberta Ferretti og franske Louis Vuittons forår/sommerkollektioner i 2005. Pailletterne var med til at gøre hverdagens modetøj mere pyntet og
festligt og blev anset for at gøre modetøjet mere anvendeligt i forskellige sammenhænge, fra
arbejde til fest. I nogen tilfælde var det også med til at give modetøjet et mere eksotisk strejf
fra fremmede kulturers beklædningsudtryk. I andre tilfælde gjorde det tøjet mere romantisk,
feminint og sødt, alt efter samspillet med modetøjets øvrige formgivning.
Pailletter fremstod i den forstand i et aktørnetværksteoretisk perspektiv som en
aktør, ligesom italesættelsen af dansk mode som et individualistisk og bohemisk
designudtryk i forhold til konfigurationen af dansk mode. Dansk mode stabiliserede sig
således omkring dette designudtryk i perioden slutningen af 1990’erne og begyndelsen af
2000-tallet. Men da jeg i mine interviews med et udsnit af den danske modeindustris
modedesignere, virksomhedsejere og formidlere spurgte ind til deres opfattelse af dansk
mode, viste det sig, at der også var en uenighed i forhold til italesættelsen af dansk mode
som sådan. Svarende til at Mads Nørgaard-Copenhagen stod for sin egen danske modeversion, som det fremgik af forrige kapitel, viste andre modedesignere også at opfatte de
virksomheder, der var tilknyttet eller ejet af, at gøre det samme og derigennem finde det
modstridende i forhold til deres modedesignpraksis at blive kategoriseret som del af et
bestemt designudtryk italesat som dansk mode. Det blev således understreget igennem
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mine interviews, at fænomenet dansk mode så at sige forekom som en udefinerbar størrelse
for flere af mine informanter, og at der dem imellem foregik en forhandling om dansk modes
konfiguration. Til sammenligning med Mols undersøgelse (omtalt i kapitel 1) af sygdommen
åreforkalkning og fænomenets multiplicitet synes det karakteristisk, at fænomenet dansk
mode i sig selv står til diskussion. 289 Dansk mode er ikke på samme måde som
åreforkalkning evident. Dansk mode viste sig gennem mine interviews at være et mere
komplekst fænomen, der tilbagevendende er til diskussion og bliver praktiseret på forskellig
vis i de forskellige situationer, som informanterne forholdt sig til. Det vil sige deres egen
praksis af dansk mode
I dette kapitel vil jeg således nærmere udfolde, hvordan det i mine interviews kom
frem, at informanterne forholdt sig forskelligt til dansk mode italesat som et bestemt
designudtryk, hvordan der var forskel på, om det blev set som en mulighed eller en
udfordring, at dansk mode fremstod som et designudtryk, og hvordan dansk mode blev
koblet til at være noget særligt dansk, bærer af en form for egenart, der udmærker det
danske modetøj fra andre landes. Jeg vil begynde med det sidste først.

Hvordan er dansk mode dansk?
Med italesættelsen af dansk mode som et individualistisk og bohemisk designudtryk, som
omtalt allerede i kapitel 4, fulgte en diskussion af, hvordan dette udtryk kunne anskues som
værende særligt dansk. Det mødte jeg i mine interviews, som jeg skal vende tilbage til, men
stødte også på det i en mere usædvanlig artikel i ugebladet ALT for damerne fra
sensommeren 2003 skrevet af bladets moderedaktør. 290 Jeg fremhæver den her, fordi den
er med til at understrege den undren, der er tilstede i modemedierne, men også i industrien,
over at dansk modes kendetegn, dens dominerende designudtryk, siden slutningen af
1990’erne og i begyndelsen af 2000-tallet forekom så fjernt fra det enkle og funktionelle
udtryk, der ellers blev anset for at være indbegrebet af succesrigt dansk design. Artiklen bar
således også den let ironiske titel ”Så’ dansk!” efterfulgt af en underrubrik indledt med
ordene:
”Dansk mode ligner ikke helt det, man traditionelt forbinder med dansk design.
Det etniske-boheme-look har virkelig fået fodfæste – det så vi allerede på sidste
modemesse i København.”
Mol 2002.
Det usædvanlige ved artiklen var dens problematiserende karakter. Som den engelske sociolog
Angela McRobbie har påpeget, er den kritiske journalistik eller i det hele taget diskuterende
journalistik ikke kendetegnende for mediernes dækning af modeområdet. Modemedierne og
modeindustrien er for tæt involveret i hinanden til, at dette kan lade sig gøre (McRobbie 1998:151152).
289
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Derfra gik artiklen, som det blev formuleret, dansk mode ”efter i sømmene” for at prøve at
komme nærmere en forståelse af, hvorfor det samtidig populære danske modetøj så ud,
som den gjorde, og hvordan dét hang sammen med at være dansk. I artiklen forekom tre
interessante udtalelser vedrørende dansk mode, som jeg vil fremhæve, da de hver især
illustrerer spredningen i opfattelser af dansk modes egenart.
Mads Nørgaard, der var en af artiklens informanter, gav først og fremmest udtryk for,
som også i mit feltarbejde og i sin brandbibel som omtalt i forrige kapitel, at fællesnævneren
i dansk mode skulle ses som at ligge et andet sted end i modetøjets designudtryk, og at det
dermed blev lettere at se det særligt danske ved dansk mode. Mads Nørgaard formulerede
det på denne måde i artiklen:
”Der er ganske rigtig langt fra Munthe plus Simonsen til Arne Jacobsen. Der er
ikke et specielt dansk udtryk i de danske designeres tøj, som man finder det i de
kendte arkitekters arbejde, men så er der et andet fællesstræk, nemlig den
demokratiske indstilling til produktet – de har ambitioner om at klæde alle pænt
på, lige fra tømrerlærlingen til reklamekonsulenten. (...) Ser man generelt på de
danske designere, som er i samme genre og de mest populære her hjemme –
Munthe plus Simonsen, Bruuns Bazaar og Day Birger et Mikkelsen – så er tøjet
godt lavet og til rimelige priser. Disse firmaer kunne sagtens hæve sig selv op på
et højere niveau og tage ”designer”-priser for deres tøj for at gøre det mere
eksklusivt, men her kommer det typisk danske ind: etikken frem for æstetikken
(...).”291

Mads Nørgaard gav således udtryk for, at der kunne ses ligheder mellem de danske
modevirksomheder ved at se nærmere på det værdigrundlag, som virksomhederne
praktiserede i form af den ens prissætning, de satte på det danske modetøj. Dansk mode er
på den måde i Mads Nørgaards udlægning kendetegnet ved et demokratiorienteret
værdigrundlag. Modetøj skal være for alle, ligesom det dannede mode i 1960’erne, da
dansk mode begyndte at blive italesat som et selvstændigt fænomen med sit eget
designudtryk, og i den forstand kunne købes til rimeligere priser, end hvad der må forstås
som prisen på det internationale og mere eksklusive modetøj, uden dermed at have et
ringere designudtryk.
Anderledes så modedesigneren Naja Munthe, bag modevirksomheden Munthe plus
Simonsen, imidlertid på det danske ved dansk mode, hvilket hun gav udtryk for i artiklen:
”Dansk mode adskiller sig fra resten af verden ved netop ikke at være så
strømlinet og ikke at skele til, hvad der er tidens trend, hvad der sker i udlandet. Vi
er boheme, ja, men det er ikke romantik, og det er heller ikke Christiania-flippet.
Vores stil er snarere et udtryk for, at vi ikke er autoritetstro kombineret med
291
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inspiration fra hele verden – en helt anden verden end modens. (...) Man kan ikke
sammenligne dansk mode med tidens interesse for dansk møbelkunst og
arkitektur fra 50’erne og 60’erne, fordi det er udtryk for en bestemt tid. Dengang
levede man ikke i et multikulturelt samfund, som vi gør i dag. Vi er vokset op i en
anden tid, og det afspejler vi i vores tøj ved at gribe inspiration fra alle
verdenshjørner, for det er vores virkelighed i dag. Og når vores tøj er blevet så
populært, er det jo, fordi vi som designere og vores kunder som forbrugere er en
generation, som er vokset op ”skulder ved skulder”, så både de og vi har samme
behov. Tøjet skal være individuelt, men også komfortabelt, feminint uden at være
lillepiget og farverigt, uden at man ligner et fastelavnsris.”292

Dansk modes designudtryk karakteriserede for Naja Munthe at se en nuværende danskhed,
en danskhed formet af at være del af en globalt orienteret verden og uafhængig af, hvad
modetendenserne i udlandet måtte diktere. Danskheden ved dansk mode var således ikke
traditionsforankret i den forstand at kunne pege på rødder forbundet til en særlig dansk
designtradition fra 1950’erne og 1960’erne i brugsting og arkitektur, men dansk i kraft af at
være danske modedesigneres bud på formgivningen af modetøj i den samtid, de lever i.
Modedesigneren Lene Sand, bag modevirksomheden Sand, gav endelig udtryk for
en igen divergerende holdning til det danske ved dansk mode set i forhold til Mads
Nørgaard og Naja Munthes respektive synspunkter. For Lene Sand beroede det aktuelle og
dominerende designudtryk i det danske modetøj på danske værdier opstået i 1960’erne og
1970’erne, men disse stod også over for forandring:
”Jeg tror dét med det bohemede, flippede retro-look, ligger i mange danske
tøjdesigneres rødder. Det er en reminiscens fra 60’erne og 70’ernes
rødstrømpebevægelse – det løse snit, det lidt ”pædagogagtige” look – men jeg
tror også, vi vil se, at de kommende sæsoner vil det look blive nedtonet og mest
set i tøjet i brudstykker.”293

Designudtrykket i dansk mode blev således af Lene Sand set som at udspringe af særlige
danske værdier, men ikke direkte forbundet med en dansk designtradition, men rettere med
1970’ernes danske kvindebevægelse og dens sympatisørers måde at klæde sig på, og som
alt efter modens generelle skift i større eller mindre grad vil præge det danske modetøjs
designudtryk.
Hvordan dansk mode er dansk, var der således ifølge artiklen ikke enighed om. Men
samtidig heller ikke tvivl om, at det dansk designede modetøj på en eller anden måde
adskilte sig fra andet modetøj og dermed kunne omtales som kendetegnet ved visse
nationalt afgrænsede fællestræk, om end disse var forskellige de tre informanter i mellem. I
mine interviews stødte jeg på lignende divergerende holdninger til, hvordan det blev fundet
muligt at begribe dansk designet modetøj som særlig dansk. Men som to informanter
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Noa Noa bohemiske univers
Noa Noa er en af de danske modevirksomheder,
der har taget den bohemiske stil til sig i en feminin
og romantisk udlægning. Oprindelig startede
virksomheden i begyndelsen af 1980’erne med at
lave modetøj til ”kunsthåndværker-pigen” og med
udgangspunkt i det mere enkle designudtryk. Siden
slutningen af 1990’erne har dette ændret sig til et
mere pyntet og skødesløst udtryk. Den bohemiske
selvforståelse har yderligere lagt navn til Noa Noas
interne nyhedsavis ”The Bohemian”. På billederne
vises forår/sommer 2006.

udtrykte det uafhængigt af hinanden, er det særlige ved dansk mode efter deres
overbevisning, at det skal forstås i sammenhæng med, hvad der på et bestemt tidspunkt
danner mode. Det vil sige, hvad der kan sælges på de danske modevirksomheders
markeder – hjemme som ude. Modedesigneren Susanne Rützou, der i løbet af 1990’erne
havde stået for modedesignet hos virksomheden Bruuns Bazaar og påskønnet for have
været med til at grundlægge dansk mode italesat som individualistisk og bohemisk, udtrykte
dette på følgende måde:
”Jeg tror måske, det startede med, at da vi startede i Bruuns Bazaar, så var der
faktisk ikke rigtig nogen etableret modescene i Danmark. Der var en masse
mainstream firmaer, som levede af at fortolke strømningerne fra udlandet, og så
solgte de det på hjemmemarkedet og var dér meget prisfokuseret. Det var, hvad
der var. Da jeg blev bedt om at definere et koncept for Bruuns Bazaar, inden for
meget løse rammer, var det, at jeg tænkte, at nu bliver jeg bare nødt til at lave
noget, jeg selv føler for. Og det blev nok starten på alt det, det har ført med sig til i
dag. Hvad jeg kunne fornemme den gang var, at mange af de mærker, som fik
blod på tanden, lænede sig meget op af det udtryk gennem egne fortolkninger.
Og det er jo klart. Det er fordi, at den stil sælger. Og det virker så
selvforstærkende på en eller anden måde. Nu er det gået hen og blevet
indbegrebet af dansk mode. Der er helt klart nogen fællesnævnere i det boheme
og det romantiske. Men samtidig er der også meget, der stritter i alle mulige
retninger.”294

Og i forlængelse heraf udtalte Keld Mikkelsen, der er grundlægger af modevirksomheden
Day Birger et Mikkelsen og tidligere gennem en årrække har arbejdet for
modevirksomheden Bestseller:
”(...) i øjeblikket siger man, at By Malene Birger og Rützou, at det er dansk fashion.
Der er ikke meget dansk fashion over en Rützou-kollektion efter min bedste
overbevisning. Historisk set. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Der er klar
inspiration ude fra, der med et par skandinaviske dråber gør, at det ser
skandinavisk ud. Det er jo her, vi kommer fra, og det tror jeg da på, at det i en eller
anden udstrækning kan ses, høres og fornemmes. Men at kalde det typisk dansk
fashion, det, der sælges godt i øjeblikket, det synes jeg er langt ude. (...) Med 30
år i branchen vil jeg sige, at det er noget sludder. For i de 25 år af min tid i
branchen har jeg slet ikke kunne sælge denne her type fashion. Det kunne jo slet
ikke lade sig gøre, at sælge de her varer for bare 12 år siden, der krævede noget
af forbrugeren. Dengang handlede det mere om, at vi alle skulle ligne
hinanden.”295

De så således begge, at det er svært at omtale det aktuelle danske modetøj og dets
designudtryk som forbundet med at være noget særligt dansk, forstået som en særlig dansk
tradition. Det danske ved dansk mode var i deres respektive udlægninger dets aktuelle
popularitet, som derigennem gjorde, at det er muligt at italesætte dansk mode som at bero
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Susanne Rützou sammen med to modeller i forbindelse med hendes modeshow
afholdt på Københavns Rådhus, i februar 2007
(Foto: IN, nr.8, august 2007, side 50)

på fælles træk, men derudover ikke i nævneværdig grad. Deres udtalelser ligner på mange
måder det billede, som tegnede sig af italesættelsen af dansk mode som fremhævet i
kapitel 4.
Indtrykket af, hvad det danske ved dansk mode er, forekommer gennem de
fremhævede citater ikke entydigt, men entydigt flertydigt. De enkelte informanter synes at
have hver deres udlægning af dansk modes konfiguration, hvis ikke det – som særligt udtalt
i citatet af Keld Mikkelsen – blev betragtet som omsonst at gøre sig forestillinger om dansk
modes danskhed. Ingen af informanterne koblede således det dominerende designudtryk i
dansk mode og italesættelsen som individualistisk og bohemisk til forestillinger om særlige
danske, kanoniserede beklædningstraditioner, som det eksempelvis blev det i Skovs
fremstilling af Hong Kong-modedesigneres opfattelse af en særlig Hong Kong-mode. 296
Eller som Goodrum viste, at modevirksomhederne Mulberry og Paul Smith hver især
benyttede sig af forestillinger om særlige engelske beklædningstraditioner i deres respektive
designudtryk.297 Traditionsforståelsen, hvis den var til stede, viste sig partikulær, som i Mads
Nørgaards tilfælde. Ligesom det fremgik i kapitel 4, kom det til udtryk i mine interviews, at
der ikke var en udbredt og enslydende opfattelse af en særlig dansk tradition
kendetegnende for dansk mode, men uenighed om, hvordan det særligt danske skal
defineres som noget historisk forankret eller som, hvad der er det typiske, det moderne her
og nu.

”Vi laver ikke alle sammen noget med pailletter”
Ordene er modedesigneren Anna Gulmanns, der frem til sommeren 2008 har drevet sin
egen enkeltmands-modevirksomhed Anna Gulmann Design, og som lader dem falde i
forbindelse med, at jeg i mit interview spørger hende om, hvordan hun vil karakterisere sit
eget designudtryk i forhold til den dominerende italesættelse af dansk mode som
individualistisk og bohemisk. Anna Gulmann er uddannet modedesigner fra designskole
Central Saint Martins College of Art & Design i London og flyttede umiddelbart derefter hjem
til Danmark for her at arbejde med modedesign fra sin base i Ryesgade på Nørrebro i
København. Hun var også blandt de 14 danske modedesignere, som blev eksponeret som
talentet i den danske modeindustri på udstillingen UNIK: Danish Fashion (2004).
I min interviewundersøgelse kom det således også i videre forstand frem, at det at
bestemme dansk mode ved det på et givent tidspunkt dominerende designudtryk i
modetøjet blev set som udfordrende. Det blev for flere af mine informanter set som en
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begrænsning, enten fordi de så det som at fastholde en for ensidig fremstilling af, hvad den
danske modeindustri kan tilbyde af designmæssig kreativitet, eller fordi det blev set som at
modarbejde opbygningen af en traditionsbevidsthed i modeindustrien om særlige danske
modedesignværdier. Modedesigneren Anna Gulmann gav i mit interview med hende udtryk
for, at det er vigtigt for hende at stå for noget selvstændigt, for sit eget designudtryk, frem
for at kunne kategoriseres som at tilhøre en særlig dansk mode, der på dette tidspunkt lå
fjernt fra det designudtryk, hun var optaget af. Eller for den sags skyld i det hele taget at
blive forbundet med en særlig dansk designtradition, som hun anså for at tilhøre en svunden
tid, og at hun snarere så det som sin opgave med sin kreative praksis forbundet med dét at
designe modetøj at vise, at alt design fra Danmark ikke ”handler om en hvid og enkel stol”,
som hun formulerede det, men om at være oppe i tiden og moderne. 298
Tilsvarende gav Karen Simonsen, der er den anden modedesigner bag
modevirksomheden Munthe plus Simonsen, udtryk for, hvordan hun og Naja Munthe også
så det som begrænsende, når deres designudtryk blev underlagt en bestemt italesættelse
forbundet med dansk mode, og det selvom de havde haft en stor indflydelse på
formuleringen af denne. Det fik dem til på et tidspunkt at gå så vidt som til, som hun
forklarede det, at udsende en pressemeddelelse i forbindelse med præsentationen af en ny
kollektion om, at deres kollektioner ikke længere kunne omtales som ”oriental-chic”, som de
ellers oplevede var den tilbagevendende respons, de fik:
”På et tidspunkt var vi simpelthen så trætte af, at få den der stukket i hovedet
med at vi var ”oriental-chic”, at jeg måtte skrive i en pressemeddelelse, at
”oriental-chick is dead”. Og det gav genklang. Det forstod de (de danske
modejournalister, red.). (...) Så et eller andet sted kan man sige – og det er ikke,
fordi jeg vil kritisere de danske journalister – men det er igen den der akilleshæl,
der hedder, at har man først fået det der stempel på sig, så er det ekstremt svært
at bevæge sig væk fra det. (...) Jeg vil dog sige, at ser man på den store
modescene, så er det ikke det værste, der kan blive sagt om den danske mode,
men det virker bare meget firkantet og meget simpelt, fordi jeg mener, at dansk
mode er så meget mere. Se på den danske filmindustri, der er både Bille August,
men der er også Lars von Trier. De er jo slet ikke ens, hvorfor så skære dem over
en kam, når man også kan fortælle om dem meget bredere?”299

Det blev set som en udfordring, således som Karen Simonsen var inde på, at med
italesættelsen af dansk mode som et bestemt designudtryk gjorde det umiddelbart og
særligt modemedierne, der i en vis udstrækning stod for at producere denne italesættelse i
første omgang, blinde overfor at se, hvordan modetøjets designudtryk havde mere at byde
på end deres udlægninger. Med dét for øje, hvordan agenterne hos Mads Nørgaard-
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Copenhagen i forbindelse med salgsmødet for kollektionen 08.1, lagde vægt på, at en style
ikke må gå igen mere end tre gange, før den bliver set som umoderne, forklarer det, hvorfor
det er problematisk for en modevirksomhed, hvis modemedierne ikke lægger mærke til de
fornyelser og ændringer i modetøjets designudtryk, som modedesignerne skaber.
Italesættelsen af dansk mode skabte som fremhævet så at sige et dilemma set fra Karen
Simonsens perspektiv. På den ene side er italesættelsen af dansk mode med til at skabe
opmærksomhed omkring de danske modevirksomheders kollektioner som at være noget
særligt og anderledes end andet modetøj. Men på den anden side er det samtidig med til
gøre dem til en bestemt ting, fastlåse det danske modetøj som af en bestemt mode, det
efterfølgende kan være svært for en virksomhed at bryde med i samme takt som sine
skiftende kollektioners ændrede designudtryk. Dette dilemma er dermed et andet end det,
som Skov (omtalt i kapitel 2) er inde på i forhold til, at Hong Kong-modedesignerne med
deres kendskab til, hvordan der var opstået opmærksomhed på japansk mode, følte, at for
at opnå international gennemslagskraft var de nødt til at benytte sig af en selveksotiserende designstrategi. 300 Deres dilemma bestod i, at flere modedesignere følte et
større kreativt behov for gennem deres modedesignpraksis at reflektere over og udtrykke
den kosmopolitiske samtid, som de så sig som en del af, men for at få mulighed for det og i
en international sammenhæng, så sig nødsaget til at basere sig på en selv-eksotiserende
designstrategi. Det var således, som Skov fremstiller det for Hong Kong-modedesignerne,
ikke på samme måde et problem at blive kategoriseret som typisk Hong Kong-mode i
forhold til at kunne opretholde sin modiske fornyelsespraksis, som det kom til udtryk for
Munthe plus Simonsen, som fremhævet her. Det kan hænge sammen med forskellen på de
to eksempler. Hvad der gjorde Hong Kong-moden til noget særligt, var den tydelige
reference til, hvad der blev opfattet som traditionel kinesisk beklædning, som
modedesignerne kunne fortolke og indarbejde i deres kollektioners designudtryk på mange
forskellige måder og stadig forny sig samtidig med at blive genkendt som noget særligt,
kultur- og stedspecifikt. I den danske sammenhæng var der tale om, at et bestemt
designudtryk identisk med, hvad der var på mode, udmærkede dansk mode. For det første
gjorde det, det svært at associere med at være noget særligt dansk, som fremhævet
ovenfor. For det andet, lå det ikke modedesignere for at lade det indarbejde som et
tilbagevendende designudtryk, i og med at det blev set som det samme som at gøre sine
kollektioner umoderne.
Modedesigneren Rikke Baumgarten, grundlægger sammen med modedesigneren
Helle Hestehave af modevirksomheden Baum und Pferdgarten, er inde på det samme med
300
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Baum und Pferdgarten
I en af virksomhedens tidlige kollektioner arbejde modedesignerne Rikke
Baumgarten og Helle Hestehave med et dansk kulturklenodie, det
musselmalede mønster kendt fra Den Kongelige Porcelænsfabriks produktion
siden slutningen af 1700-tallet. Konkret betød det at bringe keramikeren
Birgitte Mørk Winthers fortolkning af mønsteret, hvor blomsterne er skiftet ud
med små kranier, ind i designet af modetøj. De opfattede imidlertid dette som
et humoristisk indslag og ikke som et særligt ønske om at iscenesætte deres
modetøj som dansk.
(Foto: Lotte Freddie (2002): Modens mestre, København: Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck, side 18)

den måde, hun opfattede italesættelsen af dansk mode som begrænsende. Rikke
Baumgarten udtrykte dette på følgende vis:
”Inden for de sidste ti år er kendetegnet ved dansk mode det boheme og det
retro-agtige. Et af (den danske, red.) modeverdens største problemer er, at man
placerer sig som en ligeværdig partner til alle mulige andre brancher. Vi har ikke (i
den danske modeindustri, red.) den samme tradition, som man har i Frankrig og
England. Det er det, vi kæmper med. Vi bliver ikke taget alvorligt. Og det skinner
igennem i mange danske modedesigneres kollektioner, at man ikke har en eller
anden kulturel arv, som man putter ind i sin designopfattelse. Jeg synes, det er
meget svært at definere en eller anden form for tradition. Vi havde nogle gamle
skræddere (reference til navne som Holger Blom, Uffe Brydegaard og Preben
Birk), der lagde sig meget op af Dior eller Balanciaga – den parisiske tradition –
men vi har ikke ført det videre til en særlig national tradition. (...) Jeg tror, vi er ved
at udvikle en tradition. Vi har aldrig været banebrydende. Det er jo først noget, vi
forsøger at være i dag. (...) I virkeligheden er det måske en selvforståelse vi
mangler. For jeg synes, at man ser mange stærke (mode)designere i udlandet, der
med sig i bagagen har en forståelse af, hvad mode er.”301

Den tradition, Mads Nørgaard pegede på i føromtalte artikel i ALT for damerne, som han
mente kunne spores i dansk mode, hvis blikket blev rettet på prissætningen af modetøjet og
deri det, han anså for at være et særlig dansk, demokratisk værdigrundlag, så Rikke
Baumgarten imidlertid ikke som tilstede, hverken i italesættelsen af dansk mode eller i den
danske modeindustris selvforståelse. Måden at italesætte dansk mode på med fokus på
designudtrykket og dets nyhedsværdi blev set som at have medført, at der ikke er opstået
en dansk mode-tradition og en stærk selvforståelse i den danske modeindustri om, hvad
mode er set fra et dansk perspektiv, hvilket ifølge Rikke Baumgarten ellers ville styrke
kvaliteten af det danske modetøj, således som hun så det gøre sig gældende blandt
udenlandske modedesignere.
At der ikke er blevet opdyrket en bevidsthed om en særlig dansk mode-tradition
bekræftede mine informanter tilknyttet henholdsvis industriskolen Teko Center Danmark,
Designskolen Kolding og Danmarks Designskole, de tre skoler, hvorfra danske
modedesignere overvejende uddannes. 302 Og i mit interview med Jette With, tidligere
underviser gennem 45 år ved, hvad der i dag hedder Danmarks Designskole, bemærkes det
nok så interessant, at netop som dansk mode blev italesat som et særligt dansk
designudtryk i 1960’erne i branchetidsskrifter og i danske aviser og magasiner, blev det til
”et fyord, at have noget med mode at gøre” på skolen. Hvad der dengang, ifølge Jette With,
havde heddet ”modelinjen” på Tegne- og Kunstindustriskolen og tilsvarende på

Interview med Rikke Baumgarten den 15. november 2005.
Interview med Annette Tristan, den 2. december 2004, Ann Merete Ohrt og Peter Dammand, den
8. december 2004, interview med Jette With, den 13. februar 2006, og interview med Ulla Ræbild,
den 27. marts 2006.
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Kunsthåndværkerskolen, kom således med skolernes fusion i 1973 og navneændringen til
Skolen for Brugskunst til – nok så sigende for situationen – at hedde ”linien for
beklædningsformgivning”303 En udvikling, som betød, at det ikke blev en prioritet at opdyrke
en særlig dansk mode-tradition i dette uddannelsesregi eller nærmere at diskutere mode
som et dansk fænomen, men at forholde sig til mode i en mere generel forstand som
strømningerne i tiden og disses omsætning til tøj uafhængig af eventuelle nationale
identitetsmarkeringer. I dag forholder det sig stadig sådan, at linjen på Danmarks
Designskole hedder ”linien for beklædningsdesign”, men dog på engelsk, som det fremgår
at skolens hjemmeside, ”Fashion Design”! 304
Modedesigneren Jens Laugesen er bosat i London og driver sin modevirksomhed derfra,
men blev med udstillingen UNIK: Danish Fashion, grundet sin danske oprindelse, født og
opvokset i en lille by uden for Herning, indlemmet som del af den danske modeindustri og er
efterfølgende blevet anset for i modedækningen i de danske medier at repræsentere dansk
mode. I mit interview med ham gav han også udtryk for, at en manglende
traditionsforståelse var en væsentlig udfordring for dansk mode, og pointerede, at for, at en
sådan kan skabes, må det først erkendes, hvad der er dansk modes udgangspunkt. 305 For
ham at se var den Midtjyske beklædningsindustri grundlaget for dansk mode:
”Problemet for Danmark (den danske modeindustri, red.) er, at der ikke er nogen
tradition at forholde sig til andet end den industrielle tradition fra Herning. Det er
det, der er den danske tekstil- og beklædningsindustri. Det er alle de syersker, der
har siddet derovre og syet på overlock. Min nabo, hun syede på overlock. Så det
forstår jeg ret godt. Før man i Danmark accepterer, at det er derfra, man kommer,
så tror jeg ikke på det. (...) Traditionen i det danske, det er hosekræmmeren. I
København var der så også skrædderne, der efterabede den franske haute
couture. Det var henvendt til eliten. Men jeg tror ikke, den var med til at skabe
kulturen omkring mode. Den må komme fra bunden, fra hvad folket var med til.”306

Om udgangspunktet og grundlaget for en dansk mode tradition er beklædningsindustrien i
Midtjylland eller i sin helhed i Danmark, kan diskuteres. For som jeg viste det i kapitel 4, var
det hele den landsdækkende beklædningsindustri, der med hverdagstøjet gjort til modetøj
og fabrikanternes samarbejde med de uddannede modedesignere, der lagde grunden til
den danske modeindustri af i dag. Den Midtjyske beklædningsindustri og dens

Interview med Jette With, den 13. februar 2006.
Se: www.dkds.dk.
305
Jens Laugesen står bag modevirksomheden Jens Laugesen Studio Limited (grundlagt i 2002) med
base i London. Jens Laugesen er dels uddannet modedesigner fra l’Ecole de la Chambre Syndicale
de la Couture Parisienne i Paris og dels fra Central Saint Martins College of Art & Design i London.
Dertil har han en mastergrad i ledelse fra Institute Français de la Mode (se: www.jenslaugesen.com).
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selvforståelse om, at industrien udspringer af hedeegnens tradition for hosebinding og i det
hele taget fremstilling af strikvarer, er en del af historien, men ikke dens helhed. Men Jens
Laugesens pointe synes at være som Rikke Baumgartens: At det er nødvendigt at være
bevidst om sin tradition for at kunne udvikle en særlig dansk mode og således dermed
komme ud over dansk mode italesat som det danske modetøj på mode her og nu. Der blev
således givet udtryk for, at modeindustrien burde blive mere bevidst omkring sin historie og
diskutere sine designtraditioner og holdninger til mode og ad den vej konfigurere dansk
mode som et selvstændigt fænomen.
Men mens italesættesen af dansk mode som et særligt designudtryk blev set som
begrænsende og som en udfordring, var der samtidig andre informanter, som i mine
interviews gav udtryk for det modsatte og dermed tydeliggør forhandlingerne i
modeindustrien om dansk modes konfiguration.

En dansk mode er det der skal til
Modedesigneren Peter Ingwersen, der tidligere har været ansat som kreativ direktør i
modevirksomheden Day Birger et Mikkelsen, og som i 2005 grundlagde
modevirksomheden Noir / Illuminati II307, gav i modsætning til flere af de her fremhævede
synspunkter på baggrund af min interviewundersøgelse udtryk for et klart potentiale i at
promovere den danske modeindustri gennem italesættelsen af dansk mode som et særligt
designudtryk:
”Vi er nødt til at lægge os fast på en stil. Jeg får så mange tæsk, når jeg siger det i
designsammenhænge. Vi er nødt til at tage stilling til ting. Vi kan ikke markedsføre
os som individualister, så kommer vi ingen vejene. Det, belgierne kom op med,
det var dekonstruktion, og det kørte bare. De gjorde det alle sammen i mere eller
mindre grad, selv Dries van Noten gjorde det, før han kastede sig over perler og
pailletter. Man er nødt til at stå sammen om et klart markedsføringsbudskab.”308

Et særligt designudtryk knyttet til det dansk designede modetøj blev set som en mulighed
for at styrke industrien. Men ikke et hvilket som helst. Italesættelsen af dansk mode som
individualistisk er ikke set som kvalificerende i denne sammenhæng. Der skal være et
klarere og mere entydigt budskab forbundet med italesættelsen og derigennem den
identitet, som behæftes med dansk mode, og som omverdenen skal forholde sig til og
Noir / Illuminati II er en mindre modevirksomhed baseret på to koncepter. Modemærket Noir under
hvilket der produceres eksklusivt og sexet modetøj, og tekstilvirksomheden Illuminati II der arbejder
med økologisk og Fair Trade-baseret bomuldsproduktion i Uganda og tekstilfremstilling til
modeindustrien. De to koncepter er således med deres umiddelbare modsætning komplementære og
med til at opbygge iøjnefaldende brand, der siden virksomhedens start har afledt en stor
mediemæssig bevågenhed (se: www.noir-illuminati2.com).
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genkende fænomenet på. Peter Ingwersen gav i mit interview videre udtryk for, at
italesættelsen af dansk mode som bohemisk havde været en mulighed, men at løbet efter
hans mening var kørt for dette designudtryk i 2006. Hermed refererede han til, at
designudtrykket, som var opstået i slutningen af 1990’erne og med Bruuns Bazaar og
Munthe plus Simonsens modeshows i Paris omkring årtusindeskiftet, var opstået på det
tidspunkt, hvor den danske modeindustri efter hans mening burde have stået sammen og
etableret netværksorganisationen Danish Fashion Institute og dermed indledt en massiv
eksponering af dansk mode som bohemisk, tilsvarende til at det var blevet gjort i Belgien
mere eller mindre samtidig med etableringen af Flanders Fashion Institute.
”Nu kommer DAFI (Danish Fashion Institute, red.) – tak for det – men de kommer
10 år for sent. Ærgerligt. Jeg tror, ejerskabet er kørt, men jeg tror, den økonomiske
vinding er der stadigvæk. Men hvis det var gået hånd i hånd, så havde det været
noget. Irriterende timing. Vi står alle for skud. Vi har ikke turdet tænke disse tanker
og ikke vidst, hvad vi skulle gøre. England har gjort det. Frankrig har gjort det.
Belgien har gjort det. Vi sidder og ser på, hvordan man bliver til den næste
klynge.”309

Peter Ingwersen så det således som vejen frem for den danske modeindustri at følge
udlandets eksempel. Men bemærkede samtidig, at den danske modeindustri viste sig at
være trendfølgende frem for trendsættende på dette område. Industrien havde således ikke
grebet muligheden for at positionere dansk mode som identisk med et bohemisk
designudtryk mere end blot mens på mode.
Men flere af de informanter, jeg har talt med, bakkede tilsvarende op om initiativet
Danish Fashion Institute, ligesom Peter Ingwersen. Det gjaldt særligt de informanter bag
mindre modevirksomheder med en selvforståelse bygget op omkring en særlig designprofil
eller de med et arbejde knyttet til enten modeindustriens iscenesættelse eller formidling.
Heriblandt også Malene Malling, der er forlægger, udgiver af modemagasinet COVER, og
som stod bag udstillingen og bogen UNIK: Danish Fashion. Malene Malling gav udtryk for, at
hun så det som afgørende at definere og markedsføre dansk mode for at opnå en større og
mere gennemgående international opmærksomhed og dermed økonomisk vækst, end det
var tilfældet for mange af industriens modevirksomheder:
”For at fortsætte succesen, så skal dansk (mode-, red.)design synliggøres.
Eksponering, eksponering, eksponering. Det er ganske glimrende, at man får et
Danish Fashion Institute, som netop kan sørge for, at vi har en dansk modeuge. I
dag kan man jo ikke ringe og skaffe en presseliste over alle modeshows. Kan de
sørge for det, vil det være rigtig godt. Men det vil også være godt, hvis de kan
sætte sig ned og sige, hvad er dansk mode. Selv om det er rigtig svært at skulle
309
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Helena Christensen
Som en af 1990’ernes supermodeller, er danskfødte Helena Christensen et blikfang for dansk modetøj.
Helena Christensen er gennem årene hyppigt blevet brugt af danske modevirksomheder så som
Bestseller i dennes kampagnemateriale for varemærket Vero Moda.
(Foto: Vero Moda Magazine, sommer 2006)

sige noget om det, man er midt i, frem for ti år efter. Men så må man gøre det lidt
kunstigt og sige, at det er det her, vi går ud og sælger, og så hype det. (...) Det er
så op til designerne, hvad det er, de vil sælge. Jeg tror, at det er en god ting at slå
på, at finde ord, der er sexede i tiden. Det er et ord som ”enkelt” måske ikke. Det
er måske snarere noget med, at det er tøj med en historie, det er tøj med indhold,
det er tøj, der er brugbart på den måde, at det kan bruges både om dagen og til
fest. At det er praktisk, men forsøge at finde et bedre ord for det. At det er
prisvenligt. Men heller ikke for mange ord, for så glemmer folk det. Bruge Helena
(Christensen, fotomodel, red.), som allerede har gjort meget for dansk mode. (...) i
det hele taget tænke over, hvad det er, man gør i øjeblikket. Det er nu, man har
chancen. Det er nu, talenterne er der. For ellers så går der 15-20 år, før der igen er
noget at tale om.”310

Malene Malling mente, at dansk mode skulle defineres som et brand frem for som et
designudtryk og dermed italesætte dets værdier med få ord, strategisk valgt i forhold til at
fremstå som moderne og appellerende. Hvad både Peter Ingwersen og Malene Malling var
inde på, og på trods af deres forskellige synspunkter i forhold til, om dansk mode skulle
italesættes gennem et designudtryk eller som et brand, er, at det er nødvendigt, at nogen
tager ”ejerskab” af dansk mode, som Peter Ingwersen udtrykte det. At koble dansk mode
med en national identitet blev set som en nødvendighed for den samlede danske
modeindustris vækst og udvikling.
Dette skulle også vise sig at blive Danish Fashion Institutes ambition, der i sin
formålserklæring satte markedsføringen og formidlingen af dansk mode højt på sin
dagsorden. Et halvt år inde i instituttets virke blev der således også taget konkret initiativ til
indlede et sådant arbejde med undersøgelsen af ”dansk modes DNA”, hvilket skete, efter at
jeg havde gennemført størstedelen af mine interviews.

Opsummering
I mine interviews med et udsnit af modeindustriens modedesignere, virksomhedsejere og
formidlere viste det med italesættelsen af dansk mode som bohemisk og individualistisk og
med reference til designudtrykkets kendetegn gennem brugen af pailletter, hvad angik
damekollektionerne, sig, at der ikke var en udbredt enighed om, hvordan denne var at
forbinde med at være dansk, og på hvilken måde det særlige danske opfattes: Om der er
tale om at se forbindelser mellem nuværende fremstilling af modetøj og opfattelsen af
særlige, historisk forankrede danske værdier, som eksempelvis en dansk etik om, at
modetøj skal være for alle og i den forstand tilgængeligt. Eller om det danske ved dansk
mode opfattes som at bero på, at modetøjet er designet af danske modedesignere og deres
danske udblik på verden, som det modetøj, de fremstiller, henvender sig til – hvis det
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overhovedet blev anset som muligt at forstå dansk mode som et særligt dansk fænomen.
Dertil viste mine interviews også, hvordan denne dominerende italesættelse af dansk mode
blev set som både en udfordring og en mulighed. At gøre dansk mode til noget særligt blev
således set som både at kunne understøtte udbredelsen af kendskabet til dansk designet
modetøj og derigennem styrke modeindustrien som helhed, men samtidig også at være
udfordrende i forhold til, hvordan modevirksomhederne kunne opretholde en forskelspraksis
og blive anerkendt for en sådan, helt centralt i forhold til at opretholde en anseelse som
innovativ og kreativ modevirksomhed. I forlængelse heraf blev italesættelsens karakter
endvidere set som at stå i vejen for at opbygge en bevidsthed om og et kendskab til en
særlig tradition karakteristisk for dansk modetøj. Det forekom således som om, at der
samtidig med, at dansk mode blev italesat som et bestemt designudtryk, var forhandlinger i
modeindustrien om, hvordan dens forskellige aktører, som fremhævet i det ovenstående,
ønskede dansk modes konfiguration. Men når det er sagt, at der samtidig også blev givet
udtryk for, at det er udfordrende at ville forskyde den gældende konfiguration og dermed
transformere dansk mode til at være en bestemt ting, grundet et manglende generelt
kendskab i modeindustrien til dets historie og traditioner.
Med den danske regerings opmærksomhed på den danske modeindustri som led i
sin globaliseringspolitik og Danish Fashion Institutes virke i forlængelse deraf, og som jeg
har været inde på indledningsvis og kortfattet i kapitel 4, er der i de senere år fra instituttets
side blevet taget initiativer til at transformere dansk mode til at være et brand for den
danske modeindustri som led i at arbejde for at gøre Danmark/København til det femte
globale modecentrum. Hvordan vil jeg i næste kapitel nærmere udfolde og diskutere og
dermed udpege endnu aktuelle kendetegn ved fænomenet dansk mode.

171

172

KAPITEL 7

DANSK MODE I VERDENSKLASSE
- OM DET POLITISKE PROJEKT,
DANISH FASHION INSTITUTE OG
’DANSK MODES DNA’

Tilbagevendende i afhandlingen har jeg refereret til og peget på betydningen af
netværksorganisationen Danish Fashion Institute i forhold til den aktuelle og øgede
bevågenhed omkring dansk mode, men uden nærmere at komme ind på hvordan og
hvorledes. Netværksorganisationen opstod, mens denne afhandling var ét år henne i sin
tilblivelse, på baggrund af både et udsnit af modeindustriens virksomheders opbakning og
en erhvervspolitiske vision om, at den danske modeindustri kunne danne grundlag for
udviklingen af Danmark/København som det femte globale modecentrum. Den siddende,
siden 2001, borgerlige regering havde som led i sin overordnede globaliseringspolitik
således udarbejdet en erhvervspolitisk analyse af den danske modeindustri med rapporten
Brugerdreven innovation i dansk mode – den 5. globale modeklynge? og heri konkluderet, at
den danske modeindustri havde potentialet til at blive det femte globale modecentrum,
såfremt modeindustrien arbejdede mere koordineret i forhold til sin synliggørelse og mere
fokuseret på brugerdreven innovation. 311
Med Danish Fashion Institutes tilblivelse synes det tydeliggjort, at der var en anden
form for regeringspolitisk interesse i den danske modeindustri i forhold til tidligere. Fra at
være af mere almen industripolitisk karakter med fokus på industriens rammebetingelser og
en i så lav grad direkte indblanding i industriens anliggender, viste den regeringspolitiske
interesse sig at være blevet mere specifik og målrettet i forhold til at se modeindustrien som
en vej til at styrke Danmarks konkurrenceevne i globaliseringen, og herunder landets image
og attraktionsværdi over for kompetent arbejdskraft, investeringsvillig kapital med videre.
Modeindustrien, der i løbet af 1990’erne havde formået at ændre sig fra at være en
produktionstung industri til at være en overvejende design-, logistik-, distributions- og
markedsføringsbåret industri med sin direkte produktion outsourced til lavlønslande, var
politisk set et godt eksempel for fremtidens danske erhvervsliv. Catwalkøkonomien havde
således også ramt dansk politik, for at bruge Löfgrens begreb, omtalt i kapitel 2. 312
I dette kapitel vil jeg således redegøre for og diskutere, hvordan den politiske
indgriben og Danish Fashion Institutes virke i de senere år er med til at forme dansk modes
aktuelle kendetegn ved at forsøge at transformere dansk mode til et brand for den samlede
311
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danske modeindustri. Det belyses, hvordan der fra organisatorisk side sættes fokus på
fænomenet dansk mode, og hvilke politiske motiver der kan ses som at ligge til grund
herfor.

Danmarks globaliseringspolitik og dansk mode
Denmark limited, global by design. Sådan lyder titlen på en bog om dansk erhvervsliv og
Danmark som en konkurrencedygtig industrination, udgivet af erhvervsjournalisten Clare
MacCarthy 313 og forretningsmanden Waldemar Schmidt314 i 2006. Bogen blev udgivet i
forbindelse med, at Waldemar Schmidt ligesom cirka 80 andre danskere (altovervejende
bosiddende i udlandet) siden 1996 er blevet udpeget af turistorganisationen Wonderful
Copenhagen og den offentlige erhvervsorganisation Copenhagen Capacity til at være del af
det såkaldte ”Copenhagen Goodwill Ambassadors Corps”. Et ambassadørkorps, hvis
opgave det er at udbrede kendskabet til Danmark og i særdeleshed København som et
attraktivt sted for at drive og investere i virksomheder. I bogen kan man således læse om
det særlige danske erhvervsliv, den særlig danske kultur, som præger førnævnte, om at
mange danske virksomheder på trods af deres beskedne kendskab både i og uden for
Danmark, på verdensplan er førende inden for deres bestemte nicheområder, om de særlige
danske arbejdsmarkedsvilkår også kendt som ”den danske model” 315 med videre.
”Danmark” og ”design” er bogens kodeord. Det vil sige, Danmark som oprindelsesland og
brand, mens design er både fremgangsmåde og brandindhold, forstået som at ting fra
Danmark på samme tid formår at være smukke, funktionelle, troværdige og af god
kvalitet. 316 Bogen kondenserer i den forstand en central del af den danske regerings
globaliseringspolitik, som også involverer den danske modeindustri. Danmarks muligheder
for økonomisk vækst og velstandsudvikling ses i fremtiden at ligge i, hvad der omtales som
vidensøkonomien, i blandt andet at kunne levere designløsninger, der samtidig også kan
udbrede kendskabet til Danmark og interessen for, at veluddannede, såkaldte
”vidensarbejdere”, orienterer sig mod Danmark. Det gælder både lokale og udenlandske,
Tidligere korrespondent i Danmark for den engelske avis Financial Times og politik- og
erhvervsmagasinet The Economist.
314
Tidligere administrerende direktør for den danske rengørings- og servicevirksomhed ISS Facility
Services A/S.
315
”Den danske model” omfatter blandt andet det danske arbejdsmarked, som, hvad angår løn, ferie
og andre medarbejderforhold, reguleres gennem løbende overenskomstforhandlinger
arbejdsmarkedsparterne imellem og principielt uden regeringens indblanding. Dertil kommer den
velfærdsstatsbaserede ”flexicurity-model”, der består i at kombinere beskæftigelsesfleksibilitet med
økonomisk sikkerhed og dermed gør det danske erhvervsliv let omstilleligt i forhold til de globale
udfordringer i dag (Lindholm 2006: 25-29).
316
Se især kapitlet ”Famous Brands” skrevet af brandingeksperten Martin Lindstrøm (Lindstrøm
2006: 60-65).
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men dertil også udenlandske investorer, for ikke også at nævne turister, idet turistindustrien
anses for et fremtidigt, økonomisk vækstområde. Løbet er kørt for den produktionstunge
industri i Danmark. Det er ikke dér, landets arbejdspladser findes, eller derigennem den
økonomiske udvikling forventes at blive skabt. Og som bogen eksemplificerer, er der tale
om et nyt selvbillede af den dansk nationalstat, som globaliseringspolitikken understøtter.
Sat firkantet op: den moderne nationalstat ønsker at være åben og inkluderende i
modsætning til den gamle, der agerer som lukket og ekskluderende. Sociolog og partner i
den danske konsulentvirksomhed ReD Associates Filip Lau beskriver denne udvikling i en
mindre artikel med den fængende titel ”Gucci Goverment” og peger på, at udviklingen
handler om, at nationalstaten i globaliseringen i højere grad opfatter sig som et brand, der
primært udvikles med henblik på at gøre et land attraktivt over for omverdenen for den
økonomiske vindings skyld modsat tidligere, hvor den så sig i rollen som at skabe
betingelserne for landets interne økonomiske udvikling så uafhængigt som muligt af
omverdenens indblanding. 317
Den danske modeindustri er både et vellykket eksempel på denne udvikling fra
produktionsøkonomi til vidensøkonomi og på at være en industri, der kan være med til
populært sagt at ”klæde nationen på”, således at den gør sig attraktiv og forførerisk over for
omverdenen, som anset for en nødvendig overlevelsesmanøvre i globaliseringen.
Modeindustrien menes at have nogle særlige kvaliteter i den sammenhæng, hvilket synes at
blive set som at være de samme som Larner, Molloy og Goodrum pegede på i det
newzealandske eksempel (se kapitel 2).318 Modeindustrien kan give nationalstaten et
moderne og dynamisk image konkretiseret gennem en eventuelt internationalt orienteret
modeuge, det synlige modeudbud og –forbrug i landet byer. Eller således anskues
industriens potentiale set fra Økonomi- og Erhvervsministeriet side af og er, hvad der er
blevet givet udtryk for i tidligere nævnte rapport: Brugerdreven innovation i dansk mode –
den 5. globale modeklynge? Den danske modeindustri blev set som at have potentialet som
en alliancepartner for nationalstaten og dermed skabe konkurrencefordele og
attraktionsværdi for Danmark. Den danske politik synes på den måde også at have karakter
af, hvad Rantisi og Leslie i kapitel 2 blev citeret for at betegne som ”neoliberal”, ”fast
policy”. 319 Det ønskes gennem det private erhvervsliv at udføre offentlig politik.
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Brugerdreven innovation – en vinderstrategi i verdensklasse
Hvordan dette globaliseringspolitiske sigte konkret kom ind i dansk erhvervspolitik,
herunder modeindustrien, kan blandt andet ses som at hænge sammen med den danske
regerings nedsættelse af et såkaldte Innovationsråd i 2003 på baggrund af en vision om, at
Danmark skulle udvikle sig til et af de mest innovative samfund i verden. Rådet bestod af
medlemmer fra både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Ifølge Innovationsrådet
blev globaliseringen hurtigt erklæret som en af Danmarks største chancer i fremtiden. 320 En
holdning som efterfølgende skabte en interesse for, hvordan Danmark kunne udnytte denne,
formulere en af Innovationsrådet kaldet ”vinderstrategi” til at skabe innovation og
økonomisk vækst i, hvad der blev omtalt som ”verdensklasse”, og som således skulle kunne
sikre et højt velfærdsniveau i det danske samfund i fremtiden. 321 I 2005 udløste det blandt
andet, at Innovationsrådet udgav et ”Innovationscharter for Danmark”, udformet som ti bud,
der skulle fungere som rettesnor for alt fra private virksomheder til politiske
beslutningstagere, i forhold til deres fremtidige handlinger. De ti bud lød som følger:
”1. Dyrk det originale
2. Gør viden om brugerne til en dansk styrke
3. Udnyt værdier som kilde til nytænkning
4. Giv mere plads til de originale typer
5. Sats på innovationskompetencer og tryghed
6. Tænk mere globalt
7. Brug fejlene konstruktivt
8. Riv det gamle ned
9. Skab radikale fornyelser
322
10. Køb mere fra nye virksomheder”

Heraf fremgik det således, at fremtidens danske erhvervspolitik skulle lægge vægt på at
stimulere til originalitet, innovation, frem for at satse alene på optimering af effektivitet eller
at konkurrere på pris, hvilket blev anset for kortsigtet, fordi andre landes industrier også kan
gøre det, og ofte bedre grundet lavere lønningsniveau og dermed let udkonkurrerer de
danske virksomheder. I stedet skulle de danske virksomheder satse på deres særlige
kompetencer og værdier, dyrke deres egenart, som efter Innovationsrådet overbevisning
fandtes i den danske evne til at medtænke menneskelige behov på originale måder i
udviklingen af produkter og serviceydelser. Egenskaber, som også udlandet er opmærksom
på, er kvaliteter ved det danske. Danske produkter opfattes gerne som ”synonymt med
brugervenlighed, godt design og enkelthed”, som Innovationsrådet formulerede det, og som
www.innovationsraadet.dk, Innovationsrådet 2004:3.
Innovationsrådet 2004.
322
Innovationsrådet 2005.
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efterfølgende er blevet omformuleret til, at danske produkters styrke skabes gennem, hvad
der går under betegnelsen ”brugerdreven innovation”. 323
Idéhistorikeren Søren Christensen har bemærket, at de udmeldinger, som kom fra
Innovationsrådet (baseret på en analyse af Innovationsrådets Årsrapporter fra henholdsvis
2004 og 2005) pegede i retning af og svarende til Laus fremførte pointe om, at den danske
stat, som tidligere for karakteriseret ved at være en indadvendt velfærdsstat, var på vej til at
tage form som en udadvendt såkaldt konkurrencestat. En udvikling, der ikke kun har
økonomisk betydning, men, som innovationschartret også indikerede, har betydning for en
national kulturalisering af den danske konkurrenceevne, og dermed at interessen for at
opdyrke den nationale identitet – den nationale egenart, det særlige danske – ikke sker i
form af en nostalgisk, indadvendt reaktion på globaliseringen, men i stedet i form af en
udadvendt og global orientering. Christensen skriver følgende:
”(...), at nationens kulturelle identitetsarbejde tværtimod har en helt afgørende
funktion i konkurrencestatens økonomiske logik. Begrebet om ”den nationale
konkurrencestat”, som Joachim Hirsch introducerede for mere end 10 år siden,
får derfor nu en ny betydning. En ”national konkurrencestat” er nu ikke blot en
nationalstat dedikeret til konkurrenceevnen, men en stat der konkurrerer på det
nationale – en stat der gør sin egen kulturelle særegenhed til sit centrale
økonomiske konkurrenceparameter. I Danmarks tilfælde ser denne nationale
konkurrencestat aktuelt ud til mere præcist at tage form af en folkelig
konkurrencestat, der gør de kulturelle kernekompetencer i den danske folkelige
tradition til en central del af grundlaget for styrkelsen af konkurrencekraften.
324
(...)”

Som Christensen udlægger det, er styrken for Danmark økonomisk set dansk kultur. Det er
noget andre lande og udenlandske virksomheder har svært ved at kopiere og er derfor
attraktivt at bygge sin vækst på og iscenesætte som det, der gør danske produkter
forskellige fra andres og samtidig attraktive at købe netop på grund af denne
kvalitetsmæssige forskel. Løsningen på problemet med kopiering af innovationer, som er et
aktuelt vilkår i en global økonomi, er, som Christensen videre anførte, hverken patenter eller
antipiratgrupper, men derimod kulturen: ”I den globale konkurrences tiltagende entropi står
kulturen tilbage som forskellighedens sidste instans.”325 Hvad der i Danmark skal satses på i
fremtiden, ses som først og fremmest brugerdreven innovation, det vil sige en social
innovationskompetence med tradition for det menneskelige hensyn, inddragelse af
brugernes behov i udarbejdelsen af nye løsninger, danskernes samarbejdsevne og dermed
respekt for andre mennesker. Der er tale om en særlig innovationsform, hvor virksomheder

Innovationsrådet 2005:5.
Christensen 2006:81-82.
325
Christensen 2006:84.
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arbejder i øjenhøjde med sine kunder, eller rettere sine brugere, i modsætning til
eksempelvis teknologidreven innovation, der er elitær og forskningstung. Med begrebet er
økonomisk værdier blevet sammenvævet med kulturelle, og dermed danskhed en kerne i
defineringen af, hvad der er den danske konkurrenceevne i globaliseringen.
Der er i den forstand opstået en opmærksomhed på fænomenet brugerdreven
innovation – i dansk erhvervspolitik som både et politisk ord og handlingsdirektiv, som siden
hen har ydet indflydelse på de samtidige politisk motiverede rapporteringer om landets
industriers fremtidige konkurrenceevne og anbefalinger til, hvilken retning de skal gå for at
indfri fortsat økonomisk vækst i en stigende global konkurrence og for at opnå mål om at
være industrier i ”verdensklasse” på sine områder.326

FORA-rapporten om dansk mode
Med FORA-rapporten Brugerdreven innovation i dansk mode – den 5. globale modeklynge?
fik den danske modeindustri således også udstukket denne politik som
omdrejningspunkt. 327 Hvorfor det lige blev modeindustrien, der fangede den
erhvervspolitiske interesse, var, som det blev formuleret i en forudgående
pilotundersøgelse, for rapporten fra 2005, følgende:
”Beklædningsbranchen har været blandt pionererne i udviklingen af den nye
globale vidensøkonomi hvor innovation, teknologi, know how, logistik, strategi
og design styres fra vesten, men den fysiske produktion i stigende omfang
foretages andre steder i verden. Beklædningsbranchen var en af de første
brancher, der udnyttede de konkurrencemæssige muligheder i at outsource
produktionen til lande med lave lønomkostninger.”328

Industrien, som i pilotundersøgelsen såvel som i den efterfølgende rapport omtales som
både en beklædnings- og en modeindustri, uden at det nærmere begrundes eller defineres,
hvad der eventuelt er forskellen eller ligheder mellem de to industriformer, blev således set
som en foregangsindustri og som en vellykket en af slagsen, hvilket yderligere blev
understøttet af, at industrien også blev set som inden for de senere år at opnå en øget
Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse, FORA
(etableret i 2001), var en særlig drivkraft for at fremme satsningen på brugerdreven innovation i dansk
erhverv og erhvervspolitik. Enheden rettede fokus på først og fremmest tre erhvervssektorer:
modeindustrien, medicoindustrien og elektronikindustrien. Det førte til udgivelsen af følgende
rapporter i 2005: Brugerdreven innovation i dansk mode – den 5. globale modeklynge?,Brugerdreven
innovation i medicobranchen, Brugerdreven innovation i elektronikbranchen, Handlingsplan –
Brugerdreven Innovation (rapport udarbejdet for Danmarks Erhvervsråd) (se www.foranet.dk).
327
Forud for rapporten gik en pilotundersøgelse, også udført af FORA, med titlen: Sammenligning af
danske og udenlandske rammebetingelser og innovationssystemer inden for modebranchen (FORA
2003).
328
FORA 2003:5.
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opmærksomhed i forbindelse med de halvårlige modeuger i København, der blev omtalt
som ”Nordeuropas største modeshow” på baggrund af det voksende antal besøgende og
udstillede modemærker.329 Med modeindustrien kunne budskabet om brugerdreven
innovationsstyrke umiddelbart udbredes og dette gennem at opstille målsætningen for
industrien om at blive globalt førende, så at sige i ”verdensklasse”, på linje med, hvad der i
rapporten blev omtalt som ”modeklynger” eller ”modecentre”, nærmere bestemt Paris, New
York, London og Milano. Rapportens fokus blev således at undersøge, hvilke
rammebetingelser der gjorde sig gældende for disse modecentre, og hvordan der i fire
internationalt førende modevirksomheder arbejdes med innovation, det vil sige
modevirksomheder inden for det, der omtales som ”mid-price” priskategorien, hvilket i
rapporten blev anset for den kategori, hvor majoriteten af de danske modevirksomheder
befinder sig. 330 Det blev derpå konkluderet, at i forhold til den erhvervspolitiske udvikling i
den danske modeindustri manglede der på nuværende tidspunkt viden om brugerdreven
innovation samt kompetencer og rammebetingelser for at arbejde systematisk hermed.
Dertil manglede det, at industrien handlede mere koordineret som en helhed frem for
opsplittet mellem landsdelene, underforstået Midtjylland og hovedstadsområdet.
Helhedstanken blev set som en nødvendighed for at kunne løfte industrien til at blive det
femte globale modecenter, hvilket det efter rapportens overbevisning var muligt at opnå. For
at nærme sig visionen blev det i rapporten anbefalet, at der blev etableret dels en
netværksorganisation og dels videnscentre med fokus på modeindustrien. Men ikke nok
med det. Rapporten pegede også på, at det er centralt i forhold til at skabe et globalt
modecenter at gøre en forskel, der med outsourcing af den direkte produktion ikke blev set
som skabt på baggrund af at være konkurrencedygtig på pris, men på kreativitet og
innovation. Viden og bevidsthed om den danske modeindustris egenart blev formuleret som
et middel til det anviste erhvervspolitiske mål. I rapportens konklusion blev dette formuleret
således:
”En dansk modeklynge med global konkurrencekraft må derfor baseres på
særlig danske kompetencer og en dansk egenart, som adskiller sig fra andre
modeklynger. De mange succesfulde store og måske især mindre danske
modevirksomheder og den internationale opmærksomhed, som den danske
modeuge er udtryk for, viser en grøde i dansk mode, som burde give grundlag
for at skabe en stærk og unik dansk kompetenceklynge. Det kræver, som
FORA 2005:8.
De fire modevirksomheder er henholdsvis amerikanske Gap og Levi Strauss og engelske
Debenhams og Marks & Spencer. Priskategorien ”mid-price” er defineret som mellemprislejet, hvilket
ifølge rapporten vil sige, at det er muligt at købe en nederdel for under 750 kroner. Rapporten anslår,
at 52% af de danske modevirksomheder befinder sig inden for denne priskategori (FORA 2005:2627).
329
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angivet ovenfor, at rammerne forbedres. Kompetenceopbygningen på
designskolerne må passe bedre til virksomhedernes behov, der må opbygges
stærke videncentre, og der må skabes stærke netværk mellem alle danske
aktører og spændende udenlandske aktører. Det offentlige kan være med til at
igangsætte en sådan proces, men den må drives af branchen selv. Både
virksomheder – store og små – designskoler og vidensinstitutioner, har et stort
ansvar for at løfte denne opgave. En sådan proces må være båret af en vision
om særlige danske kompetencer og styrkepositioner. Der er derfor brug for mere
viden om de særlige danske kompetencer, der er udsprunget af den danske
beklædnings- og modeindustris historiske udvikling. Hvordan adskiller de
danske kompetencer og de danske modevirksomheder sig fra konkurrenterne?
Hvad er styrker, svagheder, muligheder og trusler for den danske
modebranche?”331

Fra, som fremhævet særligt i kapitel 4 og 6, at historisk selvforståelse ikke har været særlig
dominerende at forholde sig til inden for den danske modeindustri, blev det med FORArapporten fremhævet som centralt for at kunne lokalisere og synliggøre industriens historisk
funderede egenart, dens nationale karakter, og ikke blot dens kendetegn, som identisk med
det aktuelle designudtryk på mode. Der blev med andre ord i rapporten lagt op til, at den
danske modeindustri skulle forholde sig strategisk til sin egenart, udover også at skabe en
større forbindelse mellem industriens aktører, i forhold til en målsætning om at gøre
Danmark/København til et globalt modecentrum. Modeindustrien fik med FORA-rapporten
en specifik national politik med afsæt i den danske regerings globaliseringspolitiske visioner,
som udtrykt i blandt andet Innovationsrådets ”Innovationscharter for Danmark”. Der blev
lagt op til, at Danmark og den danske modeindustri skulle følge trop med den internationale
udvikling og etableres som globalt modecentrum, der på en gang kan være katalyserende
for både en metropoliseringsproces for København og en globaliseringsproces for Danmark.

FORA-rapportens umiddelbare efterspil
Med udgivelsen af FORA-rapporten var en bold kastet op i luften fra erhvervspolitisk side,
og det blev blot et spørgsmål om, hvordan den danske modeindustri ville gribe den. Som
det er gået siden hen, viste rapporten sig mest af alt at blive håndteret som en form for
drejebog for industriens fremtidige organisatoriske udvikling. Først og fremmest gav den
grundlag for etableringen af netværksorganisationen Danish Fashion Institute i november
2005. Organisationen havde dog på forhånd været under opsejling på baggrund af et privat
initiativ blandt personer tilknyttet den danske modeindustri siden den første FORApilotundersøgelse var blevet offentliggjort, og hvori det blandt andet var blevet påpeget,
hvordan det i Belgien gennem etableringen af den offentlige og privatfinansierede
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netværksorganisation Flanders Fashion Institute i 1998332 var lykkedes at synliggøre belgisk
mode og Antwerpen som modeby internationalt. 333 Dernæst blev der, som også anbefalet,
etableret et videnscenter i form af forskningsplatformen MOKO (Modekonsortiet) i februar
2006 mellem de forsknings- og vidensinstitutioner under Kulturministeriet med fokus på
modedesign og modeindustri. 334 Dertil tog ikke alene Danish Fashion Institute visionen til sig
om at gøre Danmark og specifikt København til et globalt modecenter. Det samme gjorde
brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning, hvis årsberetning for 2005 blev indledt
af den daværende danske økonomi- og erhvervsministers ord om, at tekstil- og
beklædningsindustrien viste vejen for fremtidens danske erhvervsliv ved at være globalt
orienteret. Desuden erklærede organisationen i samme årsberetning det for sit visionsmål
for år 2010, at ”Danmark skal placere sig som verdens 5. modeklynge”. 335 Hvordan
brugerdreven innovation nærmere skulle implementeres i modeindustrien blev også taget op
af blandt andet Dansk Textil & Beklædning, der i 2006 tog initiativ til at ansætte en
innovationsdirektør til at udvikle området bredt set336, samt i forbindelse med konferencen
Brugerdreven innovation i modebranchen, holdt i fællesskab med Danish Fashion Institute i
marts 2008. I den forbindelse var det et vigtigt budskab blandt oplægsholderne, at den
brugerdrevne innovation ikke nødvendigvis skal tænkes i forhold til udviklingen af
modetøjets design, som kan forekomme i modstrid med den designpraksis som de
modevirksomheder, der oplever sig som trendskabende praktiserer, men ligeså vel tænkes
ind i virksomhedens distribution og detailled. 337 Men som Skov også har påpeget i en kritisk
analyse af begrebet brugerdreven innovation i modeindustrien som reaktion på omtalte
FORA-rapport, harmonerer det ikke i sammenhængen. 338 Alt efter hvilket segment i
industrien det drejer sig om, er fremstillingen af modetøj allerede brugerdreven gennem
blandt andet brug af trendforecasting-materiale og integrerede IT-systemer, der måler
kollektionernes salg, eller netop det modsatte i og med at forretningskonceptet hviler på, at
modetøjets designudtryk er dagsordensættende for brugeren, som inden for eksempelvis

I 1997 blev organisationen ved navn Mode Antwerpen etableret. Året efter skiftede denne navn til
Flanderns Fashion Institute (www.ffi.be). I FORA-pilotundersøgelsen fremhæves det imidlertid, at
initiativet til etableringen af et sådant institut blev taget allerede i 1994, men det specificeres ikke,
hvornår det endelig bliver til en realitet (FORA 2003:35).
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FORA 2003:33-37.
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Det drejer sig om Center for Designforskning, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og
Kunstindustrimuseet.
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DTB 2006:7.
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Den første innovationsdirektør valgte imidlertid at sige sin stilling op i efteråret 2007, hvorefter
stillingen har været ubesat frem til sommeren 2008.
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Feltnoter fra deltagelse i konferencen ”Brugerdreven innovation i modebranchen”, den 27. marts
2008.
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den eksklusive haute couture eller blot de modevirksomheder der anser sig for at være
trendskabende.
Senest synes efterspillet fra FORA-rapporten at være, at modeindustrien i slutningen
af juni 2008 blev udpeget af det danske Økonomi- og Erhvervsministerium til at være en
såkaldt ”oplevelseszone” i form af en ”modezone”. I pressemeddelelsen om initiativet står
der, at ”modezonen skal skabe en fælles platform for den danske modebranche og bidrage
til at gøre Danmark til verdens femte centrum for mode” gennem arbejde med
”internationalisering, talentudvikling, styrkelse af virksomhedernes forretningsforståelse og
globale udsyn samt branding af dansk mode internationalt”, og endelig med det formål ”at
skabe en stærk ramme for innovation, eksport og vækst i dansk mode.”339 Til zonen er der
tildelt et budget på 17 millioner kroner for de følgende tre år og det oplyses at bag initiativet
er etableret et konsortium med Danish Fashion Institute som projektholder. De øvrige
medlemmer af konsortiet er følgende række af institutioner: uddannelsesinstitutionerne BEC
Design, Teko Center Danmark, Designskolen Kolding, Danmarks Designskole, MOKO, og
interesseorganisationerne Dansk Design Center, Wonderful Copenhagen, Dansk Erhverv og
Dansk Eksportråd.340 I og med at modezonen endnu ikke er blevet nærmere konkretiseret, er
det for tidligt at sige noget videre om hvad betydning initiativet vil få, andet end, hvordan det
demonstrerer det politiske engagement i modeindustrien, som indledt med FORA-rapporten
og at det er Danish Fashion Instittute, der i denne sammenhæng fungerer, som politisk
skabt, som også den politiske samarbejdsparter i forhold til industrien.
En nærmere kritisk debat af de erhvervspolitiske udmeldinger med FORA-rapporten meldte
sig ikke i modeindustrien. Rapporten blev i stedet brugt som løftestang til de ovennævnte
initiativer og til fra industriens side at fastholde det politiske fokus. At det forholdt sig sådan
kan ses i lyset af modeindustriens sammensætning af virksomheder: få store, flere små, og
dertil deres forskellighed beroede på, groft sagt, enten at konkurrere primært på pris og
hurtig levering af trendfølgende modetøj, eller udvikling af selvstændigt og i den forstand
trendskabende modetøj. For de store og særligt de trendfølgende modevirksomheder var
rapportens udmeldinger således mindre relevante. De opererer i en virkelighed, hvor det
ikke anses for at være designudtrykket og dets kulturelle signifikans, der er
salgsparameteret. Dertil udviser disse virksomheder, set i lyset af deres handlemønster, en
mindre interesse i politisk indblanding i deres daglige virke. For de mindre virksomheder og
dem, der satser på at konkurrere på at sælge trendskabende modetøj, var rapportens
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Økonomi- og Erhvervsministeriets pressemeddelelse, den 21. juni 2008 (se www.oem.dk).
Økonomi- og Erhvervsministeriets pressemeddelelse, den 21. juni 2008 (se www.oem.dk).
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udmeldinger en mulighed for, at de kunne skabe større både national og international
eksponering af deres varer, end flere af disse selv er i stand til i kraft af at deres
virksomheder er baseret på relativt små organisationer. Det var således også sidstnævnte
type modevirksomheder, der skulle vise sig primært at støtte op Danish Fashion Institutes
etablering.
I en kronik i avisen Berlingske Tidende i efteråret 2005, var jeg selv imidlertid med til
sammen med to forskningskollegaer at stille spørgsmålstegn ved visionen og
ambitionsniveauet i forbindelse med at bestræbelsen på at gøre Danmark til det femte
globale modecentrum. 341 I kronikken pegede vi således på, hvordan denne politiske vision
forholdt sig til blandt andet, at det danske initiativ skulle kunne ”slå” allerede eksisterende
modecentre som Tokyo, der uden for Danmarks grænser i modeindustriens
tilbagevendende hierarkiserende remse af modecentre allerede indgik som det femte
globale modecenter, for ikke også at nævne andre eksisterende modecentre så som Hong
Kong og Shanghai, der også rettelig kunne omtales som modecentre med større global
gennemslagskraft end Danmark/København. I stedet argumenterede vi for, at den danske
modeindustri bestræbte sig på at etablere København som et kreativt modecentrum
gennem mere realistiske visioner for dets placering på et globalt modelandkort. Men vores
offentliggjorte kommentar syntes ikke at medføre nogen debat eller diskussioner om,
hvordan det mere realistisk og konkret kunne lade sig gøre at synliggøre Danmark som et
modecentrum med resonans uden for Danmark og det nordeuropæiske modemarked, der
siden slutningen af 1960’erne havde kendt til den danske modeindustri. Det gjorde mig
opmærksom på, at pointen med FORA-rapporten ikke var at etablere realistiske, og dermed
målbare, mål på baggrund af stillingtagen til eksempelvis en klar definition af, hvad der fra
politisk side blev set som at udgøre den danske modeindustri, eller at føre en kritisk
diskussion på baggrund af mere dybdegående markedsundersøgelser af, hvordan den
danske modeindustri kan positionere sig som et modecentrum, hvilke kriterier et
modecentrum kan måles på, og hvad der er industriens styrker. I stedet forekommer pointen
med rapporten at være, at implementere politisk motiverede målsætninger om at omstille
det danske erhvervsliv til en vidensbaseret økonomi og samtidig derigennem at synliggøre
Danmark som et attraktivt land over for omverdenen. Den danske modeindustri kunne
demonstrere dette, fordi outsourcingen allerede var gennemført, og industrien leverede

Sammen med lektor Lise Skov fra Copenhagen Business School og på daværende tidspunkt
ph.d.-stipendiat Erik Hansen-Hansen, Danmarks Designskole, forfattede vi kronikken ”København på
det globale modelandkort” til Berlingske Tidende, hvor vi tilkendegav vores reaktion på politiseringen
af den danske modeindustri, som eksempelvis formuleret i FORAs rapport (Berlingske Tidende,
Magasinet, den 22. oktober 2005, side 13).
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synligt bedre resultater i form af øget eksport, omsætning og antal arbejdspladser, om end
disse tal er drevet af et fåtal af industriens virksomheder.
Danmarks globaliseringspolitisk og herunder den danske regerings erhvervspolitik samt
FORA-rapporten kan således ses som nye aktører i dansk modes konfiguration, der på det
tidspunkt, FORA-rapporten blev udgivet, ellers forekom stabiliseret omkring italesættelsen
af et bohemisk og individualistisk designudtryk. Deres tilstedeværelse og effekt kom til at
vise sig i form af at transformere fænomenet dansk mode til udover at vedrøre det danske
modetøjs designudtryk også at vedrøre bestemmelsen af et brand for den samlede danske
modeindustri, med udgangspunkt i Danish Fashion Institutes initiativ til undersøgelsen af
”dansk modes DNA”.

Danish Fashion Institute
At der i forbindelse med nationale modeindustrier etableres organisationer til at varetage
promoveringen af industrien udadtil, opretholde dens legitimitet og sikre talentudvikling af
nye modedesignere har været tilbagevendende, siden den engelskfødte modedesigner og
den franske haute coutures såkaldte fader, Charles Frederic Worth (1825-1895), etablerede
organisationen Chambre Syndicale de la Confection et de la Couture pour Dames et
Fillettes i 1868. Organisationens formål var først og fremmest at beskytte den franske
modeindustri mod kopiering. Siden hen har den udviklet sig til at være et regulerende organ
i forhold til at opretholde legitimeringen af den franske modeindustri og Paris som historisk
modecentrum. 342 Tilsvarende har eksempelvis den italienske, den engelske og den belgiske
modeindustri etableret sådanne organisationer med henblik på at kunne opbygge og
udbrede kendskabet til disse modeindustrier og deres identitet.343 Med stiftelsen af Danish
Fashion Institute i efteråret 2005 fulgte den danske modeindustri således en organisatorisk
udvikling inden for modeindustrien, som andre landes modeindustrier tidligere har
gennemgået. Det blev markeret at modeindustrien havde skiftet karakter, fra at være en
produktionstung industri til i større udstrækning at være en designindustri og med ændrede
organisatoriske behov, herunder eksempelvis en koordineret branding af den danske

Kawamura 2004.
I takt med opbygningen af den italienske modeindustri efter Anden verdenskrig blev
organisationen Camera Nazionale della Moda Italiana således etableret i Italien i 1958.
Promoveringen af den engelske modeindustri er organiseret gennem British Fashion Council,
etableret i 1983, der også står for afviklingen af London Fashion Week. Og endelig Flanders Fashion
Institute, som tidligere omtalt, etableret i forhold til at promovere Belgiens/Antwerpens modeindustri.
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343

184

modeindustri med målsætningen om at gøre Danmark/København til det femte globale
modecentrum.
Initiativet til Danish Fashion Institute blev, som jeg allerede har været inde på,
imidlertid i udgangspunktet taget i privat regi, blandt en række personer med tilknytning til
modeindustriens medie- og markedsføringsvirksomhed. Inspireret af situationen i Belgien,
og som beskrevet i kapitel 2, ville initiativgruppen arbejde for at gøre det samme for den
danske modeindustri, som efter deres mening havde et potentiale til at blive promoveret
mere intensivt end på det gældende tidspunkt. Initiativgruppen bestod af en forhenværende
chefredaktør for mode- og livsstilsmagasinet Romeo + Juliet, indehaveren af
fotografagenturvirksomheden 6 Agency, en modedesigner og tidligere direktør for
Københavns Mode & Design Festival, en projektleder og fundraiser relateret til
modeindustrien og endelig den daværende redaktør for hjemmesiden
www.denmarkfashion.com, som var blevet etableret i 2003 med henblik på fra et sted, at
samle kommunikationen vedrørende den danske modeindustri over for udenlandsk presse
og indkøbere, særligt i forbindelse med den halvårlige modeuge i København. 344 Det drejede
sig således om Frederik Bjerregaard, Thomas Hargreave, Rasmus Nordqvist, Annelise
Ryberg og Ane Lynge. I foråret 2004 afholdt gruppen sit første branchehøringsmøde på
Kunstindustrimuseet. Jeg deltog i dette møde og observerede, hvordan initiativgruppen
lagde vægt på, at Danish Fashion Institute i lighed med Flanders Fashion Institute skulle
opbygges omkring, hvad af initiativgruppen på daværende tidspunkt blev omtalt som fem
moduler bestående af: 1. uddannelserne på designskolerne; herunder at fokusere på en
højere grad af talentudvikling af de danske modedesignere under såvel som efter endt
uddannelse. 2. markedsføring, kommunikation og PR; herunder at iværksætte en
koordineret markedsføring af den danske modeindustris modedesigntalenter overfor
national og international presse. 3. koordination af modeugen; herunder at sørge for en
fællesorganisering af den københavnske modeuges forskellige aktiviteter uden for og i
samarbejde med de eksisterende modemesser. 4. rådgivning af iværksættere; herunder at
yde vejledning i udarbejdelse af forretningsplaner og vidensdeling, hvad angår professionel
forretningsdrift. Og endelig 5. etablering af videncenter, laboratorium og museum. 345 På
høringsmødet blev der umiddelbart fra de fremmødte fra modeindustrien, overvejende
modedesignere og virksomhedsejere bag de mindre modevirksomheder anset for
trendskabende, givet udtryk for opbakning til initiativet, og i tiden efter blev der indsamlet
støtteerklæringer fra mere end 150 virksomheder, modedesignere og andre personer
Jyllands-Posten, den 4. februar 2003, 8. sektion, side 9.
Ifølge 5-siders referat fra initiativgruppen bag Danish Fashion Institute udsendte efterfølgende
branchehøring den 11. maj 2004.
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relateret til modeindustrien, som det halvandet år efter kunne oplyses ved indstiftelsen og
realiseringen af Danish Fashion Insitute. 346 Heriblandt støttede IC Companys op om
initiativet som repræsentant for en af de største danske modevirksomheder, hvilket blev
fremhævet som en garant for, at andre modevirksomheder trygt kunne tilslutte sig, hvis de
skulle være i tvivl om deres medlemskab.
Med FORA-rapportens udgivelse i marts 2005 og deri den erhvervspolitiske
opfordring til instituttets dannelse og dertil flere modevirksomheders opbakning til initiativet
blev det den 1. november 2005 til en realitet. Og formuleringen af, at Danish Fashion
Institutes er etableret ”for” og ”af” den danske modeindustri, som det står i instituttets
præsentationsmateriale, forekommer rammende for situationen. Danish Fashion Institute
blev en realitet på både erhvervspolitisk initiativ og på et udsnit af den danske
modeindustris virksomheders opbakning. Den danske økonomi- og erhvervsminister var
således også tilstede ved instituttets etablering i forbindelse med den efterfølgende
reception og tilkendegav i en kort tale sin glæde over initiativets realisering, at han følte sig
stolt over industriens eksportresultater og gav lovning på, at politiske initiativer til gavn for
den danske modeindustris fortsatte vækst ville blive taget i fremtiden.347
Danish Fashion Institute blev dermed en realitet, der ved selve stiftelsen bestod af 60
medlemmer. I følge årsrapporten fra 2007 er medlemstallet øget til i alt 109. Det fremgår, at
et medlemskab følger en modevirksomheds mærker og ikke virksomheden i sig selv.
Således tegner modevirksomheden IC Companys A/S for otte medlemskaber. Dertil tilfalder
25 medlemsskaber uddannelsesinstitutioner, stylistvirksomheder, model- og
fotografagenturer og interesseorganisationer. 348 Instituttets medlemmer repræsenterer ind til
videre overvejende de mindre modevirksomheder med hjemsted i København og omegn, og
er i den forstand endnu ikke samlende for industrien som helhed, således som det i
udgangspunkt var intentionen.
Mere specifikt blev instituttet til i form af etableringen af henholdsvis Den
Erhvervsdrivende Fond – Danish Fashion Institute med en grundkapital på 300.000 kroner349
og DAFI’s netværk (modebranchens forening til støtte af Danish Fashion Institute), hvis
formål er at arbejde for at støtte den erhvervsdrivende fond, at udpege
bestyrelsesmedlemmer til Danish Fashion Institutes bestyrelse350, yde økonomisk støtte til

Feltnoter fra indsstiftelsesmødet for Danish Fashion Institute den 1. november 2005.
Feltnoter fra indsstiftelsesmødet for Danish Fashion Institute den 1. november 2005.
348
Danish Fashion Institute 2007:9.
349
Grundkapitalen var i udgangspunktet rejst af initiativgruppen.
350
Af vedtægterne for den erhvervsdrivende fond fremgår det, at DAFI’s netværk udpeger fem
bestyrelsesmedlemmer, mens initiativgruppen bag instituttet udpeger to medlemmer og bestyrelsen
selv et medlem.
346
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instituttets drift gennem medlemskontingenterne og skabe dialog om instituttets drift mellem
netværkets medlemmer. Den erhvervsdrivende fonds formål lød som følger:
”Fonden har til formål at styrke og positionere dansk mode gennem
markedsføring, PR og formidling, herunder men ikke begrænset til:
- Organisering og promovering af Copenhagen Fashion Week over for udlandet
og Danmark
Udvikling, formulering og kommunikation af en fælles strategisk
kommunikationsplatform for dansk mode
- Etablering af netværk med henblik på at skabe nye arbejdsrelaterede og
sociale kontakter
- Etablering af modebranchens egen prisuddeling med priser til bedste
kollektioner, kampagner, model mv.
- Afholdelses af modeudstillinger, workshops og seminarer
- Etablering af et modens hus i København
- Organisering og eksekvering af eksportfremstød for dansk mode
- Etablering af showrooms og butikker for dansk modes internationale markeder
- Uddeling af legater til særligt talentfulde designere m.fl.
- Rådgivning af og støtteprogrammer for nystartede modevirksomheder
- Etablering af en talentbank for nyudklækkede designere
- Udgivelse af et månedligt nyhedsmagasin om aktiviteter i Danish Fashion
Institute samt relevante nyheder fra den danske modeverden.”351

Visionerne synes således nærmest ubegrænsede, blot de kan tjene det overordnede formål
at skabe branchesynlighed, vækst og gøre Danmark/København til det femte globale
modecentrum.
Initiativgruppen havde dertil siden høringsmødet i foråret 2004 ændret sig til ved
stiftelsen at bestå af Frederik Bjerregaard (på daværende tidspunkt chefredaktør på
modemagasinet COVER), Thomas Hargreave (indehaver af fotografagenturet 6 Agency) og
det nye medlem af gruppen Eva Kruse (blandt andet tidligere chefredaktør på
modemagasinet Eurowoman og kommunikationschef for den danske pelsindustris
markedsføringsorgan Kopenhagen Fur). På stiftelsesmødet blev det af Eva Kruse som
initiativgruppens talsperson og nogle måneder senere som instituttets direktør, gjort klart, at
koordineringen af den københavnske modeuge under det af instituttet registrerede navn
Copenhagen Fashion Week var en klar prioritet og allerede iværksat med virkning fra den
forestående modeuge i februar 2006. Dertil var det også en prioritet at udvikle en strategisk
kommunikationsplatform for dansk mode og derunder vigtigt at finde frem til en
fællesnævner for dansk mode trods de mange virksomheders ”individuelle stile”, som Eva
Kruse udtrykte det.352
Efter instituttets stiftelse blev dets første bestyrelse nedsat bestående af
bestyrelsesformand Tom Steifel Kristensen (på daværende tidspunkt kreativ direktør i de
351
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Vedtæger for Den Erhvervsdrivende Fond – Danish Fashion Institute, 27. oktober 2005, side 2.
Feltnoter fra indstiftelsesmødet for Danish Fashion Institute den 1. november 2005.
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danske pelsavleres markedsføringsorganisation Kopenhagen Fur), Henrik Theilbjørn (på
daværende tidspunkt administrerende direktør for modevirksomheden IC Companys), Mads
Nørgaard (indehaver af modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen), Karen Simonsen
(modedesigner og medejer af modevirksomheden Munthe plus Simonsen), Anne Mette
Zachariassen (rektor for industriskolen Teko Center Danmark), Eva Kruse (medlem af
initiativgruppen), Thomas Hargreave (medlem af initiativgruppen) og Anders Knutsen
(medlem af den danske regerings Globaliseringsråd og bestyrelsesformand for den danske
fødevarevirksomhed Danisco). Bestyrelsessammensætningen afspejlede interessenterne i
den øgede fælles promovering af den danske modeindustri. Det vedrørte særligt, og som
tidligere nævnt, de trendskabende modevirksomheder, men også uddannelsessektoren
samt industriens associerede parter som eksempelvis de danske pelsavleres
markedsføringsorganisation Kopenhagen Fur, der sammenfaldende med initiativet til Danish
Fashion Institute var opstået ved at træde ud af den skandinaviske markedsføringsplatform
Saga Fur, som man havde været del af siden dens etablering i 1954. Med
selvstændiggørelsen syntes organisationen Kopenhagen Fur at have sammenfaldende
interesser med den danske modeindustri om at promovere sig og Købehavn som det
geografiske centrum for Danmark som modecenter. Kopenhagen Fure etablerede således
også kontor og designlaboratorium på Langelinie i København i 2006 og flyttede dermed fra
adressen i Glostrup, hvor den danske pelsauktion har hjemme. Det var umiddelbart planen,
at Danish Fashion Institute skulle have til huse i forbindelse med det nye pelsens hus, men
det blev aldrig en realitet, og instituttet fik først hjemsted hos 6 Agency i Nørregade, førend
organisationen i 2007 flyttede til egne lokaler i Kronprinsensgade 13, i hjertet af København.
I stedet flyttede Dansk Textil & Beklædning deres Trendstudio ind på en separat etage i
huset og genetablerede dermed brancheorganisationens repræsentation i København, som
frem til 1991 havde været hjemsted for brancheorganisationen Beklædningsindustriens
Sammenslutning inden fusionen med brancheorganisationen Textilindustrien med hjemsted
i Herning. En disposition der kan ses om en reaktion på de politiske målsætninger for
industrien og dermed et mere direkte fokus på København som det geografiske centrum for
en samlet dansk modeindustri end i årene forinden.
Danish Fashion Institute er på mange måder i sit fokus på aktiviteter, herunder
særligt promoveringen af den danske modeindustri, blevet at sammenligne med sit
forbillede i Flanders Fashion Institute. Fælles er institutternes netværksfunktion og politiske
lobbyarbejde, der til dels i begge institutters situation kan ses som nødvendige for at sikre
sig finansiering til egen drift og aktiviteter. For Danish Fashion Institute er resultatet af dette
politiske lobbyarbejde blandt andet dets aktive involvering i etableringen af, hvad der har
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fået navnet ”Modeindustriens Innovative Tænketank” (2006), som er udgjort af
repræsentanter fra henholdsvis Københavns Kommune, det danske Økonomi- og
Erhvervsministerium, organisationen Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling ud
over folk med et mere direkte virke i modeindustrien. Og dertil med den danske regerings
etablering i 2007 af Fonden til markedsføring af Danmark, at Eva Kruse er blevet indsat som
et af fondens bestyrelsesmedlemmer, repræsenterende den danske modeindustri. 353
Væsentlige forskelle mellem de to institutter er imidlertid Danish Fashion Institutes
kommercielle fokus på den samlede modeindustris udadvendte promovering gennem at
drive Copenhagen Fashion Week og dertil instituttets konkrete finansieringsmodel. Flanders
Fashion Institute står ikke for koordinering af nogen modeuge, da det fra instituttets side
umiddelbart anses for mindre relevant, når byen konkret geografisk ligger så tæt på de
parisiske modeuger, som anses for væsentligere at være repræsenteret på i forhold til at
opnå udbredelse og anerkendelse som modevirksomhed i større global sammenhæng,
ligesom de japanske modedesignere så det i begyndelsen af 1980’erne. Dertil stemmer et
sådant fokus heller ikke overens med instituttets udgangspunkt i at promovere den
avantgardistiske del af den belgiske modeindustri og ikke helheden i den belgiske
modeindustri. I stedet har instituttet lagt vægt på at fremme forbrugerorienterede initiativer i
Antwerpen, der anses for vigtige i forhold til at opbygge kendskabet til byens modescene og
forbrugernes interesse for avantgarde modedesign. Herunder etableringen af modemuseet
ModeMuseum (i 2002), udgivelse af guidebogen Fashion Walk, der rummer forskellige
byvandringer med modeshopping som formål, og hvori der oplyses om de enkelte
modedesigneres karriere og kreativitet. Dertil også den halvårlige udgivelse af
modemagasinet A-Magazine, den årlige begivenhed Vitrine, hvor modedesignere og
modedesignerstuderende dekorerer butiksvinduerne i Antwerpen, og guidebogen
Paris/Antwerp Fashion Guide med information om de belgiske modedesignere henvendt til
indkøbere og presse, som har mulighed for at møde disse under prêt-à-porter-modeugerne
i Paris. Endelig er instituttets finansiering baseret på dels økonomisk støtte fra det flamske

I 2006 kom det på den politiske dagsorden, at Danmarks globale omdømme ikke var tilstrækkeligt.
Kendskabet til Danmark lå i efteråret 2006 på en 14. plads blandt OECD-landene. Målsætningen blev
defineret til, at kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 2015 skal ligge blandt top 10. Som
led i dette arbejde er Fonden til Markedsføring af Danmark blevet etableret i 2007 på baggrund af en
bred politisk aftale mellem den danske regering (partierne Venstre og Det Konservative Folkeparti) og
oppositionspartierne Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Dermed er der
blevet afsat 150 millioner kroner til initiativet i perioden 2007-2010. Ud over fonden er også en række
andre initiativer blevet taget, så som markedsføringen af Danmark som kreativ nation, Danmark som
turistmål, Danmark som uddannelsesland og Danmark som investeringsland samt modernisering af
den hidtidige eksportfremme. I alt er initiativerne blevet tildelt 412 millioner kroner (se
www.mfonden.dk, Økonomi- og Erhvervsministeriet faktaark, den 18. januar 2007).
353
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parlament og dels på sponsorater fra private virksomheder ikke direkte knyttet til
modeindustrien. 354
Hvad angår Danish Fashion Institutes drift har den fra start af baseret sig på dels
årlige medlemskontingenter på i udgangspunktet 10.000 kroner, der med virkning fra 2008
er blevet øget til 15.000 kroner355, og dels på indtægter forbundet med Copenhagen Fashion
Week samt på øremærkede støttekroner fra henholdsvis det danske Økonomi- og
Erhvervsministerium og Københavns Kommune. 356 Disse forskelle mellem Flanders Fashion
Institute og Danish Fashion Institute kan dertil ses som at hænge sammen med
organisationernes forskellige intitiativtagerprofiler. Hvor Danish Fashion Institute særligt er
blevet drevet frem af folk knyttet til modeindustriens medie- og markedsføringsvirksomhed,
er Flanders Fashion Institute blevet iværksat ført an af Linda Loppa, på daværende
tidspunkt leder af af modedesignuddannelsen ved Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten van Antwerpen (The Antwerp Royal Academy of Fine Arts). Det har gjort, at det
belgiske initiativ i videre udstrækning handler om at være bindeled mellem landets
modedesignere og industrien og derigennem at løfte og udbrede kendskabet til
belgisk/antwerpensk mode i al sin variation, mens det danske initiativ i mere udpræget grad
er fokuseret på at brande den danske modeindustri som helhed, udvikle modeugen og at
løfte vidensdelingen i industrien som helhed, svarende til at det også er et fokusområde i
brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning. Instituttet har således, set i forhold til
Flanders Fashion Institute, i mindre grad i sit hidtidige virke fokuseret på talentudviklingen af
modedesignere til industrien og i det hele taget haft et begrænset samarbejde med
uddannelsessektoren.

Se www.ffi.be.
Virksomheder, der kan dokumentere at have en årlig omsætning på under 3 millioner kroner, kan
søge om reduceret medlemskontingent på 2.000 kr. årligt. Det er dog kun muligt at have denne
status i to år. Herefter skal virksomheden uanset omsætning betale fuldt medlemskontingent (se
www.danishfashioninstitute.dk/17910/Become%20a%20member).
356
I 2006 modtog Danish Fashion Institute 500.000 kroner fra Økonomi- og Erhvervsministeriet
øremærket til at afholde brancheseminarer for. Samme år modtog instituttet 1,5 millioner kroner fra
Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet, øremærket til etablering og drift
af initiativet Modebranchens Innovative Tænketank. I 2007 fik instituttet bevilliget 100.000 kroner fra
Økonomi- og Erhvervsministeriet til at afholde konference om social ansvarlighed i modeindustrien.
Og i 2008 er instituttet blevet bevilliget 226.000 kroner fra Økonomi- og Erhvervsminiseriet til
konference om brugerdreven innovation i modeindustrien, og fra Københavns Kommunes
Økonomiudvalg er instituttet over en tre-årig periode frem til 2010 blevet bevilliget 1,8 millioner kroner
til initiativer i forbindelse med afholdelsen af Copenhagen Fashion Week (ifølge samtale med Eva
Kruse, den 16. juli 2008).
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Copenhagen Fashion Week
At koordinere og promovere den danske modeindustri i forbindelse med de halvårlige
modeuger og modemesser i København var således en af de første opgaver, Danish
Fashion Institute påtog sig.357 Hermed gik Danish Fashion Institute ind og tog ejerskab på
den eksisterende modeuge, der siden 2004 havde været markedsført fra
brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning under navnet Copenhagen Fashion
Days. 358 At det kunne lade sig gøre, kan umiddelbart undre og skete imidlertid heller ikke
uden at blive mødt med også negativ kritik internt i industrien. Hermed blev der således
reageret på den konkrete implementering af den politiske linje, der blev lagt med FORArapporten. I en artikel i branchetidsskriftet TØJ udtalte blandt andet salgs- og
markedsføringsdirektøren i Bella Centret, Jesper Åndahl, sig kritisk om Danish Fashion
Institutes intentioner:
”Generelt har jeg svært ved at se, hvad deres (Danish Fashion Institute, red.)
berettigelse er – jeg ser instituttet som et fordyrende mellemled. De vil udføre
opgaver, som andre i forvejen har påtaget sig. De fagblade, de gerne vil omtales
i, er vi allerede repræsenteret i. Når det gælder ideen om et nyt fælles
showområde, så synes jeg, det er en utopi. Designerne ønsker at skabe deres
eget show-univers på meget forskellige locations, hvilket i øvrigt også er mere
spændende for modejournalisterne. Som jeg forstår det, vil Danish Fashion
Institute have bl.a. Vogue til at komme til Copenhagen Fashion Week, men vi
hverken kan eller skal konkurrere med Haute Couture shows i Paris. Og hvem er
det egentlig Danish Fashion Institute ser som sin målgruppe? Er det
slutforbrugere, der læser dameblade, eller indkøbere, der orienterer sig gennem
fagpressen? Dybest set mener jeg, at hvis der skal offentlige penge ind i
systemet, så burde de tilfalde f.eks. Dansk Textil & Beklædning, der gennem
flere sæsoner har indsamlet oplysninger om diverse shows og
modebegivenheder, koordineret informationerne og lagt dem ud på deres
hjemmeside under linket www.copenhagenfashiondays.com.”359

Der blev sagt fra. Men det forhindrede ikke Danish Fashion Institute i at tage ejerskab af
modeugen og orientere den ikke kun mod fagfolk, men også folk i almindelighed med
intentionen om at udbrede kendskabet til den danske modeindustri. Det lod sig umiddelbart
gøre, bakket op af instituttets medlemmer og gennem dets vellykkede mediemæssige
eksponering, der forekommer at have begrænset interessen for at vise initiativet for megen
modvilje for derigennem at undgå at fremstå som en splittet, rådvild industri i
Instituttet tog også som en tidlig arbejdsopgave initiativ til i samarbejde med Landsforeningen mod
spiseforstyrrelser og selvskade, at udarbejde et etisk charter, der skal sikre de danske modellers
bedre trivsel og påvirke holdningerne til kropsidealer i modeindustrien og samfundet generelt set.
Chartret blev offentliggjort i december 2007.
358
I 2004 etablerede Dansk Textil & Beklædning hjemmesiden www.copenhagenfashiondays.dk,
henvendt til presse og indkøbere for at give dem et overblik over modeugens begivenheder (DTB
2005:24).
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Copenhagen Fashion Week har indtaget Københavns Rådhus under modeugen i
august 2007.
(Foto: Marie Riegels Melchior)

offentlighedens øjne. Men alligevel har diskussionerne fortsat fundet sted, som det er
kommet til udtryk blandt andet i Dansk Textil & Beklædnings seneste formandsberetning fra
foråret 2008. Heri blev der talt for, at alle aktører i relation til den danske modeindustri i
større udstrækning arbejder sammen. Fra Dansk Textil & Beklædning lød forslaget om, at et
sådant samarbejde kan skabes gennem etableringen af en såkaldt ”modeugeplatform”, der
skal stå for udviklingen af den tilbagevendende begivenhed og dermed bevare industriens
nuværende, positive momentum og fortsat bevæge sig i retning af den femte globale
modeklynge. Formand for Dansk Textil & Beklædning Jørgen Kjær Jacobsen formulerede
det som følger:
”Netop med udgangspunkt i visionen om den femte modeklynge arbejder DTB
(red. Dansk Textil & Beklædning) med en model, som vi har kaldt
modeugeplatformen. Tanken er at involvere alle aktørerne i den københavnske
modeuge i platformen. En modeugeplatform skal som en selvstændig enhed
varetage markedsføringsopgaver – skabe nye aktiviteter og relevante oplevelser
for indkøbere, presse og udstillere under Copenhagen Fashion Week. Vi synes,
at det er naturligt, at det er DTB, der tager initiativet, da vi har samarbejde og
dialog med de væsentligste aktører i modeugen, og fordi DTB har været en
meget aktiv del af den københavnske modeuge, siden det hele startede i Bella
Center i 1993.”360

Om det bliver en realitet, og om det kan lykkes Dansk Textil & Beklædning at blive den
overordnede koordinator af modeugen som tidligere, er i skrivende stund uvist. Indtil videre
har Danish Fashion Institute gennem sit virke stået for nye initiativer og koordineringen af
ugens forskellige eksisterende aktiviteter og derigennem sikret sig synlighed på en anden
måde end Dansk Textil & Beklædning har formået. Danish Fashion Institute står i kraft deraf
i dag som en tydelig afsender på modeugen i offentligheden, om end de enkelte
modemesser under modeugen fortsat er selvstændige initiativer, som planlægges af de
respektive organisationer bag dem, og at instituttet, hvad angår medlemstal kun
repræsenterer et udsnit af den danske modeindustri og de virksomheder, der udstiller deres
kollektioner under modeugen (se kapitel 4).
De initiativer, som Danish Fashion Institute har taget for at tilegne sig sit ejerskab af
koordinationen af modeugen, er blandt andet etableringen af en hjemmeside med løbende
opdateret kalender vedrørende de enkelte begivenheder under modeugen (modeshows,
messeåbningstider, fester og andet) og et integreret akkrediteringssystem fra og med
modeugen i februar 2008 henvendt til indkøbere og presse. Herigennem kan de skrive sig
op til, hvilke modeshows og andre aktiviteter de ønsker at deltage i under modeugen, og de
enkelte arrangører kan sørge for, at invitationer sendes ud med videre. Dernæst
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koordinering af fordeling af modeller, der skal bruges til de enkelte shows, opstilling af
informationsstand i Københavns Lufthavn, busservice for pressen mellem de enkelte
modeshows og shuttlebusser mellem de enkelte modemesser. Dertil har instituttet taget en
række initiativer i forbindelse med modeugen, karakteristisk ved at række ud til den
almindelige modeinteresserede, frem for alene industriens professionelle. Dette er blandt
andet sket med opstillingen af storskærme på Rådhuspladsen i hjertet af København og
andre skiftende steder samt hjemmesiden www.copenhagenfashionweek.tv, der
transmitterer forproducerede modedesignerinterviews og liveoptagelser fra de enkelte
modeshows i løbet af modeugen, samt udgivelse af modeugeavisen DANSK Daily i
samarbejde med modemagasinet DANSK, der distribueres bredt i København under
modeugen udover også at kunne downloades fra Internettet.361 Og endelig initiativet
Copenhagen Fashion Weekend i samarbejde med turistorganisationen Wonderful
Copehagen, som blev lanceret ved modeugen i februar 2008, der blandt andet består af
konkurrencer, hvor det er muligt at vinde billetter til at opleve de umiddelbart
brancheorienterede modeshows.
Med Copenhagen Fashion Week har Danish Fashion Institute således – udover at
profilere modeugen lokalt og internationalt som et kommercielt mødested med primært
skandinaviske modevirksomheder – formået at gøre det til en tilgængelig forbrugeroplevelse
som led i at opbygge en modekultur og bevidsthed omkring den danske modeindustri. At gå
den vej kan ses i tråd med FORA-rapporten og den danske globaliseringspolitiks anvisning
om at have brugerne i centrum, her både de professionelle og slutbrugerne. Men også som
at følge den udvikling, der generelt har præget modeindustrien, at dens tidligere
hemmelighedskræmmeri forbundet med lanceringen af nye kollektioner, der var med til at
opbygge en mystik og forventning omkring det nye, har udviklet sig til, at modeshows fra
visningen af haute couture og industrielt fremstillet modetøj vises umiddelbart efter dets
præsentation på hjemmesider som det internationale modemagasin Vogues hjemmeside
www.style.com. Den umiddelbare eksponering og dermed risikoen for hurtig kopiering
praktiseres i stedet som en måde at styrke den enkelte modevirksomheds brandværdi og
derigennem opbygge en interesse for, at folk er mere interesseret i at købe den autentiske
og ægte vare.
Når det er sagt, forsøger Danish Fashion Institute fortsat at skærpe Copenhagen
Fashion Weeks profil, særligt med henblik på at styrke modeugen i international
sammenhæng. Udfordringen er at gøre modeugen til mere end et vindue for det danske /
skandinaviske marked, der i sig selv anses for begrænsende. Står det til Danish Fashion
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Institutes direktør, udvikles Copenhagen Fashion Week til at være den messe, hvor de nye,
unge og kreative talenter fra hele Nordeuropa viser deres kollektioner først og dermed gør
modeugen til attraktiv at forholde sig til for indkøbere og modejournalister fra hele verden i
deres søgen efter det næste nye, som er en drivkraft i modeindustrien. At
modevirksomhederne, som først viser deres nye kollektioner på Copenhagen Fashion Week
så efter et par sæsoner vælger at vise sig på eksempelvis London Fashion Week eller i
forbindelse med en anden af de store etablerede modeuger, gør ikke noget, men vil blot
bevise, at de er blevet opdaget på Copenhagen Fashion Week, og dermed at der er noget
at komme efter i København, som er det afgørende i modemæssig sammenhæng med det
faktum, at der allerede er mange modeuger for industrien at forholde sig til.362

”Dansk modes DNA” – på vej til udviklingen af et modebrand?
Et andet initiativ, som lå centralt for Danish Fashion Institute, var, som det også blev
formuleret i FORA-rapporten, at definere, hvad der er dansk mode, forstået som
modeindustriens ”særlige kompetencer” og ”danske egenart”363, med henblik på
derigennem at styrke dansk mode som et brand, der gør en forskel i forhold til sin
omverden. Som det er blevet populært i branding-sprog, søsatte Danish Fashion Institute
derfor også tidligt i sit virke undersøgelsen med arbejdstitlen ”dansk modes DNA”, det vil
sige en brandingproces og derigennem en proces, hvormed der kunne skabes et
ledelsesgrundlag for Danish Fashion Institute i forhold til netværksorganisationens arbejde
med at samle og styrke den danske modeindustri og dens synlighed udadtil. Projektet
anses ifølge instituttets direktør imidlertid ikke for afsluttet i skrivende stund, og hvad jeg
beskriver i det følgende er dermed koncentreret om en analyse af processen frem for dets
endelig resultat. 364
Udgangspunktet for projektet var langt fra enkelt i den forstand, at der ikke forelå en
udtalt selvforståelse og traditionsbevidsthed i industrien som helhed omkring dens identitet,
sådan som jeg i de foregående kapitler har belyst. Særligt industriens italesættelse på dette
tidspunkt som at være noget nyt og et resultat af et brud med opfattelsen af industriens
fortid, anset for at ligge i slipstrømmen på modeudviklingen frem for at være
dagsordensættende for denne gennem en særlig designtradition og forståelse af mode,
udfordrede dét at ville identificere industriens værdigrundlag historisk set. På den anden

Samtale med Eva Kruse, den 16. juli 2008. På Dansk Textil & Beklædnings hjemmeside fremgår
det også af en messeoversigt, at der er mere 100 for den danske modeindustri at forholde sig til
rundt omkring i verdenen (se: www.textile.dk).
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side stod Danish Fashion Institute i den situation, at der var større muligheder for at
fremhæve særlige og strategisk set velegnede værdier knyttet til dansk mode uden dermed
at skulle gøre op med et allerede velkonsolideret værdigrundlag. Situationen gjorde det
derfor nærliggende for Danish Fashion Institute at kontakte forskningsplatformen MOKO,
der i foråret 2006 blev koordineret af Danmarks Designskoles daværende forskningsleder,
Thomas Schødt Rasmussen, for at få udarbejdet en undersøgelse af, hvad der er dansk
modes DNA. Det resulterede i rapporten med titlen Dansk mode. Historie, design, identitet,
der blev udgivet i november 2006 i forbindelse med instituttets generalforsamling og fejring
af sit første års virke.
Som allerede omtalt i kapitel 3 blev jeg fra begyndelsen involveret i denne rapports
tilblivelse, der kom til at basere sig på min – på daværende tidspunkt – undersøgelse af den
danske modeindustris historie, og hvad jeg behandlede som de skiftende fortællinger
omkring dansk mode, særligt understøttet af dansk modes eksponering gennem de
halvårlige modeuger. Dertil byggede rapporten også på en fra Danish Fashion Institute
ønsket kvalitativ brancheanalyse af, hvordan udenlandske mediefolk og indkøbere med
kendskab til den danske modeindustri så på det, de opfattede som dansk mode, det dansk
designede modetøj, hvordan de opfattede koblingen mellem etik, social ansvarlighed,
økologi og modeproduktion, og endelig deres syn på Københavns potentiale i forhold til at
blive en international modeby. Forskningsassistent Nikolina Olsen-Rule stod for denne del af
undersøgelsen, der endte med delvist at basere sig på informanter udpeget af Danish
Fashion Institute. 365
I rapporten konkluderede vi, at det kendetegnende ved dansk mode – der i den
sammenhæng ville sige modetøj designet hvis ikke også produceret i Danmark – var dets
tilgængelighed. Der er tale om industrielt massefremstillet hverdagsmodetøj. Brugbart tøj og
kendetegnet ved at kunne købes til tilgængelige (rimelige) priser, hvis sammenlignet med
udenlandske modemærker som eksempelvis amerikanske Marc Jacobs, italienske Prada,
og engelske Vivienne Westwood. Vi lagde dermed vægt på, at det er svært at sige, at der i
den danske modeindustri findes et gennemløbende designudtryk eller en bevidsthed om
industriens særlige traditioner, historie og identitet. Dansk modes kendetegn forekom os
snarere fremkommet på baggrund af dets kommercielle muligheder på hjemmemarkedet,
som historisk set har været definerende for industriens virksomheder. Vi delte således ikke
umiddelbart Mads Nørgaards synspunkt, som udtalt i artiklen i ALT for damerne366, og som
fremhævet i forrige kapitel, om det danske ved dansk mode, og at den lave prissætning for
15 informanter deltog i interviewundersøgelsen. For nærmere specifikation se: Rasmussen
2006:103.
366
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det dansk modetøj kan anskues som en særlig dansk etik, forstået som et bevidst
holdningsspørgsmål hos de danske modevirksomheder. Dertil viste undersøgelsen af de
udenlandske respondenters syn på dansk mode, at de fandt det nærliggende at forbinde
dansk mode med etisk ansvarlighed. Det hang for dem at se godt sammen med Danmarks
image som et socialt ansvarligt velfærdssamfund, udover at emnet også blev set som oppe i
tiden, og i den forstand på mode, og dermed velegnet for modeindustrien at forholde sig
til. 367
Rapportens konklusioner skulle vise sig at komme til at præge Danish Fashion
Institutes italesættelse af fænomenet dansk mode, om end instituttet endnu ikke har
formaliseret brandet dansk mode og udarbejdet en specifik brandingstrategi herfor. Dette
særligt igennem instituttets direktørs udtalelser, som eksempelvis i forordet til
magasintillægget About Fashion, udgivet i samarbejde med modemagasinet IN,
gratismagasinet Where2go og Dansk Design Center i forbindelse med Copenhagen Fashion
Week i februar 2008. Under overskriften ”Fashion for all” udtrykte Eva Kruse følgende:
”Hvad karakteriserer dansk mode? Hver gang jeg stiller spørgsmålet, får jeg nye
svar. Og jeg tror ikke, der findes en entydig definition – stilmæssigt er der langt
mellem Brandtex og Baum und Pferdgarten. Alligevel er der nogen træk, som
går igen.
Det internationale billede af dansk mode kredser omkring et stilmæssigt fokus,
der enten tager udgangspunkt i det elegante, enkle og stilfulde som dansk
møbeldesign eller i en livsstil og holdning til design, som kunne kaldes
”boheme”. Så er der måske nogen, der tænker, at ”boheme” har reminiscenser
af hippie-stil eller er noget med løse gevandter over sig. Det er ikke sådan jeg
opfatter det. Det handler i højere grad om en afslappet og uprætentiøs
livsindstilling. Og det, synes jeg afspejler sig i tøjet. Dansk mode er tilgængelig,
både hvad angår pris og design. Vi vil kunne bruge mode til hverdag: Op på
cyklen, af sted til børnehaven – i stiletter og en varm frakke. Den tilgang er helt
unik.
Der er også meget, der tyder på, at dansk mode og mentalitet forbindes med
etisk ansvarlighed. Og det går fint i tråd med mange danske
modevirksomheders fokus. Særligt dette kendetegn, synes jeg, vi som branche
skal tage til os og forstærke. Danmark og København har en unik mulighed for at
positionere sig som et af verdens nye kreative kraftcentre for mode. Og tænk,
hvis vi samtidig kunne markere os internationalt med mode af høj kvalitet, prisog stilmæssig tilgængelighed, produceret med ansvarlighed for miljø og sociale
forhold.”368

Hensigtserklæringen synes tydelig i citatet og præsenteret i samspil med tidligere
eksisterende italesættelser af dansk mode. Danish Fashion Institute så et potentiale i
at brande dansk mode som tilgængelig og som etisk ansvarlig. Førstnævnte værdi synes
som allerede nævnt markedsført med de folkelige initiativer i forbindelse med Copenhagen
367
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Fashion Week. Initiativer til at fremme fokuset på etik og social ansvarlighed er blevet taget
blandt andet i form af en storstilet konference henvendt til den danske modeindustri i
samarbejde med erhvervsorganisationen Dansk Erhverv i efteråret 2007 med titlen
”Corporate Social Responsibility: A fashionable future?”. Og videre i den retning har Danish
Fashion Institute senest taget initiativ til sammen med de øvrige nordiske
modeorganisationer, Swedish Fashion Council, Oslo Fashion Week, Icelandic Fashion
Council og Helsinki Design Week, at etablere netværksorganisationen Nordic Fashion
Association i august 2008 med det overordnede formål, som ifølge organisationens
projektbeskrivelse lyder:
”Nordic Fashion Association er initiativtager til et ambitiøst og visionært projekt,
der skal lede den nordiske modebranche mod større fokus på fair trade samt
etisk og bæredygtig produktion. Projektet kaldes NICE – Nordic Initiative Clean
and Ethical.”369

Projektets ambitionen er således udover et større internordisk samarbejde at afholde
initiativet ”Nordic Look” i den lettiske hovedstad Riga i november 2008, hvor målet er at
iværksætte en proces hen imod, at den nordiske og baltiske region udvikler sig til et globalt
konkurrencedygtigt mode-, design- og tekstilindustricentrum med social ansvarligt og
bæredygtigt modedesign og produktion som sit varemærke. Initiativet er finansieret i
fællesskab mellem Nordisk Ministerråd, Det danske kulturinstitut i Riga og Baltic Fashion
Federation. Dertil er planen i 2009 at afholde ”Fashion Summit 2009” i forbindelse med FN’s
Klimakonference i København, som forventes at munde ud i underskrivelse af ”Code of
Conduct” (adfærdskodeks) for regionens modeindustrier samt en 10-års plan, der sætter
mål for, hvor den nordiske modeindustri skal stå i 2020 på områder inden for miljø, energi,
CO2 samt sociale og etiske forhold i forbindelse med modebeklædningsproduktion. Med
andre ord et ambitiøst projekt, som dog samtidig anses for i stand til at samle den danske
modeindustri omkring fælles identitetsskabende værdier, der ikke alene er nationalt
forankret, men også gjort nordiske.
Danish Fashion Institute synes med initiativet at have valgt at rette sit fokus på at
satse også på en nordisk brandidentitet frem for alene på en dansk. Det bekræftes også
umiddelbart af instituttets direktør, om end hun stadig ser det som relevant at finde frem til,
hvordan dansk mode mere strategisk skal promoveres over for omverdenen. Som hun
samtidig også gør opmærksom på, handler det for Danish Fashion Institute om at få deres
sparsomme økonomiske ressourcer til at slå til, til de projekter de beskæftiger sig med, og
derfor er det vigtigt, at projekterne også opdyrkes, hvor der er midler at hente gennem
369
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offentlig finansiering, i dette tilfælde Nordisk Ministerråd som hovedbidragsyder til
projektets finansiering.370
Initiativet til undersøgelsen af ”dansk modes DNA” kan således ses som Danish Fashion
Institutes måde at transformere det eksisterende aktørnetværk dansk mode på, forskyde
dets konfiguration, således at dansk modes betydning også italesættes som tilgængelig og
etisk ansvarlig og gældende en karakteristik af den danske modeindustris generelle praksis
frem for en karakteristik af, hvad der nu forekommer at være industriens dominerende
designudtryk. Danish Fashion Institute kan på den måde ses som at stå for at ”gøre”
fænomenet dansk mode til også noget andet end tidligere i ærindet at ville opdyrke dets
egenart, dets særlige værdier og samtidig strategisk positionere dansk mode som et brand i
en større global modeindustri-sammenhæng. Med fokuset på etik og ansvarlighed kan det
imidlertid diskuteres, i hvilken udstrækning dansk mode positionerer sig stærkt i forhold til
andre landes modeindustrier. Etik og ansvarlighed er blevet orienteringspunkter ikke kun for
en række danske modevirksomheder371, men er et centralt omdrejningspunkt i
modeindustrien, som modejournalisten fra det amerikanske branchetidsskrift Women’s
Wear Daily Ellen Groves gav udtryk for i sit oplæg på konferencen ”Corporate Social
Responsibility: A fashionable future?”, som arrangeret af Danish Fashion Institute:
”As ethical fashion industry events in the world’s fashion capitals enter their third
or fourth seasons – they continue to grow. Last week Paris’ largest apparel trade
show, Pret-a-porter, showed 90 designers in its So Ethic section, from 18 at its
debut show in February 2006. Next March, it will host a separate luxury ethical
show for higher-positioned brands like Katharine Hamnett and Stewart & Brown.
Milan’s White trade show will feature a sustainable fashion showcase for the first
time, during Milan’s collections this month. London’s Esthetica will present 25
designers next week, up from 12 at its debut edition and is planning to move to
a bigger location next season to host more brands. Ethical Fashion Show in
Paris next month, will feature 100 designers, up from 20 at its debut edition in
2004 and a similar show is slated for Rio de Janeiro next year. And the number
Samtale med Eva Kruse, den 16. juli 2008.
For at nævne nogle eksempler: modemærket Jackpot (del af modevirksomheden IC Companys),
der i samarbejde med en hollandsk organisation ved navn MADE BY i august 2007 lancerede en
bæredygtig kollektion, som efter planen skal omfatte 15-25 procent af mærkets samlede kollektion i
2010 (se: www.jackpot.dk). Modevirksomheden Blend (datterselskab under BTX Group) vil fra
efteråret 2008 sælge en økologisk kollektion som en integreret del af virksomhedens to modemærker
BLEND og BLENDshe (se www.blendofamerica.com). Grundlæggeren af tekstilvirksomheden J.
Mørup Stof, der allerede er en etableret økologisk stofproducent, har sammen med sin søn udviklet
herretøjskollektionen Knowledge Cotton Apparel baseret på økologisk bomuld. Kollektionen lanceres
til august 2008 (se: www.knowledgecottonapparel.com). Bestseller har i forbindelse med
modemærket Vero Moda introduceret kollektionen Vero Moda Organic Cotton som et led i
virksomhedens overordnede corporate social responsibility-politik, der også omfatter sikring af
ansvarlige arbejdsvilkår for tekstilarbejderne knyttet til de fabrikker, virksomheden får produceret hos,
samt at deres produktion foregår under miljømæssigt ansvarlige forhold (se www.bestseller.com). Og
endelig modevirksomheden NOIR / Illuminati II som omtalt i kapitel 6.
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of fashion courses offering classes in sustainable development, ecology and
ethical production, point to an incoming generation of designers who don't see
profits and principles as in conflict. The London College of Fashion is to open a
372
center for sustainable fashion in April 2008.”

Etik og ansvarlighed er, som det fremgår af Groves opremsning, decideret et fænomen på
mode, og derfor ikke overraskende noget, som optager den danske modeindustri, der for sit
vedkommende har outsourced sin produktion til lavlønslande og ofte i den forbindelse
udviklingslande, hvor det er svært at føre kontrol med, hvordan arbejdspræmisserne er for
produktionen af alt lige fra garn, indfarvning og endelig dét at sy det modetøj, som
virksomheden lever af at sælge. Hvordan etik og social ansvarlighed, når promoveret i et
nordisk fællesskab, kan ses som en dansk egenart, som det politisk blev anvist, at
modeindustrien skulle fokusere på først og dernæst at markedsføre sig på, er diskutabelt.
De seneste initiativer fra instituttets side synes mere at afvige fra at opdyrke forestillingen
om en rendyrket national egenart ved den danske modeindustri. Danish Fashion Institute
viser sig at transformere aktørnetværket dansk mode, men dermed også gennem sin
praksis, hvordan det er en udfordring at skulle opdyrke den danske modeindustris nationale
egenart samtidig med målsætningen om at gøre Danmark/København til et globalt
modecentrum. Der skal mere til at gøre dansk mode iøjnefaldende, end dets
tilgængeligheds-identitet umiddelbart kan og som forventes at blive indfriet gennem det
nordiske initiativ.

Opsummering
Den politiske bevågenhed over for den danske modeindustri som en globaliseret industri,
den danske modeindustris inddragelse i den danske regerings globaliseringspolitik og
herunder ændrede erhvervspolitik, som markeret med udgivelsen af FORA-rapporten
Brugerdreven innovation i dansk mode – den 5. globale modeklynge?, viste sig således
yderligere at synliggøre opmærksomheden på fænomenet dansk mode, og tilsvarende som
fremhævet i kapitel 2, at skabe en kobling mellem mode og national identitet. Etableringen
af Danish Fashion Institute ”for” og ”af” den danske modeindustri, som særligt fremhævet i
dette kapitel, er med til at drive dette frem. Gennem instituttets initiativer i forbindelse med
dels at koordinere og promovere den københavnske modeuge under navnet Copenhagen
Fashion Week og dels at iværksætte undersøgelsen ”dansk modes DNA” er dansk mode
forsøgt gjort til et brand for den samlede danske modeindustri, byggende på de
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grundlæggende værdier for dansk modetøj, at det er tilgængeligt, både hvad angår pris og
design, samt socialt ansvarligt hvad angår dets fremstilling.
Regeringens globaliseringspolitik, dens i forlængelse deraf ændrede erhvervspolitik,
FORA-rapporten og vurderingen af Danmarks potentiale til at blive det femte globale
modecentrum, MOKO-rapporten: Dansk Mode. Historie, design, identitet, Danish Fashion
Institute, Copenhagen Fashion Week og undersøgelsen ”dansk modes DNA” kan ses som
aktører, der gennem deres respektive effekt og interne relationer tilsammen påvirker dansk
modes konfiguration. Dermed har det været muligt at forskyde den ellers på det tidspunkt,
hvor Danish Fashion Institute blev etableret, midlertidigt stabiliserede opfattelse af dansk
mode som et individualistisk og bohemisk designudtryk. Og dét i takt med, at dette
designudtryk skulle vise sig at forandres til fordel for et mere enkelt udtryk, på mode. Det
danske modetøj med sit overvejende mere enkle snit og grafiske print frem for applikationer,
broderi- og pailletbaserede dekorationer indvirkede således også på dansk modes
konfiguration. Det forekommer at være netop relationerne mellem disse forskelligartede og i
den forstand heterogene aktører, der har styrket, at Danish Fashion Institute med sit
umiddelbart mindre mandat i industrien baseret på antallet af medlemmer i forhold til
industriens størrelse som helhed kan transformere dansk mode til også at være et brand, og
dermed umiddelbart stabilisere fænomenet som entydigt.
De seneste initiativer taget fra Danish Fashion Institutes side i forhold til gennem et
nordisk og et baltisk samarbejde at ville arbejde for ikke blot de danske, men også de
nordiske og baltiske landes modevirksomheders fokus på etik og social ansvarlighed i
forbindelse med deres modeproduktion peger imidlertid på, at det fra Danish Fashion
Institutes side anses for at være mere attraktivt at positionere den danske modeindustri over
for omverdenen som del af en regional identitet og i den forstand svarende til, hvordan der i
1960’erne også blev indgået samarbejde de nordiske brancheorganisationer imellem om at
promovere de respektive landes modeindustrier for ad den vej at være mere synlige
internationalt end hver for sig. Men det stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, hvordan de
danske modevirksomheder vil forholde sig til dette nordisk/baltiske engagement? Vil den
danske modeindustri og dens organisationer stå sammen om det? Dertil stiller det nordiske
samarbejde også spørgsmålstegn ved, hvordan visionen om at gøre Danmark/København til
det femte globale modecenter vil blive realiseret? Vil der blive tale om et dansk centrum eller
et nordisk/baltisk centrum? Og hvis det sidste, hvilken by eller hvilke byer får
opmærksomheden og den potentielle økonomiske vinding forbundet hermed? Hvordan vil
den danske regering reagere på, at en regional identitet eventuelt gøres til den danske
modeindustris konkurrencekraft og dermed ikke alene gør Danmark attraktiv, markedsfører
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Danmark og plejer Danmarks image, men en nordisk/baltisk region i globaliseringen? I
skrivende stund lader det flere spørgsmål stå åbne, end det giver svar. Og giver, når det er
sagt, et indtryk af, at der ikke er en klar retning for, hvordan det ønskes at brande den
danske modeindustri, og at det er en udfordring at skulle koble en national identitet til den
danske modeindustri, om end det ellers er, hvad der fra politisk side ses som vejen frem i
forhold til at styrke Danmarks image og konkurrenceevne.
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KAPITEL 8

DANSK PÅ MODE
- EN DISKUSSION

Med denne afhandling har det været formålet at belyse og diskutere, hvad der aktuelt
kendetegner dansk mode, dette komplekse fænomen, som i de senere år har opnået større
synlighed i den danske offentlighed i takt med modeindustriens globalisering, dens
voksende omsætning og eksport, og et i stigende grad vitalt modedesigner-miljø i
industrien. I de foregående fire kapitler har jeg således belyst dansk mode ved at rette et
fokus på dets forskellige italesættelser og dets ”gøren” i praksis i og omkring den danske
modeindustri for derigennem at udfolde dansk modes konfiguration som et multipelt
fænomen, der med Mols ord kan beskrives som: ”more than one and less than many” 373.
Kendetegnet ved dansk mode er således blevet fremhævet som ikke at være én ting, ét
bestemt designudtryk eller én holdning til mode. Dansk mode er dermed blevet fremstillet
som, i aktørnetværksteoretiske termer, at være situationelt bestemt og en effekt af et
komplekst og sammenfiltret konstruktionsarbejde udført af en flerhed af både humane og
non-humane aktører.
I dette kapitel vil jeg først opsummere og sammenfatte dansk modes kendetegn på
baggrund af fænomenets udlægning i kapitel 4 til 7. Dernæst vil jeg diskutere dansk modes
kendetegn i forhold til at være del af og produceret gennem et multicentrisk modesystem,
som jeg indledningsvis fremførte. Herunder vil jeg endvidere diskutere, hvordan det
samtidige regeringspolitiske fokus på den danske modeindustri er med til at fremme en
kulturel nationaliseringen af den danske modeindustri.

Karakteristikkens kompleksitet: Dansk mode under lup
Indledningsvis opstillede jeg en række spørgsmål, fem i alt, som har fungeret som ledetråde
i afhandlingens udformning og disposition for overordnet set at undersøge, hvad der aktuelt
kendetegner dansk mode. De lød som følger og i nævnte rækkefølge: Hvad karakteriserer
dansk mode historisk set? Hvilke ligheder og forskelle er der mellem tidligere måder at
fremstille og opfatte dansk mode på og de nuværende? Hvordan udfolder dansk mode sig
set igennem modeindustriens hverdagspraksisser og specifikt hos den danske
modevirksomhed Mads Nørgaard-Copenhagen? Hvordan aktualiseres og skabes dansk
mode gennem dels den nuværende regerings globaliseringspolitik og dels Danish Fashion
Institute’s praksis? Og endelig: Hvilke udfordringer og muligheder viser der sig at være for
de enkelte modedesignere og for den danske modeindustri som helhed i forbindelse med
373
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dansk modes kulturelle nationalisering? Med afsæt i aktørnetværksteorien er disse
spørgsmål blevet belyst med fokus på, hvordan dansk mode hele tiden skabes og
omskabes af de mange involverede aktørers praksis og deres sammenfiltrede relationer ikke
blot på samme tid, men også over tid.
Set i historiens lys er det således blevet vist, hvordan opmærksomheden på dansk mode
italesat og praktiseret som et særligt nationalt fænomen, tog form i løbet af 1960’erne i
samspil med ændringer i måden at opfatte mode på og modesystemets forandring fra
centralistisk til over tid at udvikle sig til at være et multicentrisk modesystem. Dette skifte
udmøntede sig i Danmark, ligesom også i andre lande, ved at industrielt fremstillet
ungdomstøj blev set som modeskabende blandt andet på baggrund af, at unge
nyuddannede modedesignere indledte samarbejde med landets beklædningsfabrikanter,
der samtidig efterspurgte muligheder for at styrke deres beklædningsproduktion, hvad
angik selvstændigt design, for at kunne øge sit hjemmemarkedssalg og opbygge sin
eksport. For man var blevet opmærksom på, at design i større udstrækning og mere
systematisk indarbejdet i virksomhedernes kollektioner skulle til, for at man kunne skille sig
ud og dermed være relevant og konkurrencedygtig på markedet, ude såvel som hjemme.
Fra at dansk mode tidligere havde været anset for at følge den udenlandske modeindustris
anvisninger for, hvad der blev den næste nye mode, ændrede dette sig til, at dansk mode
internt i modeindustriens branchetidsskrifter og i dags- og magasinpressen blev italesat
som at have et selvstændigt udtryk. Selvforståelsen hos de modedesignere, der valgte at
arbejde med den industrielle fremstilling af modetøj, var da også, at de stod for et
selvstændigt designudtryk, som de solgte sig på. Dette blev yderligere understøttet af
industriens øgede modemesseaktivitet, som skabte en platform for synliggørelsen af den
danske modeindustri og dens formåen internt over for den danske detailhandel og
befolkning, men med udviklingen af modemessernes skandinaviske fokus fra midten af
1960’erne også over for omverdenen uden for landets grænser.
Italesættelsen af dansk mode vedrørte således hverdagstøjet, det selvstændigt
designede og massefremstillede modetøj, som blev set som uafhængigt af først og
fremmest den parisiske mode, men også i det hele taget af, hvad der blev opfattet som
international mode. Dansk mode var sig selv, moderne og på omgangshøjde med
udlandets modetøj. Frontfigurerne i form af modedesignere for denne nye version af dansk
mode var navne som Margit Brandt, Søs Drasbæk, Mugge Kølpin, Bent Visti, Liselotte
Wiingaard, Lars Hillingsø, Sysser Ginsborg, Lennart Råholt og Kirsten Teisner.
Stabiliseringen af dansk mode som et selvstændigt designfænomen, på internationalt
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niveau og vedrørende hverdagsmodetøjet, skulle dog vise sig midlertidig og dermed ikke at
danne en form for latoursk ”black box” af mere varig karakter. Italesættelsen af dansk
mode repræsenterende et selvstændig designudtryk blev i sidste halvdel af 1970’erne
mindre markant. Aktørnetværkets konfiguration havde forskudt sig, hvormed det
gennemgik en transformation. Generel økonomisk krise i løbet af 1970’erne påvirkede den
danske modeindustri og gjorde beklædningsfabrikanterne mindre risikovillige. Herunder
mindre villige til at satse på selvstændigt modedesign med risiko for, at det ville slå fejl, og
de fandt det derfor sikrere, at deres kollektioner fulgte de internationale modetrends'
udvikling. At industrien gik i denne retning styrkede ikke den selvbevidsthed som
progressiv modeindustri, der var opbygget årtiet forinden. Det blev mere udbredt at
italesætte dansk mode internt i industrien som trendfølgende, hvis ikke ligefrem i negative
vendinger som kopi af den udenlandske mode. Det særlige ved den danske mode blev i
stedet for, i højere grad, italesat som et spørgsmål om, at det danske modetøj var dansk
produceret. De eksisterende modevirksomheder, som i 1960’erne og begyndelsen af
1970’erne havde markeret dansk modes selvstændighed, og som fortsat eksisterede, blev
ikke længere set som toneangivende eller med samme afsmittende effekt. Det gjaldt også
for de nye modedesignere og modevirksomheder, som fortsat sluttede sig til den danske
modeindustri og anså sig selv for at stå for et selvstændigt modedesign, men blev ikke i
nævneværdig grad italesat som sådan i branchetidsskrifterne. Kun få artikler omtalte de
nye modedesignere og deres virksomheder i tiden, hvorigennem det fremkom, at 1970’erne
og begyndelsen af 1980’ernes nye navne blandt andet var Ivan Grundahl, Jan
Machenhauer, Grith & Grauman, Sand og Bitte Kai Rand. Heraf indgik et par stykker i
etableringen af sammenslutningen Copenhagen Fashion Group i midten af 1980’erne med
det formål at skabe opmærksomhed omkring dansk mode som at bero på et mere
selvstændigt designudtryk. Men indsatsen blev begrænset i forhold til en øget eksponering
af dansk designet modetøj. Den begyndende outsourcing af beklædningsproduktionen til
lavlønslande, som fandt sted sammenfaldende med den begrænsede italesættelse af de
nye danske modedesignere, havde i stedet for gjort arbejdsmarkedspolitikken til en central
aktør i forhold til dansk modes konfiguration. Dansk beklædningsarbejderforbund
arbejdede således med brancheorganisationen Beklædningsindustriens Sammenslutning
for såkaldte ”Køb dansk”-kampagner til fremme for salget af det dansk producerede
modetøj for derigennem at kunne sikre industriens arbejdspladser, som ellers var for støt
nedadgående.
Denne stabilisering omkring dansk mode som trendfølgende, dansk produceret
modetøj, viste sig dog også midlertidig. Med til at forskyde stabiliteten var først og
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fremmest outsourcingen af den direkte, danske beklædningsproduktion mod slutningen af
1980’erne og begyndelsen af 1990’erne. Den danske modeindustri blev således ændret til
overvejende at bestå af virksomheder med engrossalg af modebeklædning og med
eventuelt eget detailled frem for som tidligere også at være udgjort af
fabrikantvirksomheder. At støde på modetøj mærket ”Made in Denmark” blev i løbet af
1990’erne en sjældenhed. Produktionsidentiteten og i det hele taget
beklædningsfabrikanternes aktørstatus i forhold til aktørnetværket dansk modes
konfiguration blev mindre og mere fraværende. Derimod blev modedesignerens indvirkning
på dansk modes konfiguration (igen) større. Nye modevirksomheder skabt omkring en
modedesignerprofil og deres modebeklædnings designudtryk blev gjort til genstand for
italesættelsen af dansk mode. Dette især gennem modevirksomheder som Bruuns Bazaar,
Munthe + Simonsen, Samsøe & Samsøe, Day Birger et Mikkelsen, Heartmade, Mads
Nørgaard-Copenhagen, Baum und Pferdgarten med videre. Og ikke mindst de to
førstnævnte havde effekt i forhold til dansk modes konfiguration gennem deres visning af
egne modeshows i Paris. Dansk mode blev italesat som at være kendetegnet ved blandt
andet et individualistisk og bohemisk designudtryk. Samtidig styrkede den økonomiske
vækst mod slutningen af 1990’erne og i begyndelsen af 2000-tallet hos en håndfuld få, men
store danske modevirksomheder denne transformation. Dette blev yderligere understøttet
af en begyndende og voksende selvbevidsthed i den danske modeindustri, som blandt
andet blev skabt gennem den eksisterende modemesses opsplitning og etableringen af
modemessen Cph Vision fokuseret på at udstille modevirksomheder, hvis kollektioner
demonstrerer selvstændigt modedesign. Dertil udgivelsen af i alt tre bøger og en udstilling i
perioden 2002-2004: Modeleksikon. Fra couture til kaos, Modens mestre og UNIK: Danish
Fashion, med fokus på den danske modeindustri og dansk modedesign. Og siden hen er
italesættelsen af dansk modes selvstændighed yderligere blevet skærpet. Blandt andet
gennem tiltag til at uddele danske modedesignpriser rettet mod, hvad der anses for at være
industriens spirende talenter og de modedesignere, som anses for at dominere tidens
designudtryk. Men også, og nok så væsentligt, med etableringen af Danish Fashion
Institute med det formål at koordinere den danske modeindustris aktiviteter og promovere
dansk mode som et samlende brand for hele den danske modeindustri.
I det historiske tilbageblik på dansk mode har jeg således vist, hvordan fænomenet
dansk mode kan ses holdt oppe og blive italesat på flere forskellige måder på baggrund af
en lang række af forskellige aktørers praksisser og deres indbyrdes relationer.
Forskydningerne mellem aktørerne og nye tilkomne har over tid ændret italesættelsen af
dansk mode og tilsammen ændret på aktørnetværkets konfiguration. Det er blevet vist,
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hvordan der over den godt og vel tresårige periode ikke er opbygget en særlig
selvbevidsthed om historie- og traditionsforankring i den danske modeindustri, hvad angår
designudtryk eller holdninger til mode. Derimod har det vist sig, at et gennemgående træk
ved den danske modeindustri i den skildrede periode er fremstillingen af hverdagsmodetøj.
Det er omkring det industrielt fremstillede modetøj, at den danske modeindustri har taget
form. Skiftende tiders modedesignere har været med til at definere det danske modetøj
som dansk mode i samspil med de internationale modetendenser og industriens vilkår i
form af internationale handelsrestriktioner, lønningsniveau og muligheder for afsætning.
Dertil har det været tilbagevendende at italesætte dansk mode som moderne og
nyhedsorienteret, hvormed der ikke er blevet opbygget en stærk historie- og
traditionsbevidsthed relateret til fænomenet, som allerede nævnt. Nyhedsorienteringen kan
på den måde ses som en aktør, der er indgået som effektfuld i forhold til dansk modes
konfiguration. Den danske modeindustris historie og tradition kan med Laws begreb om
”manifest absent” ligeledes ses som effektfulde aktører i kraft af deres fravær, som
gentagende er blevet sikret gennem industriens dominerende nyhedsorientering. 374 Det er
først med etableringen af Danish Fashion Institute og i det hele taget den regeringspolitiske
bevågenhed over for den danske modeindustri med målsætningen om at gøre
Danmark/København til et globalt modecentrum, som omtalt i kapitel 7, at der i industrien
målrettet er kommet opmærksomhed på den danske modeindustris historie og tradition,
som det konkret er sket igennem undersøgelsen ”dansk modes DNA” og herunder med
rapporten Dansk mode. Historie, design, identitet. Historie og tradition ”gøres” så at sige
”manifest present” i forhold til dansk modes konfiguration; det antages at være produktivt i
forhold til at kunne bestemme dansk mode som et brand for den samlede danske
modeindustri.
Samtidig med, at dansk mode historisk set viser sig som et sammensat fænomen igennem
den skildrede tidsperiode, tydeliggør det indblik i modeindustrien, jeg har givet i kapitel 5
gennem beskrivelsen af design- og salgspraksisserne hos modevirksomheden Mads
Nørgaard-Copenhagen, hvordan dansk mode udfolder sig i praksis som et multipelt og
komplekst sammensat fænomen. Dette følges videre op i kapitel 6 med fokus på et udvalg
af den danske modeindustris modedesignere, virksomhedsejere og formidleres
synspunkter i forhold til dansk modes italesættelse som et bohemisk og individualistisk
designudtryk. Hos Mads Nørgaard-Copenhagen kom det således frem, hvordan der i
virksomheden er en klar bevidsthed om, at det modetøj og dets designudtryk har historiske
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rødder knyttet til dansk design, som udmøntet i arkitekten Poul Henningsens ikoniske PHlampe. Mads Nørgaard lagde dog vægt på, at han samtidig så PH-lampen som et generelt
billede på dansk mode i form af at være gedigen, ordentlig og tiltænkt at skulle bruges,
omend at han så sit modetøj som at ligge nærmere den af PH tilstræbte hverdagsæstetik,
end det han omtalte som ”de der pailletter”. Konfigurationen af dansk mode som identisk
med et bestemt designudtryk, der prægede dets samtidige italesættelse i modeindustrien,
modemedierne og i eksempelvis Dicksons bog Dansk design, viste sig således hos Mads
Nørgaard-Copenhagen, at blive praktiseret i en anden version.
Dertil viste indblikket i Mads Nørgaard-Copenhagens hverdagspraksisser også,
hvordan dét at skabe modebeklædning bygger på sammensatte og sociomaterielle
praksisser. Beslutningerne om modetøjets formgivning er både lokalt inspireret, i form af
hvad folk har på, på gaden uden for modevirksomheden, virksomhedens designteams
synspunkter på, hvad der er moderne, men også præget af inspiration fra international
kunst og udenlandsk modedesignudtryk, som hos det parisiske modehus Dior Homme eller
gennem de udenlandske producenters indflydelse på tøjets udseende gennem
produktionsprocessen. Til trods for at Mads Nørgaard-Copenhagen har en stærk national
forankret selvforståelse forbundet med en dansk designtradition i en særlig PH’sk variant
viste designpraksissen sig at være ”grænseoverskridende” og tage bestik af også
udenlandsk inspiration til formgivningen af sine kollektioner. Dertil viste beskrivelsen også,
hvordan materialevalg i forrige kollektioner, salgstal, styling i forbindelse med modeshows,
og hvordan de danske sælgere og internationale agenter vurderer de kommende tendenser
i moden, ydermere indgår i frembringelsen af en ny kollektion, der igen indgår som aktør i
den konkrete konfiguration af dansk mode.
Videre synliggjorde det praksisorienterede hverdagsperspektiv, hvordan
modeindustriens globalisering og spørgsmålet om at skabe forskellighed udfolder sig i
praksis. Outsourcingen af den direkte beklædningsproduktion gav blandt andet anledning
til, at Mads Nørgaard gjorde sig overvejelser om, hvor henne i verden han ønskede at få
produceret sin kollektioner og dét først og fremmest i forhold til, hvilke værdier og
holdninger til kvalitet han ønskede at signalere med sit modemærke. Men det kom også til
udtryk i forbindelse med de udenlandske agenters kommentarer til præsentationen af
forårskollektionen 2008. Det udfordrede virksomheden i forhold til at skulle forholde sig til
flere og meget forskelligartede eksportmarkeder med forskelligt klima og forskellige
smagspræferencer blandt dets potentielle kundegrupper. Til trods for Mads NørgaardCopenhagens som oftest enkle designudtryk, grænsende til at modetøjet omtales som
basisvarer, skulle der alligevel tages stilling til, om virksomheden ønskede at tilpasse sit
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modedesign de potentielt største eksportmarkeders brede efterspørgsel eller fastholde og
skærpe sit designudtryk for dermed at positionere sig som et nichemodemærke af en mere
eksklusiv karakter. Sidstnævnte var valgt som virksomhedens strategi og markeret med at
have gennemført en brandingproces og derigennem udviklingen af en ”brand-bibel” som
en form for ledelsesværktøj i forhold til at kunne holde fast i sit værdigrundlag og en
konsistent identitetspraksis.
Modeindustriens globalisering har, som det indledningsvis i afhandlingen er blevet
pointeret, været med til at sætte fokus på dansk mode på en langt mere intensiveret måde.
Et forhold som kort tid inde i nærværende afhandlings forskningsproces viste sig at blive
desto mere relevant i forhold til den overordnede ambition om at ville undersøge det
aktuelle kendetegn ved dansk mode. I marts 2005 lancerede analyseenheden FORA under
Økonomi- og Erhvervsministeriet således rapporten Brugerdreven innovation i dansk mode
– den 5. globale modeklynge? Med den viste den nuværende borgerlige regering og
dennes globaliseringspolitik og herunder specifikt erhvervspolitikken sig som en aktør i
forhold til dansk mode. Med deklareringen af den danske modeindustris potentiale til at
ændre dets gældende situation til at blive det femte globale modecenter i verden, med
andre ord i ”verdensklasse”, fra at være en mindre, men globaliseret, eksportorienteret,
økonomisk voksende dansk industri. Men rapporten havde mere effekt end som så. Dens
virkning udmøntede sig rent organisatorisk i etableringen af netværksorganisationen Danish
Fashion Institute og modeforskningsplatformen MOKO, men også i form af økonomisk
støtte fra Økonomi- og Erhvervsministeriet direkte møntet på projekter vedrørende den
danske modeindustri og set som led i at ville løfte industrien til at danne basis for
Danmark/København som det femte modecentrum i verden. Med Danish Fashion Institute
kom således endnu en organisation til industrien, der allerede var organiseret gennem
forskellige brancheorganisationer med Dansk Textil & Beklædning som den største.
Blandt sine formål så Danish Fashion Institute det som en vigtig opgave at samle
industrien i et tættere samarbejde om fælles målsætninger og at styrke en fælles og
strategisk kommunikation til omverdenen omkring dansk mode. Med lanceringen af
Copenhagen Fashion Week indledte instituttet således arbejdet med at koordinere og
udvikle den eksisterende københavnske modeuge i sin helhed for den danske
modeindustri. Der blev i den forbindelse lagt vægt på at udvikle fokusset på modeugen, så
den også blev en københavnerbegivenhed for byens borgere og besøgende. At vise alle
modeshows direkte på storskærm på Københavns Rådhusplads var et udslag af dette. Og i
det hele taget at inddrage Rådhuset som officiel ramme om begivenhederne. Således blev
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de halvårlige kommercielle modeuger gjort til kulturoplevelser over for den almene
befolkning og derigennem med til at udbrede en større bevidsthed om overvejende den
danske modeindustri.
Fokuseringen på en strategisk kommunikation af dansk mode blev lanceret med
undersøgelsen ”dansk modes DNA”. En brandingproces blev iværksat, og MOKO blev bedt
om at levere en rapport, der beskrev kendetegnet ved dansk modes historie og identitet og
på baggrund af en mindre kvalitativ undersøgelse af udenlandske indkøbere og pressefolk
med kendskab til den danske modeindustri undersøgte, hvad der var deres indtryk af
dansk mode, men nok så væsentlig også deres indtryk af koblingen mellem etik og den
danske modeindustri. Rapporten, som jeg var medforfatter af, konkluderede blandt andet,
at set over tid var et kendetegn ved dansk mode, forstået som modetøj designet og
eventuelt også produceret i Danmark, dets tilgængelighed i form af brugbart hverdagstøj til
relativt set rimelige priser. Dertil viste den kvalitative spørgeundersøgelse, at
respondenterne fandt det oplagt at associere dansk mode med en etisk profil. Danish
Fashion Institute har efterfølgende italesat dansk mode som tilgængeligt og givet udtryk for
et ønske om, at dansk mode i fremtiden bliver at associere med etik og social ansvarlighed.
Sidstnævnte har instituttet således også arbejdet hen imod gennem initiativer til
konferencer og etablering af et nordisk samarbejde i den retning. En decideret
brandingstrategi for dansk mode er endnu ikke blevet udviklet. Hvilke indvirkninger det vil
få på dansk modes konfiguration og målsætningen om Danmark/København som det femte
globale modcentrum, er det ved afhandlingens afslutning for tidligt at svare på.
Om end Danish Fashion Institute har sat sig for at arbejde for en samlet dansk
modeindustri, er det indtil videre kun et mindre udsnit af industriens virksomheder, der
gennem medlemskab af instituttet direkte bakker dets aktiviteter op. Blandt de tre største
modevirksomheder i Danmark er IC Companys medlem, mens Bestseller, som den
suverænt største modevirksomhed, og BTX Group, som den tredjestørste, ikke er
medlemmer. Det markerer, hvilken type virksomheder der anser det for en styrke, at deres
aktiviteter i forbindelse med Copenhagen Fashion Week koordineres af Danish Fashion
Institute, og at de bliver promoveret i fællesskab, og hvilke modevirksomheder der ikke
anser sig for at have dette behov. Det er således især de mindre danske
modevirksomheder og modevirksomheder, der er bygget op omkring et selvstændigt
designudtryk som eksempelvis Mads Nørgaard-Copenhagen, der kan se en fordel ved
medlemskab af Danish Fashion Institute. Instituttet fremstår i den betydning som mere
politisk motiveret og motiveret af de ”designdrevne” modevirksomheder. Det kan i den
forstand formuleres således, når Danish Fashion Institute selv betegner sig som stiftet ”for”
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og ”af” den danske modeindustri, at bag dette ”for” står den nuværende regerings
globaliseringspolitik, herunder specifikt dennes erhvervspolitik og ser det som instituttets
rolle at arbejde for den samlede danske modeindustri. Bag ”af” står en samling af
overvejende mindre, ”designdrevne” modevirksomheder. I hvor høj grad de har interesse i,
at instituttet samler hele den danske modeindustri, står mindre klart. De har først og
fremmest interesse i gennem instituttet at få styrket deres ressourcer til at blive eksponeret
i forbindelse med Copenhagen Fashion Week og dernæst at blive synliggjort gennem
instituttets italesættelse af dansk mode. Disse umiddelbart forskellige behov stiller Danish
Fashion Institutes arbejde i en svær situation, hvor der skal kunne navigeres mellem
helhedens og delenes interesser i den danske modeindustri. Men herigennem har Danish
Fashion Institutes virke præget konfigurationen af dansk mode til også at være
kendetegnet ved at gøre det til et brand for den samlende danske modeindustri.

Dansk mode i det multicentriske modesystem
Det, der ledte til denne afhandling og min interesse i at undersøge, hvad der er dansk
modes aktuelle kendetegn, var, som det indledningsvis blev præciseret, blandt andet
modeindustriens globalisering og det forhold, at modesystemet ikke længere forekommer
unicentrisk, men multicentrisk. Flere moder sameksisterer og flere steder (lande såvel som
byer) forstår sig selv som modecentre, hjemsted for kreativitet og præsentation af
modekollektioner i forbindelse med halvårlige tilbagevendende modeuger ikke kun
henvendt til et lokalt, men også et internationalt marked som muliggjort af den øgede
globale frihandel. En situation der meget direkte er blevet markeret i det danske eksempel
med modeindustriens vision om at gøre Danmark/København til det femte globale
modecentrum. Den danske modeindustri vil ligesom andre modeindustrier rundt omkring i
verden opnå international anerkendelse for derigennem at kunne øge sin vækst. Det anses
for muligt, i og med at København allerede er hjemsted for den største modeuge blandt de
nordiske lande og ved, som det særligt er blevet udtrykt fra Danish Fashion Institutes side,
at de danske modevirksomheder evner at fremstille særligt tilgængeligt modetøj, der dog
også, hvis det står til instituttet, bør udvikle sig til at være etisk og socialt ansvarligt. Men,
som jeg også har vist det i kapitel 7, ved at påpege, hvordan den danske regerings
globaliseringspolitik og herunder særlig dens erhvervspolitik henvendt til modeindustrien, er
en aktør i forhold til dansk modes nuværende konfiguration, skal den danske modeindustris
ageren i forhold til det multicentriske modesystem ses som sammenvævet med disse
nationalstatslige praksisser i globaliseringen. Når det italesættes som målsætning at ville
være det femte globale modecentrum, er dette ikke blot modeindustriens målsætning om
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international synlighed og vækst ved at gøre sig til et globalt modecentrum i stil med Paris,
London, New York og Milano. Det vil sige som et knudepunkt for den globale
modeindustris handel, design og forbrug. Det drejer sig også om den identitetspolitiske
vision med den danske regerings globaliseringspolitik, der omfatter en skærpelse af
Danmarks image som led i at opruste landet i en global sammenhæng og derigennem sikre
landets fremtidige økonomisk vækst.
At det forholder sig sådan, stiller spørgsmålstegn ved, hvordan modeindustrien skal
måle sin succes i forhold til den italesatte vision. På nuværende tidspunkt synes det mere
famlende, hvordan man ser sig i stand til i 2010, som Dansk Textil & Beklædning har
erklæret det i målsætningen om, at Danmark/København opnår den ambitiøse status som
femte globale modecentrum, og dermed, som jeg også var inde på i kapitel 7, at ”slå”
etablerede globale modecentre som Tokyo, Hong Kong og Shanghai for ikke at nævne
Antwerpen. Det er uklart, ud fra hvilke kriterier succesen skal måles, og hvordan der mere
konkret arbejdes hen imod denne målsætning i industrien. Skal femtepladsen gøres op i
forhold til modeugens størrelse og i så fald ud fra hvilke opgørelsesmetoder og til
sammenligning med hvilke andre modecentre, der konkurrerer om placeringen? Eller skal
det gøres op på antallet af modevirksomheder og industriens samlede omsætning i forhold
til landets størrelse og indbyggertal? Ved i højere grad at anskue det som en politisk
målsætning som led i regeringens globaliseringspolitik, giver det imidlertid for mig at se
muligheder for at måle ”succesen” på andre parametre, som kan vise sig mere realistiske
og konstruktive i forhold til at fastholde det politiske engagement i modeindustrien og yde
økonomisk støtte til dens synliggørelse både nationalt og internationalt.
Det handler med andre ord om at kunne vise, hvordan modeindustrien er med til at
fremme Danmarks image udadtil og styrke dets konkurrenceevne og dermed fremtidige
økonomi. Og om Danmark/København er det femte, sjette eller syvende globale
modecentrum bliver i første omgang, hvis i det hele taget, mindre relevant. Som led i at
opnå et styrket image for Danmark er det oplagt, at blikket endnu engang fra
modeindustriens side vendes mod situationen i Antwerpen og dér ser nærmere på, hvordan
det, som led i at opbygge Antwerpen som modeby og derigennem opdatere byens profil i
en international sammenhæng, er blev taget initiativer til en række kulturudbud, herunder
etablering af et modens hus (ModeNatie) som disses konkrete samlingssted. Det handler
også om i højere grad at synliggøre de unikke muligheder for modeforbrug i København,
hvis ikke generelt i landets større byer. Det vil sige arbejde for en mere kontinuerlig
synliggørelse af den danske modeindustri i Danmark, end hvad de halvårlige modeuger
formår, og nok så væsentlig investere i, at dette også kommunikeres udadtil, uden for
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landets grænser og i internationalt orienterede og alment tilgængelige medier. Sådanne
målsætninger er allerede indskrevet i Danish Fashion Institutes formålserklæring.
Udfordringen synes på nuværende tidspunkt at være, at modeindustrien styrker
samarbejdet herom og samarbejder med de relevante parter, der kan udvikle og løfte disse
initiativer – alt fra handelsstandsforeninger til turistorganisationer, museer og forsknings- og
uddannelsesinstitutioner.
Hvad angår, at styrke industriens konkurrenceevne og økonomiske udvikling og
dermed også bidrage til landets økonomiske udvikling, beror i dag på få virksomheder, og
industriens vækst forekommer umiddelbart at ske i takt med deres resultater. Men på dette
område forekommer brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning, men også
industriskolen Teko Center Danmark i samarbejde med andre uddannelses- og
forskningsinstitutioner allerede som medvirkende parter til at opbygge et større fokus på
vidensdeling mellem og efteruddannelse af modeindustriens medarbejdere. Det vil
forhåbentligt vise sig at resultere i øget professionalisering og styrket økonomisk indtjening,
således at modeindustrien også fremover kan demonstrere at være en vækstindustri, både
hvad angår at skabe konkrete arbejdspladser og industriens økonomi. Dertil bør
modeindustriens økonomiske situation i større udstrækning understøttes af statistiske data,
der er dækkende for en dansk modeindustri, end alene de danske virksomheder, der
beskæftiger sig med engroshandel med beklædning. Det vil således umiddelbart være
oplagt statistisk at inkludere detailhandlen med modetøj, for ikke at nævne stylist- og
modelvirksomhed, der i dag forekommer som en integreret del af den danske modeindustri
og som markerer sig som sådan gennem medlemskab af Danish Fashion Institute.
På samme måde har jeg med mit aktørnetværksteoretiske afsæt for undersøgelsen af
dansk mode peget på, at det er i en sammenvævning af det multicentriske modesystem og
de nationalstatslige praksisser i globaliseringen, at det opdyrkes kulturelt, at nationalisere
fænomenet dansk mode. Det multicentriske modesystem skærper bevidstheden hos
mange modevirksomheder om, at de må gøre forskel på en eller anden måde i forhold til at
gøre sig synlige og i den forstand være relevante på det internationale modetøjsmarked,
hvor alle kæmper mod alle om hver deres markedsandel. Tilgangene hertil er flere. Der
konkurreres på pris, omsætningshastighed, modetøjets designudtryk og brandidentitet. Der
er plads til mange, men samtidig også mange om buddet, og det handler for den enkelte
modevirksomhed om at finde sin plads. Det har jeg blandt andet vist gennem Mads
Nørgaard-Copenhagen-eksemplet. Der kom det frem, hvordan det er en del af
virksomhedens hverdagspraksis at definere sig i forhold til sin brandidentitet og de
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markeder, virksomheden opererer på. De nationalstatslige praksisser vedrørende Danmark
i globaliseringen og styrkelsen af landets image og konkurrenceevne, som med FORArapporten og siden etableringen af Danish Fashion Institute er blevet overført til
modeindustrien, opfordrer samtidig den danske modeindustri til at være mere opmærksom
på sin nationale egenart og gøre det til en del af sin forskelspraksis. Om end det kan
forekomme oplagt at styrke den samlede danske modeindustri i globaliseringen og et
multicentrisk modesystem med fokus på også dets nationale identitet, viser det sig
samtidig også som en udfordring i det danske eksempel. Ikke fordi det ikke kan lade sig
gøre at koble mode og national identitet, som det også blev vist igennem de forskellige
eksempler fremhævet i kapitel 2. Men udfordringen forekommer umiddelbart at være, at
den danske modeindustris historiske og traditionsbunden selvforståelse har været
fraværende indtil nu. Det er ikke blevet praktiseret at forstå sig selv i en historisk
sammenhæng og som bærer af særlige traditioner i forhold til modetøjets design og mere
overordnet til fænomenet mode. De enkelte modevirksomheder har eventuelt forholdt sig til
sådanne værdibaserede problemstillinger i hver deres version, som det eksempelvis blev
vist i Mads Nørgaard-Copenhagens tilfælde, men det har ikke gennemsyret industriens
samlede selvfremstilling, og der er heller ikke over tid opbygget en tradition for at diskutere
sådanne emner i den danske modeindustri. Til trods for tidligere forsøg på at positionere
sig som et selvstændigt modecenter som i 1960’erne og med industriens vitalitet omkring
produktionen af selvstændigt designet hverdagsmodetøj blev det alligevel den
dominerende italesættelse i og af industrien frem til slutningen af 1990’erne, at dansk mode
var trendfølgende og i den forstand snarere et reaktivt subsystem i forhold til strømningerne
i modeindustrien uden for Danmark, i modsætning til et proaktivt modesystem med en
selvbevidsthed om at være modeskabende. I den sammenhæng kan det også ses som en
udfordring i det danske eksempel, at der ikke i Danmark eksisterer en ældre national
beklædningstradition med historiske rødder, som både indadtil kan være opbyggende for
en forståelse af visse beklædningsmæssige designtraditioner i landet i forhold til foretrukne
materialevalg, farveholdninger, mønstermiks med videre, og udadtil at kunne skabe
associationer for omverdenen til at kunne se, at der er tale om noget dansk, der bærer træk
fra dansk kulturarv, i stil med den effekt, den japanske kimono har etableret som en form
for kulturspecifik indikation for, hvad der er japansk og herunder også japansk mode. Eller
som det i Goodrums undersøgelse af engelsk mode blev vist, hvordan
modevirksomhederne Mulberry og Paul Smith på hver deres måde kunne selv-eksotisere
forestillinger om engelske beklædningstraditioner dels som kreativt afsæt for
virksomhedernes designproces og dels som en måde at gøre sig synlige på og blive
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opfattet af omverdenen som indbegrebet af engelsk mode.375 Det er med andre ord
udfordrende for den danske modeindustri at skabe den form for relation mellem mode og
national identitet og bevirke, at det dansk designede modetøj så at sige ”ser dansk ud” ikke
blot for dem med et vist kendskab til dansk mode, men i en bredere offentlighed, når en
selv-eksotiseringsstrategi ikke forekommer mulig, fordi forestillingerne om nationale
beklædningstraditioner og deres hverdagspraksis er fraværende i Danmark. Det, der
omtales som dansk mode, har til gengæld tilbagevendende været den aktuelle modes
dominerende designudtryk med modens flygtighed kontinuerligt under forandring.
Det belgiske eksempel viste imidlertid, at det også uden en genkendelig national
beklædningstradition, som afsæt for en selv-eksotiserende designpraksis, har været muligt
at opbygge en stærk og stabiliseret selvbevidsthed omkring belgisk/antwerpensk mode.
Det er blandt andet sket gennem organisatorisk og politisk opbakning. Det vil sige, med et
bagland som det, der er etableret i Danmark inden for de seneste år, og som netop er
udviklet i det belgiske eksempels spejlbillede. Men hvorfor fungerer det så ikke på samme
måde i Danmark? Det synes at hænge sammen med, at på få, men væsentlige punkter
adskiller de to eksempler sig fra hinanden. Jeg har allerede været inde på, hvordan der i det
belgiske eksempel for det første gøres en større og mere fokuseret indsats for at udbrede
kendskabet til Antwerpen som modecentrum gennem moderelaterede kulturudbud
henvendt til folk i almindelighed i form af eksempelvis etablering af et modens hus, heri et
modemuseum, men også eksempelvis en forbrugsorienteret modeshoppingguide til byens
lokale modeforretninger, hvori der lægges vægt på de lokale modedesigneres profil og
designudtryk. Det andet punkt drejer sig om, at det er gennem opdyrkningen af et
avantgardistisk modedesign, at der skabes en stærk belgisk/antwerpensk modeidentitet.
Således er det indtil videre ikke tilfældet i det danske eksempel. Danish Fashion Institute
udøver en national identitetsopbyggende praksis, der lægger vægt på helheden i den
danske modeindustri, som udtrykt gennem netop undersøgelsen af ”dansk modes DNA”,
altså den essens, som den danske modeindustri har til fælles. Dette kan ses som en effekt
af instituttets politisk funderede etablering, og af at organisationens økonomi afhænger af
økonomisk støtte fra overvejende det danske Økonomi- og Erhvervsministerium. Med
tildelingen af statsstøtte er det praksis i Danmark, at den økonomiske støtte øremærkes til
bredden frem for eliten, hvilket i denne sammenhæng synes yderligere at vanskeliggøre en
overbevisende kobling mellem mode og national identitet. I det belgiske eksempel lykkes
det at koble avantgardistisk modedesign i al sin variation som en identitetsmarkør særligt
for byen Antwerpen, men også for landet Belgien. Omvendt vanskeliggøres det i det
375
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danske eksempel af, at man i bestræbelsen på at ville gøre dansk mode til et brand for hele
den samlede danske modeindustri og at nationalstaten vil identificere fællestræk i en dansk
modeindustri, som ikke tidligere har opdyrket en historie- og traditionsbevidsthed.
Danish Fashion Institutes seneste initiativ til et nordisk samarbejde om at gøre etik
og social ansvarlighed til en integreret del af de nordiske modeindustriers modeproduktion
kan ses som et forsøg på også at samle den danske modeindustri omkring et initiativ, der
kan være fælles identitetsgivende. Det er umiddelbart et udmærket initiativ og inden for et
område, hvor der fortsat kan gøres meget for at forbedre arbejdsvilkårene og
miljøsituationen i modeindustrien. Men da det er en almen tendens i modeindustrien, som
jeg var inde på i kapitel 7, forekommer det ikke at ændre ved, at det fortsat er en aktuel
udfordring at ville kulturelt nationalisere den danske modeindustri, i den forstand at
opbygge et stabiliseret kendetegn – dansk mode som et brand – der gør, at dansk modetøj
er genkendeligt i strømmen af etisk og socialt ansvarligt produceret tøj og i stand til at
kunne markere danskhed som noget særligt.
Initiativet til og finansieringen af den såkaldte ”modezone” fra Økonomi- og
Erhvervsministeriets side kan derimod ses som den platform, hvor industrien kan gribe
muligheden, som det multicentriske modesystem lægger op til, for at igangsætte en
diskussion af, hvad der kendetegner den danske modeindustris historie, traditioner og
holdninger til mode og derigennem styrke væsktmulighederne for særlig de designdrevne
modevirksomheder, der af nationalstaten anskues som attrative allierede i forhold til gøre
Danmark image attraktivt i en globaliseret verden. Her synes uddannelsesinstitutionerne for
modedesignere at have et enestående potentiale, idet der er mulighed for mere specifikt at
integrere sådan en diskussion i uddannelsen af kommende danske modedesignere, en
mulighed, der også findes hos de danske kulturinstitutioner i form af de kunst- og
kulturhistoriske museer, der allerede beskæftiger sig med den danske modeindustri og
modedesign. De kan gennem deres praksis bidrage til en sådan diskussion i langt større
udstrækning, end det på nuværende tidspunkt er tilfældet og dermed bidrage til industriens
mode-dannelse og diskussion af dansk identitet i globaliseringen. Som der er blevet lagt op
til med lanceringen af ”modezonen”, ønsker det danske Økonomi- og Erhvervsministerium
med initiativet, at der kommer flere og større professionelle modevirksomheder i Danmark,
der kan løfte ”dansk mode helt i front globalt”, som det blev formuleret i initiativets
pressemeddelelse.376 Det handler ikke kun om at kunne drive forretning, men også om at

Pressemeddelelse: ”Ny modezonen skal bringe Danmark til tops på den globale modescene”,
Økonomi- og Erhvervsministeriet den 21. juni 2008.
376
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kunne skabe en attraktivt vare, der kan sælges og dermed gøre forskel også for Danmark
som mode-nation.

Dansk på mode!
Ordene sat sammen i denne deloverskrift og i afhandlingens titel indikerer min overordnede
pointe og den flertydighed, hvormed dansk modes aktuelle kendetegn kan forstås.
Opmærksomheden på modens nationale identitet udtrykkes ved at give beskrivelsen af
mode et nationalt præfiks, det vil sige i bogstaveligste forstand og i det danske eksempel at
sætte ”dansk” på ”mode”. Samtidig er opmærksomheden på modens nationale identitet
også eksplicit skabt med den danske regerings politiske interesse for modeindustrien som
led i nationalstatens redefinering for at opretholde sin betydning og økonomiske vækst i
globaliseringen. Nationalstaten, Danmark og det danske, er i den forstand ”på mode”.
Således skal relationen mellem mode og national identitet, som aktualiseret med
fænomenet dansk mode i de senere år, for mig at se forstås i et krydsfelt af forskellige
versioner, der både handler om modetøj og –design og om forestillinger om national
kulturarv og nationalstatslig identitetspolitik i en søgen efter at være moderne og attraktiv og
i begge tilfælde involveret i den nuværende globalisering. Om det så blot i sig selv er en
mode, ”på mode”, mon ikke! Set i et praksisperspektiv, som er nærværende afhandlings
analytiske afsæt, gennem aktørnetværksteorien, er det erkendelsen, at fænomener må
forstås, som de ”gøres”. I tilfældet dansk mode, at dansk mode er mere end forestillingen
om et på et givent tidspunkt dominerede designudtryk. I stedet er dansk mode en effekt af
et komplekst og sammensat konstruktionsarbejde gjort af personer, institutioner, konkret
modetøj og dets designudtryk, politiske visioner, forestillinger om dansk kulturarv eller
manglen på samme. Det betyder også, at fænomenet potentielt altid er under forandring.
Udfordringen er, at det er muligt at være med til at bestemme hvordan.
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AFRUNDING
Anliggendet i denne afhandling har været at undersøge fænomenet dansk mode. Forsøge at
komme rundt om og belyse dette komplekse og sammensatte fænomen, som i de senere år
og ikke mindst undervejs i afhandlingens forskningsproces har fået øget opmærksomhed fra
den danske regerings side blandt andet gennem dennes globaliseringspolitik.
Indledningsvis pegede jeg på, at der var tale om et paradoks, når det kom til dansk
mode. For på den ene side er der et fokus på fænomenets succes, og på den anden side
står det ikke klart, hvad der karakteriserer fænomenet. Det gav mig anledning til at ville
undersøge dansk modes kendetegn nærmere. Da det stod mig klart, at der var tale om et
komplekst fænomen, valgte jeg med udgangspunkt i en aktørnetværksteoretisk
analysestrategi at undersøge dansk mode som en form for effekt, en virkning af et
komplekst og sammensat konstruktionsarbejde udført af humane og non-humane aktører i
og omkring den danske modeindustri. Dermed har jeg gjort op med at forstå dansk mode
alene som identisk med et specifikt designudtryk, i den forstand at være et udtryk skabt af
en enkelt modedesigner eller designteam. I stedet har jeg fremhævet, hvordan dansk mode
bliver til på baggrund af sammenfiltrede praksisser, hvor modedesignerens arbejde
selvfølgelig er relevant, men sammenblandet med mange andres. Derved ophører dansk
mode med at være en entydig ting, men kan ses som at forekomme i forskellige relaterede
versioner og i disses konkrete sammenfiltning.
Ambitionen med afhandlingens undersøgelse har således været at udfolde, hvordan
dansk mode i praksis er et heterogent og sammensat sociomaterielt fænomen. Det er blevet
vist ved både at undersøge fænomenets udfoldelse igennem både dets italesættelser i et
historisk kildemateriale i form af branchetidsskrifter og enkelte modevirksomheders
scrapbogsmateriale og i dets nutidige praksis blandt modedesignere og
modevirksomhedsejere, industriens organisationer og politiske initiativer. Når dansk mode,
som det eksempelvis var tilfældet under den forgangne modeuge i august 2008, i en artikel i
avisen Politiken blev omtalt under overskriften ”Dansk mode er en by i Jylland”, har jeg i min
afhandling vist, at en sådan forenkling af fænomenet kun giver en meget begrænset
forståelse af det. 377 I artiklen blev der mere konkret refereret til at ”dansk mode ligger i
Brande”, hvor landets største modevirksomhed Bestseller og dermed industriens
økonomiske tyngde har hjemsted. Det er der ikke noget urigtigt i netop set fra en økonomisk
synsvinkel. Men dansk mode er, som det er fremgået af afhandlingen, meget mere end det.
Det er italesættelsen af designudtryk forbundet med skiftende tiders modetøj. Det er politik
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Politiken, ”Dansk mode er en by i Jylland”, den 6. august 2008.
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på den danske økonomi- og erhvervsministers bord. Det er Mads Nørgaard-Copenhagens
kollektioner formgivet gennem anti-modiske holdninger til mode og i stil med PH-lampens
idealiserede hverdagsæstetik. Det er pailletterne og det indiske broderi i blandt andet
Munthe plus Simonsen og Day Birger Mikkelsens respektive og forskelligartede kollektioner.
Det er historien om, da modedesignere og beklædningsfabrikanter i 1960’erne begyndte at
samarbejde om fremstillingen af hverdagsmodetøj. Det er den københavnske modeuge og
dens modemesser. Og mange andre ting.
Min indgang til at forske i mode har som sagt haft sit analysestrategiske afsæt i
aktørnetværksteori. I kapitel 1 var jeg inde på, hvordan en sådan indfaldsvinkel positionerer
sig i forhold til fire mere etablerede forskningspositioner inden for det, jeg har valgt at
karakterisere som nyere angloamerikansk modeforskning: Genstandsbaseret
modeforskning, kulturalistisk modeforskning, systemisk modeforskning og materielle
kulturstudier i mode. Herigennem argumenterede jeg for aktørnetværksteoriens
fordelagtighed i forhold til særligt at kunne overskride materialitetsproblematikken i
modeforskningen. Det vil sige, hvordan det i modeforskningen diskuteres, om denne først
og fremmest skal dreje sig om tøj eller mode i betydningen af det ”populære” på et givent
tidspunkt, og dernæst, hvis det første, hvilken status tøjet skal have i selve undersøgelsen –
i dets forgrund eller baggrund? Aktørnetværksteori tilbyder med sin konstruktionistiske
karakter en alternativ indfaldsvinkel, der er optaget af fænomeners tilblivelse og
konstruktionsprocesser, hvormed disse spørgsmål overskrides. Modetøjets materialitet er i
dette perspektiv en nødvendig del af undersøgelsen af modetøj. Dermed er
aktørnetværksteorien efter min vurdering en velegnet tilgang til undersøgelsen af mode i
relation til modedesign og modeindustri.
Umiddelbart er aktørnetværksteorien mest beslægtet med forskningspositionen
materielle kulturstudier i mode. Begge gør op med at aflæse modetøj som en form for
passiv tekst og inddrager modetøjet aktivt i sine analyser. Forskellen på de to
analyseperspektiver er derimod, at materielle kulturstudier i mode med positionens udspring
inden for forbrugsforskningen har det enkelte menneske eller den enkelte gruppes omgang
med modetøj i centrum, det vil sige samspillet mellem bruger og tøj og de deraf
identitetskonstituerende processer. Aktørnetværksteorien har ikke på den måde noget i
centrum ud over det givne fænomen, som undersøges, og dets aktørnetværk, som udspiller
sig i forhold dertil, og som også omfatter individet og forbrugerne. Da jeg bevidst fra
begyndelsen af i min undersøgelse af dansk mode har valgt forbrugerdimensionen fra for i
stedet at fokusere på fænomenet, som det udfolder sig i modeindustrien, var det efter min
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mening nærliggende at tage afsæt i aktørnetværksteorien som afhandlingens
analysestrategi.
Dertil bidrager den aktørnetværksteoretiske indfaldsvinkel til undersøgelsen af mode
med et udvidet materialitetsfokus, der rækker ud over den enkelte beklædningsgenstand.
Hermed adskiller analysestrategien sig markant fra den genstandsbaserede modeforskning
og dennes fokus på den privilegerede beklædningsgenstand. Mange former for
materialitetstyper indgår i den aktørnetværksteoretiske undersøgelse, og der er i princippet
ikke nogen grænser for hvilke. I afhandlingen har det vist sig blandt andet i form af det
konkrete modetøj, salgsdokumenter fra forrige kollektioner, industrirapporter og
modeshows med videre. Karakteristisk for aktørnetværksteorien er det videre at inddrage
materialiteten i al sin kompleksitet som aktiv medkonstruerende af det givne fænomen, som
undersøges, i modsætning til eksempelvis den kulturalistiske modeforsknings tendens til at
”aflæse” modetøj, som om der er tale om en tekst, der gengiver indtryk af det
omkringliggende samfund som en form for spejlingseffekt. Endelig adskiller
aktørnetværksteorien sig også fra den systemiske modeforskning, som anskuer mode som
et immaterielt fænomen, der produceres og legitimeres gennem et institutionelt system af
socialt konstituerede praksisser.
Aktørnetværksteori lægger således op til vidtrækkende og omfangsrige undersøgelser, og
den enkelte forskers udfordring er undersøgelsens afgrænsning, at balancere mellem
analysens dybde og bredde. Som jeg ser det, er dette på en og samme tid en styrke og en
svaghed. Jeg har derfor forsøgt at balancere denne udfordring ved både at undersøge
dansk mode og dets udfoldelse i praksis i dets mikro- og makroprocesser samtidig med at
vise, hvordan disse er sammenfiltrede. Det har ikke gjort håndteringen af afhandlingens
afgrænsning lettere, men forhåbentlig undersøgelsen det rigere. Mit håb er, at indtrykket af
dansk modes kendetegn og derigennem udvalgte sider ved modedesign og
modeindustriens vilkår i globaliseringen nu står klarere og kan udgøre et grundlag for videre
forskning og diskussion.
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DANSK RESUMÉ
Afhandlingen, Dansk på mode! En undersøgelse af design, identitet og historie i dansk
modeindustri, er en undersøgelse af det umiddelbart komplekse fænomen dansk mode.
Baggrunden for at beskæftige sig netop med dette emne hænger sammen med, dels at der
er tale om et designområde, som hidtil kun i begrænset omfang er blevet belyst, og dels
med den øgede bevågenhed, som dansk mode har været genstand for siden slutningen af
1990’erne og fremefter, i takt med at modeindustrien har outsourcet selve
produktionsprocessen til udlandet. For dermed forsvandt en dansk modeindustri ikke, som
det ellers var spået i samtidens mediedækning af industrien. I stedet har det vist sig at blive
begyndelsen for en forandret dansk modeindustri. Den danske modeindustri udgøres i dag
af et mindre antal store og kommercielle modevirksomheder og flere små
modevirksomheder, der falder i to grupper: de kommercielt orienterede og de
designorienterede. Med tiden har den danske modeindustri udviklet sig til at være en globalt
orienteret eksportindustri. Set i sin helhed er der tale om en industri med økonomisk vækst,
som skaber arbejdspladser i Danmark såvel som i udlandet. Sammenfaldende med denne
udvikling er der både i modeindustrien og i de danske medier blevet rettet en større
opmærksomhed på, hvad der er det dansk designede modetøjs identitet, og fra dansk
regeringspolitisk side har man peget på modeindustrien, som en fremtidig vækstindustri i
globaliseringen. I 2005 kulminerede denne opmærksomhed med etableringen af
netværksorganisationen Danish Fashion Institute og målsætningen om at gøre Danmark og
specifikt København til det femte globale modecentrum efter storbyer som Paris, London,
New York og Milano. Det blev dermed vist, at den danske modeindustri opfattede sig som
del af et multicentrisk modesystem.
I afhandlingen spørges der således til, hvad der er dansk modes aktuelle kendetegn
og hvordan et ellers transnationalt fænomen som mode, gives nationalt fortegn, hvilket også
er en tendens, som præger andre landes modeindustrier i deres forsøg på at vinde
markedsandel i globaliseringen.
Gennem otte kapitler belyses og diskuteres dette med afsæt i en analytisk tilgang,
inspireret af aktørnetværksteorien, som udfoldet hos Bruno Latour, Annemarie Mol og John
Law. Herigennem er det valgt at forfølge, hvordan fænomenet dansk mode konstrueres
gennem forskellige aktørers praksis, både ting og menneskers. Det sker gennem dels at
undersøge, hvordan dansk mode historisk set har udfoldet sig siden 1950’erne, og som det
er kommet til udtryk i blandt andet industriens branchetidsskrifter og omtale i medierne. Og
dels, hvordan fænomenet udfolder sig i afhandlingens samtid. Til denne del af
undersøgelsen indgår et feltarbejde hos modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen,
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hvor virksomhedens design- og salgsprocesser er blevet fulgt. Herigennem udfoldes det,
hvordan dansk mode forekommer som et multipelt fænomen i flere forskellige versioner, og
hvordan at dansk mode skabes på baggrund af sammensatte praksiser, som involverer
udenlandske såvel som danske aktører. Derudover består afhandlingens
samtidsundersøgelse også af et omfattende interviewmateriale med et udsnit af
modeindustriens modedesignere, virksomhedsejere og formidlere om deres opfattelse af
dansk mode samt af en nærmere undersøgelse af det regeringspolitiske engagement i
modeindustrien og af Danish Fashion Institutes virke.
Det vises således med afhandlingen, at vil man forstå dansk modes aktuelle
kendetegn må det ske i krydsfeltet mellem på den ene side den danske regerings
globaliseringspolitik, der blandt andet fremhæver danskhed som afgørende for landets
konkurrenceevne og modeindustrien som et middel til at redefinere nationalstatens identitet,
og på den anden side den danske modeindustriens bestræbelser på international
anerkendelse, som led i at være blevet en globaliseret industri og hvor et væsentligt
konkurrenceparameter er at gøre forskel. Derigennem skabes fænomenet dansk mode i al
sin kompleksitet. Herunder også at ville gøre dansk mode til et brand for den danske
modeindustri, som det udøves fra netværksorganisationen Danish Fashion Institute’s side.
Men samtidig peges det også i afhandlingen på, at det er en udfordring i det danske tilfælde
at skabe en national identitet knyttet til dansk designet modetøj. Dette ses som at hænge
sammen med mindst to ting. At der ikke over tid er blevet opbygget en selvforståelse i den
danske modeindustri omkring dens historie, designtraditioner eller særlige holdninger til
mode, og at der ikke i dansk sammenhæng eksisterer forestillinger om særlig danske
beklædningstraditioner, som også i udlandet er genkendelige som værende danske. Når det
så er sagt, gives der med afhandlingen udtryk for, gennem at fremhæve komparative studier
til den danske situation, at det er muligt at ændre ved denne situation. Men at det kræver, at
det i modeindustrien, i forbindelse med uddannelsen af morgendagens modedesignere,
men også ved de kultur- og kunsthistoriske museer, som beskæftiger sig med indsamling
og forskning i mode, i større udstrækning, end det tidligere har været tilfældet, systematisk
og konstruktiv diskuteres, hvad der er industriens historie på godt og ondt, hvilke holdninger
til mode som er dominerende og hvordan det ses som muligt at benytte industriens fortid og
dens nuværende momentum til at præge også dens fremtid som del af et globalt og
multicentrisk modesystem.
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ENGLISH SUMMARY
The dissertation, Danish in Fashion! An Examination of Design, Identity and the History
of the Danish Fashion Industry, examines the complex phenomenon of Danish fashion. It
is the first of its kind and shows the awareness of Danish fashion ever since the
manufacturing of clothing was outsourced to countries with lower-wage markets, as
compared to the labour market in Denmark. This development did not result in the end of
the Danish fashion industry, contrary to opinions expressed by the media coverage. Instead
it became the new beginning for a transformed industry based on a few larger commercial
companies and on many design-based and commercially-based small-scale companies.
Over the years Danish fashion has turned into a global export industry and shown it is
capable of creating new jobs both at home and abroad. This development in combination
with the high exposure of Danish fashion in the Danish media, has placed a stronger focus
on what is the identity of Danish designed clothing. This interest has further been motivated
by acknowledgement of the Danish Government’s business and industry policy. As a result,
a joint government and industry vision has emerged with the ambitious aim of making
Denmark, and specifically Copenhagen, the fifth global fashion centre in a multi-centric
fashion system, recognising Paris, London, New York and Milan as its immediate
counterparts. The first step towards realizing this goal has been made by establishing the
network organisation, the Danish Fashion Institute, in 2005, which demonstrates that the
Danish fashion industry perceives itself as part of a multi centric fashion system.
Within this situation as described above the dissertation asks, what characterizes
Danish fashion? How is a transnational phenomenon as fashion in the Danish case,
perceived and practiced as something having a particularly national identity, which also
seems as a common tendency within the fashion industry of other countries as a way to
gain market share in a global context.
Through eight chapters the dissertation examines these questions based on an
analytical approach of Actor-Network-Theory, as developed by Bruno Latour, Annemarie
Mol and John Law. By following the actor-network of Danish fashion through industry
journals and news clippings dating back to the early 1950s, through ethnographicallyinformed field work following how Danish fashion is enacted in the design and sales
processes within the design-based fashion company Mads Nørgaard-Copenhagen, as well
as through interviews and participant observation within the Danish fashion industry, the
complexity and multiplicity of Danish fashion is unfolded.
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The dissertation shows in order to understand the characteristics of Danish fashion
that it has to be acknowledged, how the phenomenon is enacted by the intermingle of
governmental globalization policy promoting Danishness as a key competitive advantage for
economical growth and of the fashion industry wanting to make it internationally as part of
being a global industry recognizing ‘difference’ as a key competitive component. However,
the dissertation further demonstrated, how it is challenging to create a common, national
identity of Danish designed clothes. For at least two reasons: There is no strong sense of
history or identity within the Danish fashion industry, and no Danish national dress or
common sense of a specific Danish clothing heritage, it is possible to exotize by design
when aiming at promoting Danish fashion as of its own kind. Having said that, the
dissertation suggest that the future prospect of the Danish fashion industry, its educational
institutions as well as the Danish museums already focusing on collecting fashion as an
industry, a field of design and consumption has to initiate a critical and systematic
discussion of the history of the Danish fashion industry, how fashion has been perceived
and practiced within the industry, and how it seems possible to benefit from this specific
local history in all its various forms and the current momentum, in order to develop its
prosperous future within the multi-centric fashion system.
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1.A
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relation til den danske modeindustri og interviewtidspunkt
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Uddannelseschef, TEKO Center Danmark
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Grundlægger af Malling Publications
(forlægger og udgiver af bl.a.

Interviewdato
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16.07.2008
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13.02.2006
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21.06.2006
30.05.2006
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16.01.2006
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Margit & Erik Brandt
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Niels Martinsen
Nina Rye
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Peter Jensen
Poul Erik Jacobsen
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Troels Holck
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1.B

modemagasinet COVER).
Grundlæggere af Margit Brandt Design
Grundlægger, Designers Network ApS
Grundlægger af InWear / IC Companys
Med-grundlægger og design- og
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Liste over deltagerobservationer i forbindelse med
forskningsprojekt 2004-2008

Modeshows London Fashion Week
Kollektion

Brand / Designer

Dato

Efterår/vinter 2005

Jens Laugesen

16/02/05

Modeshows Copenhagen Fashion Days
Kollektion

Brand / Designer

Dato

Forår / sommer 2006

Bruuns Bazaar
InWear / Martinique
Day Birger et Mikkelsen
Mads Nørgaard-Copenhagen
CIFF Trendshow
Bitte Kai Rand / Rand Jeans
Camilla Stærk / Henrik Vibskov /
Könrøg
CPH Vision / Designers Nest
Mode med Mening (Dansk
Flygtningehjælp)
CIFF 25 år Jubilæumsshow

11/08/05
11/08/05
11/08/05
11/08/05
12/08/05
12/08/05
12/08/05
12/08/05
13/08/05
13/08/05
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Modeshows Copenhagen Fashion Week
Kollektion

Brand / Designer

Dato

Efterår / vinter 2006

Rützou
08/02/06
Fancy Foxy Fashion Fair – show
09/02/06
Mads Nørgaard-Copenhagen
09/02/06
Designers Network
10/02/06
Bitte Kai Rand
10/02/06
By Malene Birger
10/02/06
Noa Noa
10/02/06
Baum und Pferdgarten
11/02/06
Henrik Vibskov
11/02/06
CPH Vision show
12/02/06
CPH Vision / Designers Nest finale
12/02/06
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Forår / sommer 2007
CIFF Trend show
10/08/06
CPH Vision show
10/08/06
Munthe plus Simonsen
10/08/06
Mads Nørgaard-Copenhagen
10/08/06
Ivan Grundahl
11/08/06
Must Have
11/08/06
By Malene Birger
11/08/06
Baum und Pferdgarten
12/08/06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Efterår / vinter 2007
Rützou
07/02/07
Mads Nørgaard-Copenahgen
08/02/07
Munthe plus Simonsen
08/02/07
Ivan Grundahl
08/02/07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Forår / sommer 2008
IN Award Show ”Ginen”
08/08/07
Whiite
08/08/07
Rützou
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Danmarks Designskole modeshow
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Munthe plus Simonsen
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Wood Wood
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Mads Nørgaard-Copenhagen
10/08/07
Stine Goya
10/08/07
CPH Vision / Designers Nest finale
12/08/07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Efterår / vinter 2008
Whiite
06/02/08
Rützou
06/02/08
Munthe plus Simonsen
07/02/08
Annhagen
07/02/08
Mads Nørgaard-Copenhagen
07/02/08
CPH Vision / Designers Nest finale
10/02/08

Modemesser
2004-2008: Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) / Bella Center
2004-2008: Cph Vision / Øskenhallen
2006-2008: Gallery Int. Fashion Fair Cph / Politikens Trykkerihal, fra august 2007 i Forum.
2006-2008: Copenhagen Unfair / Copenhagen Skaterpark.
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Diverse begivenheder i den danske modeindustri
Begivenhed
Branchehøring vedr. Danish Fashion Institute (Kunstindustrimuseet,
København)
Dansk Design Center modebrancheseminar: Fra intuitiv proces til
brugerdreven innovation.
Orienteringsmøde for industrien forud for publicering af FORA-rapport:
Brugerdreven innovation i dansk mode – den 5. globale modeklynge
(2005) (FORA’s lokaler på Langelinie Alle 17, København)
Stiftelsesmøde for Danish Fashion Institute (Operaen, København)
Trend-seminar – Summer 2007 – med trendforecaster Li Edelkort arrang.
af Pej gruppen (Bella Center, København).
Pej-gruppens TRENDevent. Mode, design, interiør. Spring/summer 07
(Herning Kongrescenter)
Overrækkelse af ALT for Damernes ”Guldknap” til Margit Brandt samt
retrospektivt modeshow over Margit Brandts virke (Aros, Århus)
Generalforsamling 2006 i Danish Fashion Institute (DAY Birger et
Mikkelsens lokaler i København)
Danish Fashion Institute & Dansk Erhverv: seminar om CSR a fashionable
future? (Børsen, København)
Danish Fashion Institute & Dansk Textil & Beklædning: seminar om
Brugerdreven innovation i modebranchen (Kunstakademiets
Arkitektskole, København)

Dato
11.05.2004
01.10.2004
01.12.2004

01.11.2005
24.11.2005
20.02.2006
06.09.2006
14.11.2006
13.09.2007
27.03.2008

1.C Oversigt over feltarbejde i forbindelse med
modevirksomheden Mads Nørgaard-Copenhagen (M. M. Nørgaard
A/S) 2005-2007
Interviews med Mads Nørgaard, grundægger og chefdesigner: 08.06.2005, 01.11.2005, 28.11.2005,
18.05.2006.
Deltagerobservation i forbindelse med designprocessen af højsommer-kollektionen 2006:
11.05.2005, 17.05.2005, 19.05.2005, 23.05.2005, 26.05.2005, 02.06.2005, 03.06.2005, 08.06.2005,
14.06.2005, 17.06.2005, 01.07.2005.
Deltagerobservation i forbindelse med salgsmøde for forår/sommer-kollektionen 2007: 26.27.06.2007.
Deltagerobservation i forbindelse med modemessen Tranoi Homme i Paris: 28.-30.06.2007.

1.D Oversigt over branchetidsskrifter, scrapbøger,
modemagasiner
Textil (1950-2007)

Klæder Skaber Folk (1955-1971)
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Branchetidsskrift udgivet af
tekstildetailhandlens brancheorganisation,
Dansk Textil Union siden 1919.
Branchetidsskrift udgivet af
konfektionsfabrikantforeningen,
Beklædningsindustriens Sammenslutning.

Tøj (1979-2007)
BT-Nyt. Tidsskrift for Beklædningsteknisk og
Textilteknisk Forening (1990)

Textil & Beklædning (1991-2003)

Textuelt (2004-2008)

Søs Drasbæk scrapbøger (1960-1991)

Nørgaard paa Strøget scrapbøger (19612001)
Margit Brandt Design scrapbøger (19661984)
Cph Vision scrapbøger (1998-2005)

ALT for damerne (1950-2006)

Udkommer kvartalsvis fra 1955-1963.
Herefter mellem seks og otte udgivelser om
året.
Månedstidsskrift henvendt til den danske
modebranche. Udgivet af Pej gruppen.
Branchetidsskrift udgivet af Dansk
Beklædningsteknisk Forening og Danmarks
Textiltekniske Forening. Udkommer otte
gange årligt.
Branchetidsskrift etableret på baggrund af
fusion mellem Textilteknisk Forening og
Beklædningsteknsik Forening. Udkommer
otte til ti gange årligt.
Dansk Textil & Beklædnings nyhedsblad. Fra
2005 digitalt nyhedsbrev, der udkommer 1-2
gange om ugen. www.textile.dk.
Scrapbøger vedrørende modevirksomheden
Dranellas medieomtale i dansk såvel som
udenlandsk presse.
Scrapbøger vedrørende modevirksomheden
Nørgaard paa Strøgets medieomtale i dansk
presse og interne virksomhedsmeddelelser.
Scrapbøger vedrørende modevirksomheden
Margit Brandt Design medieomtale i dansk
såvel som udenlandsk presse.
Scrapbøger vedrørende modemessen Cph
Visions medieomtale i dansk presse og
dansk såvel som international fagpresse.
Dame- og livsstilsmagasin, der udgives
ugentligt. Gennemgangen har bestået af
specifikke nedslag og med fokus på dets
modereportager.

1. E Oversigt over brancherapporter
Arbejdstilsynet (1995): Branchebilleder 1995. Tekstil- og beklædningsindustrien.
Copenhagen Business School / Imagine.. (2005): The Danish Fashion Industry Annual Mapping 2005.
Danish Fashion Institute: Årsrapport 2006-2007.
Dansk Textil & Beklædning (2000): Danish Textile and Clothing Industry 1987-1999.
Dansk Textil & Beklædning: Årsberetninger 2001-2007.
Deloitte (2008): Analyser af tøjbutikker – detailhandel med beklædning, tendenser og udfordringer.
Deloitte (2008): Analyser af beklædningsbranchen – tendenser og udfordringer.
FORA (2003): Sammenligning af danske og udenlandske rammebetingelser og innovationssystemer
inden for modebranchen.
FORA (2005): Brugerdreven innovation i dansk mode – den 5. globale modeklynge.
Heldgaard, Jesper, Karin Ravn, Lasse Nørgaard og Ulrik T. Skafte (2002): Ret eller vrang for Jordens
syersker, Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med Specialarbejderforbundet i Danmark.
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Industriministeriet (1985): Dansk tekstil- og beklædningsindustri – en undersøgelse af
konkurrencesituationen, Arbejdsnotat nr. 1, august 1985.
Industriministeriet (1985): Industriens lokalisering, Arbejdsnotat nr. 2, september 1985.
Retail Institute Scandinavia (2007): Tøjbranchen i Skandinavien.
Rasmussen, Thomas Schødt (2006): Dansk mode. Historie, design, identitet, MOKO.
Teko (2007): Teko-analysen 2007.
Tran, Yen (2008): Fashion in the Danish Experience Economy, Copenhagen Business School /
Imagine..
Udenrigsministeriet (1951): Teknisk bistand under Marshallplanen. Amerikansk beklædningsindustri.
Rapport fra en studietur i U.S.A i 1950.
Vækstfonden (2006): Dansk design – en god forretning.
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BILAG 2 SPØRGEGUIDES TIL INTERVIEWS
2.A

Spørgeguide henvendt til modedesignere

Hvad er din alder og uddannelsesmæssige baggrund?
Hvilke tidligere ansættelser har du haft og ved hvilke virksomheder?
Har du modtaget nogen modedesignpriser og hvilke?
Kan du beskrive den virksomhed, du arbejder som modedesigner for?
Hvad er virksomhedens vision?
Hvor mange ansatte er I?
Hvilke kollektioner laver I, og hvor mange om året?
Arbejder du alene eller sammen med designteam?
Hvor producerer I jeres modebeklædning henne?
Hvem er jeres målgruppe?
Har I eget detailled?
Hvordan er jeres prissætning?
Hvad er jeres omsætning?
Hvordan fordeler jeres salg sig mellem hjemme- og eksportmarked?
Hvilke modemesser udstiller I på?
Hvilken betydning anser du den københavnske modeuge at have for din virksomhed?
Afholder du modeshow - hvorfor?
Er København en modeby, og hvordan indvirker det på din modedesignpraksis?
Hvilke andre modebyer forholder du dig til?
Hvilken ballast har du fået med dig fra din uddannelse i forhold til en karriere i industrien?
Hvad er din opfattelse af modebeklædning?
Hvordan vil du selv karakterisere dit modedesign?
Har dit modedesign altid haft samme karakteristika?
Hvad betyder det for dig at være en dansk modesigner, en del af den danske modeindustri?
Er der noget særligt dansk ved dit modedesign?
Oplever du, at der findes en form for fællesnævner i den danske modeindustri udover at holde til i
kongeriget Danmark?
Har stedet, du befinder dig, betydning for dit modedesignudtryk?
Gør du i produktet eller dets markedsføring på nogen måde opmærksom på, at det har dansk
oprindelse?
Hvis du havde muligheden, ville du så gerne lave modedesign med base et andet sted i verden?
Hvilken fremtid ser du for den danske modeindustri?
Hvad forstår du med fænomenet dansk mode?
Hvordan adskiller dansk modedesign og den danske modeindustri sig fra andre lande?
Hvad skal der til for, at den danske modeindustri kan få styrket betydning nationalt og internationalt?

2.B

Spørgeguide henvendt til modevirksomhedsledere og -ejere

Hvad er din alder og uddannelsesmæssige baggrund?
Hvilke tidligere ansættelser har du haft og ved hvilke virksomheder?
Har du modtaget nogen modedesignpriser og hvilke?
Kan du beskrive den virksomhed, du arbejder for/med?
Hvad er virksomhedens vision?
Hvor mange ansatte er I?
Hvilke kollektioner laver I og hvor mange om året?
Arbejder du alene eller sammen med designteam?
Hvem er jeres målgruppe?
Hvor producerer I jeres modebeklædning henne?
Har I eget detailled?
Hvordan er jeres prissætning?
Hvad er jeres omsætning?
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Hvordan fordeler jeres salg sig mellem hjemme- og eksportmarked?
Hvilke modemesser udstiller I på?
Hvilken betydning anser du den københavnske modeuge at have for din virksomhed?
Er København en modeby, og hvad betyder det for din virksomhed?
Afholder I modeshow – hvorfor?
Hvad er din opfattelse af modebeklædning?
Hvordan vil du karakterisere det modedesign, som I producerer?
Hvad betyder det at være en dansk modevirksomhed?
På hvilke måder gør I opmærksomhed på det danske i den modebeklædning, I producerer, og i jeres
markedsføringskampagner?
Oplever du, at der findes en form for fællesnævner de danske modevirksomheder imellem?
Hvis du havde mulighed for det, ville du foretrække, at din virksomhed lå i et andet land?
Hvilke udfordringer ligger der i at have et relativt lille hjemmemarked?
Hvilken fremtid ser du for den danske modeindustri?
Hvad forstår du med fænomenet dansk mode?
Hvordan adskiller dansk modedesign og den danske modeindustri sig fra andre lande?
Hvorfor tror du, at der i de senere 5-10 år har været et voksende fokus og en voksende interesse for
dansk mode, både politisk, mediemæssigt og i den danske modeindustri som sådan?
Hvilke udfordringer oplever du, modeindustriens overordnede globalisering har for din
modevirksomhed og for den danske modeindustri i almindelighed?
Hvilke forhold ser du som nødvendige bliver styrket i den dansk modeindustri, for at industrien kan
vokse og gøre sig yderligere betydningsfuld nationalt og internationalt?

2.C

Spørgeguide henvendt til modeformidlere

Hvad er din alder og uddannelsesmæssige baggrund?
Hvilke tidligere ansættelser har du haft og ved hvilke virksomheder?
Hvad anser du for at være det danske modedesigns position internationalt?
Hvorfor tror du, at der i de seneste 5-10 år har været en øget opmærksomhed på den danske
modeindustri og dansk modedesign i Danmark?
Hvad er din opfattelse af modebeklædning?
I din færden i også internationale sammenhænge hvordan oplever du, at omverdenen kender til den
danske modeindustri og dansk modedesign?
Hvad forstår du med fænomenet dansk mode?
Hvem er efter din mening de mest toneangivende danske modedesignere nu?
Oplever du, at der er en traditions- og historiebevidsthed i den danske modeindustri?
Er der en fælles dansk modedesigntradition i den danske modeindustri?
Hvordan adskiller dansk modedesign og den danske modeindustri sig fra andre lande?
Hvilken betydning ser du det sted, hvor modebeklædning designes, har for resultatet og på hvilken
måde?
Hvilken betydning mener du modeugen i København har for udviklingen af industrien?
Er København en vigtig modeby for dansk mode?
Hvordan adskiller det lokale modesystem sig i Danmark fra det overordnede moderne modesystem?
Hvad ser du som din rolle i forhold til at skabe en bevidsthed om fænomenet dansk mode?
Hvilken rolle ser du medierne i det hele taget har i forhold til modeindustrien?
Hvad mener du, der skal til for at skabe vækst i den danske modeindustri?
Hvad skal en lokal modeindustri kunne for at slå igennem internationalt?
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BILAG 3 DEN DANSKE MODEINDUSTRI I TAL
Statistiske opgørelser specifikt begrebet for kategorien ”dansk modeindustri” findes ikke.
Modeindustrien er således ikke hos Danmarks Statistik en defineret kategori. De statistiske
opgørelser opmåles i stedet gennem kategorierne ”beklædningsindustri” og ”detailhandel med
beklædning”. Dertil oplyses også tal, samlende for både ”tekstil- og beklædningsindustrien”. Det er
således ikke muligt på eksisterende statistisk materiale direkte at skildre den dansk modeindustri,
som favner bredere end den del af industrien, som beskæftiger sig med den direkte produktion af
beklædning. For dertil kommer også et ukendt antal personer, hvis beskæftigelse er afledt af
produktionen og salget af modebeklædning. For eksempel folk inden for transportsektoren, som står
for levering af modebeklædning til forretningerne, stylister, modeller, modefotografer, PR-folk,
trendforecastere og modejournalister for ikke også at nævne de folk beskæftiget med uddannelse af
personel til industrien.
De følgende tal, som er fremhævet her, vedrører derfor direkte beklædningsindustri og detailhandel
med beklædning. For de få historiske tal, der er medtaget, er enkelte opgørelser foretaget samlet for
tekstil- og beklædningsindustrien og tegner dermed ikke et entydigt billede. Ydermere er de tal, som
er fremhævet, baseret på flere individuelle statistiske opgørelser, hvorfor det er mindre klart, om
opgørelsesprincipperne er de samme, og dermed om tallene er sammenlignelige. Dette gælder i
særdeleshed oplysninger fra brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædnings årsberetninger. For
perioden 2001-2006, er der således ikke konsekvent konsistens mellem de tal, som oplyses det ene
år, og igen året efter fremhæves som sammenligningsgrundlag for de nye indkomne tal. Det er derfor
valgt at fremhæve tal fra Dansk Textil & Beklædning som forekommende i to opgørelser, i
henholdsvis 2002 og 2007, der tilsammen dækker perioden 2000-2006. Beskrivelsen af den danske
modeindustri i tal er således ikke fuldgyldig, men retningsvisende om industriens størrelse og
karakteristik.
3.1 Beskrivelse af beklædningsindustrien anno 2006 på baggrund af
Deloitte-analyse af den økonomiske situation inden for engroshandel med
beklædning for perioden 2004-2006
På baggrund af en undersøgelse af 241 virksomheder tilhørende branchebetegnelsen ”Engroshandel
med beklædning” (omfatter producenter og andre virksomheder inden for modetøj, private labels,
arbejdstøj mv.), anslås det at udgøre 39% af beklædningsindustriens virksomheder, det vil sige, at
industrien anslås at have cirka 620 virksomheder. Disse virksomheder er karakteriseret ved primært
at være mindre, have færre end 50 ansatte og ejerledet.
På baggrund af analysen anslås størrelsesfordelingen af beklædningsindustriens
virksomheder at være følgende:
Antal ansatte
2-3
4-9
10-25
26-50
51-100
100 +

Samlede andel i procent
27%
32%
20%
12%
4%
5%

Kilde: Analyse af beklædningsbranhcen – tendenser og udfordringer, Deloitte , februar 2008, side 17.

3.2 Beskrivelse af detailhandlen med beklædning anno 2006 på baggrund af Deloitte-analyse
af den økonomiske situation og udvikling
inden for detailhandlen med beklædning for perioden 2002-2006
I 2006 var der cirka 3.800 tøjbutikker i Danmark, hvoraf de 1.700 er medlemmer af kæder, og de cirka
2.100 er uden for kædesamarbejde. Det gør beklædningsindustrien til den specialbranche, der har
flest butikker. Samlet omsættes der for cirka 42 milliarder kroner på salg af tøj i Danmark. Det er
imidlertid ikke alt tøj, som købes i butikker. Stormagasiner og varehuse (eksempelvis Føtex og
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Kvickly) tegner sig for cirka 40% af det danske tøjsalg. Dertil kommer, at salget af tøj på internettet er
voksende. Det anslås, at de egentlige tøjbutikker står for cirka 20 milliarder kroner af den årlige
omsætning.
Dertil har 27 danske kæder i alt 2.703 tøjbutikker uden for Danmarks grænser. Store aktører i den
henseende er virksomhederne Bestseller A/S og IC Companys A/S.
Antallet af udenlandske tøjbutikker i Danmark er siden 2002 vokset fra 175 til 223 i 2006. I 2006
anslås det, at der i Danmark er startet 753 nye tøjbutikker.
Tøjbutikkernes udvikling fremstilles som at se ud på følgende vis:
• de store aktører bliver større
• de små detaillister bliver færre
• i udskilningsløbet bliver butikkernes beliggenhed og profil afgørende
• mindre byer skal stå sammen og finde fælles fodslag – ellers vil de større byer og storcentre
kvæle dem
• forbrugerne vil i stigende grad efterspørge storcentre med mange butikker
• konkurrencen er blevet hård, og omkostningerne er taget til – se blot huslejestigninger i de
større byer
• internationale mærkevarefirmaer vil fortsætte deres indtog i Danmark.
Kilde: Analyse af tøjbutikker – detailhandel med beklædning, tendenser og udfordringer, Deloitte, februar 2008.

3.3 Beklædningsindustriens omsætning 2000-2006
År
2000
2001
2002

Beklædning (mio. kr.)
17.515
17.988
16.978

Kilde: Dansk Textil & Beklædning Årsberetning 2002, side 5.

År
2003
2004
2005
2006

Omsætning (mio. kr.)*
17.831
17.830
19.918
21.512

Kilde: Prognose for beklædningsbranchen, Dansk Textil & Beklædning, april 2007.
* : Tallene indeholder salg fra f.eks. dansk producent til en grossist og omsætningen, som opstår, når denne
eksporterer varen, eller f.eks. den omsætning, der opstår, når en grossist importerer varer og re-eksporterer
disse.

3.4 Beklædningsindustriens samlede import og eksport 2000-2006
År
2000
2001
2002

Import (mio. kr.)
17.014
17.505
16.983

Eksport (mio. kr.)
13.885
14.215
13.745

Kilde: Dansk Textil & Beklædning Årsberetning 2002, side 5.

År
2003
2004
2005
2006

Import (mio. kr.)*
16.671
17.593
18.344
20.919

Eksport (mio. kr.)**
14.737
14.957
17.294
18.895

Kilde: Prognose for beklædningsbranchen, Dansk Textil & Beklædning, april 2007.
* : Inklusiv varer, der senere re-eksporteres.
** : Inklusiv re-eksport, men eksklusiv ”danske” varer, der sendes fra f.eks. Kina direkte til Norge.
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3.5 Beskæftigelse i beklædningsindustrien 2000-2006
År
2000
2001
2002

Antal
10.411
9.995
9.447

Kilde: Dansk Textil & Beklædning Årsberetning 2002, side 5. Tal omfatter de ansatte industriarbejdere såvel som
funktionærer i industriens virksomheder i Danmark.

År
2003
2004
2005
2006

Antal*
9.536
9.576
9.605
10.224

Kilde: Prognose for beklædningsbranchen, Dansk Textil & Beklædning, april 2007.
* : Angivelse for fuldtidsbeskæftigede i beklædningsindustriens virksomheder i Danmark, herunder både
industriarbejdere og funktionærer (ATP-statistikken).

3.5a Beskæftigede med direkte beklædningsproduktion 2000-2006
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Antal
5.353
4.931
4.464
3.747
3.381
3.013
2.582

Kilde: Danmarks Statistik, tabelkode RAS9.

3.6 Beskæftigelsen i detailhandlen med beklædning 2000-2006
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Antal
23.056
23.068
22.887
23.038
23.565
25.104
26.289

Kilde: Danmarks Statistik, tabelkode RAS9, opgørelse over detailhandlen med beklædning eksklusiv varehuse og
stormagasiner.
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3.7 Beklædningsindustriens udvikling i perioden fra 1950 til 1980
Oversigt over tekstil- og beklædningsindustriens antal virksomheder og antal arbejdere
Antal
tekstilvirk.
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980

1.210*
1.232*
1.013
389
335

Antal
beklædningsvirk.

Antal
tekstilarb.

Antal
beklæd.arb.

426
323

50.252*
37.828*
42.503*
38.143*
37.800*
12.698
10.377

11.642
9.321

Antal
funktionærer
tekstil
4.764
4.714
4.125
4.557
4.326
3.744
3.218

Kilde: Industriministeriet (1985): Dansk tekstil- og beklædningsindustri – en undersøgelse af
konkurrencesituationen, Arbejdsnotat 1, København: Industriministeriet, side 19.
* Sammenlagte tal for både tekstil- og beklædningsindustrien.
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Antal
funktionærer
beklædning
3.945
4.087
4.449
4.759
3.227
2.437
2.039

BILAG 4 DEN DANSKE MODEINDUSTRIS
ORGANISATIONER
Danish Fashion Institute
Stiftet: 2005
Beskrivelse: Danish Fashion Institute er at karakterisere som en hybrid mellem en
netværksorganisation og en brancheorganisation. Organisationen varetager således både
netværksskabende opgaver som koordineringen af den halvårlige modeuge i København markedsført
under navnet Copenhagen Fashion Week og tager initiativ til seminarer og konferencer omhandlende
brancheinterne forhold, herunder social ansvarlighed. Medlemsvirksomhederne spænder bredt fra
uddannelsesinstitutioner over stylistvirksomheder, modelbureauer, fotografagenturer, turistforeninger
og eksportorganisationer til handelsvirksomheder, der lever af at producere og sælge
modebeklædning. Organisationen henvender sig dermed bredere end blot til
beklædningsproducerende virksomheder, men til hvad der af organisationen omtaltes som
modeindustrien eller modebranhcen. Organisationen har tæt samarbejde med politiske organisationer
og finansieres udover af medlemskontingenter af bevillinger fra den offentlige sektor, herunder
Københavns Kommune og Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Medlemstal: 109 virksomheder og mærker
Hjemsted: Kronprinsessegade 13, 1114 København K.
Yderligere information: www.danishfashioninstitute.dk, www.copenhagenfashionweek.com,
www.copenhagenfashionweek.tv
Dansk Detail
Stiftet: 2008
Beskrivelse: Brancheorganisation for specialdetailhandelen og tekstilbranchen. Er opstået ved
navneskift fra Dansk Textil Union (stiftet i 1915). Dansk Details medlemsvirksomheder kommer fra den
danske mode- og livsstilbranche, herunder tøj- og skobutikker, farvehandlere, designere, agenter og
producenter. Organisationen står for at udgive branchetidsskriftet Textil, der er udkommet siden
1919. I Dansk Detail er følgende foreninger og fonde organiseret: Danmarks Skohandlerforening,
Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening, Men’s Fashion World, Manufakturhandlerforeningen for
Kjøbenhavns Almene Fond og MFK & DPT’s Legatfond.
Medlemstal: ca. 2.800 virksomheder.
Hjemsted: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup.
Yderligere information: www.dansk-detail.dk

Dansk Textil & Beklædning
Stiftet: 1997
Beskrivelse: Brancheorganisation for danske tekstil- og beklædningsvirksomheder, der driver
produktion eller handel med tekstil og beklædning. Organisationens nuværende form opstod med
vedtægtsændring i 1997, hvor organisationen gik fra at være tekstil- og beklædningsfabrikanternes
organisation og under navnet Textil- og Beklædningsindustrien, som den havde heddet siden
fusionen mellem brancheorganisationerne Textilindustrien (grundlagt i 1980, på baggrund af
sammenlægning af hhv. Textilfabrikantforeningen og Jysk Fabrikantforening for trikotage, textil og
beklædning) og Beklædningsindustriens Sammenslutning (grundlagt i 1920) i 1991, til at være
engroshandlerne og importørerne af tekstil og beklædnings organisation. Brancheorganisationens
formål er at varetage sine medlemmers nationale og internationale interesser, styrke deres
konkurrenceevne, produktivitet, innovation og omdømme. Organisationen yder bl.a. over for sine
medlemmer aktiv kursusvirksomhed i samarbejde med uddannelsesinstitutionen TEKO center
Danmark og adgang til trendforecastingmateriale gennem enheden TrendStudio. Organisationen er
medlem af Dansk Arbejdsgiverforening og er således løn- og overenskomstforhandlende over for
fagforeninger og fagforbund. Siden 1993 har organisationen stået bag afviklingen af den halvårlige
modemesse Copenhagen International Fashion Fair. Dertil fungerer organisationen også som en
central informationsvirksomhed om brancheforhold over for presse, politikere og i almindelighed.
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Organisationen har hjemsted i Herning, men siden 2006 også i København i lokaler hos
markedsføringsorganisationen for de danske pelsavlere Kopenhagen Fur.
Medlemstal: ca. 336 virksomheder
Hjemsted: Birk Centerpark 38, 7400 Herning // Forbindelsesvej 4, 2100 København Ø
Yderligere information: www.textile.dk og www.ciff.dk
Textil & Tøj
Stiftet: 1881
Beskrivelse: Brancheorganisation for importører, eksportører og i det hele taget grossister inden for
handel med tekstilvarer, herunder metervarer og beklædning. Organisationen hører under det tidligere
danske handelskammer, der siden 2007 har skiftet navn til Dansk Erhverv.
Ifølge organisationens hjemmeside arbejder den i dag overvejende med told- og handelspolitiske
forhold samt miljøkrav i industrien, mærkningsregler og deslige.
Medlemstal: ca. 60 virksomheder (optælling fra hjemmeside primo juli 2008)
Hjemsted: Børsen, 1217 København K.
Yderligere information: www.textil-toej.dk og www.danskerhverv.dk
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BILAG 5 OVERSIGT OVER DEN DANSKE
MODEINDUSTRIS MESSEAKTIVITET 1947-2008
Messenavn
Jydsk Textil Messe
(Herning)
Dansk Textil Messe
(Herning)
Scandinavian Textile Fair
(Herning)
TEXFAIR Aalborg
Dansk Modeuge
Dansk Herremode Messe
Scandinavian Fashion
Week

Copenhagen Fashion Fair
Mens Fashion Fair
Scandinavian Menswear
Fair
Copenhagen City Fashion
Fair
Future Fashions
Scandinavia
Ladies Fair Copenhagen
Vejlemessen Mode
Agents Fashion Fair
Copenhagen
Copenhagen International
Fashion Fair
CPH Vision

Fanny Foxy Fashion Fair
Pre Tour / After tour (Vejle)

Goldfinger
Gallery int. fashion fair cph
Copenhagen Unfair

Vision Lab

Type
Metervarer, trikotage og
beklædning
Metervarer, trikotage og
beklædning
Metervarer, trikotage og
beklædning
Metervarer, trikotage og
beklædning
Dansk damekonfektionsmode
Danske herrekonfektionsmode
Dansk og skandinavisk
damekonfektionsmode, fra 1973
også dansk og skandinavisk
børnetøj.
International
damekonfektionsmode
Dansk og skandinavisk
herrekonfektionsmode
Dansk og skandinavisk
herrekonfektionsmode
Agentmesse

Årstal
1947-1950

Dansk og international
herre-, dame- og børnemode
Agentmesse
Disponeringsmesse for fortrinsvis
dansk herre- og damemode
Agentmesse

1984-1993

Dansk og international herre-,
dame- og børnemode
Dansk, skandinavisk og
international herre- og damemode
samt streetwear
Undergrundsmesse for mindre
uetablerede modemærker
Disponeringsmesse for metervarer
og tilbehørsartikler til tekstil- og
beklædningsindustrien
Streetwear
Skandinavisk herre- og damemode
Undergrundsmesse for mindre og
uetablerede mode- og streetwearmærker
Messe under CPH Vision for små,
ikke-etablerede modemærker
(fortsættelse af Fanny Foxy Fashion
Fair)

1950-1966
1966-1967,
1970
1962-1963
1958-1966
1958-1967
1966-1984

1968-1971
1968
1969-1984
1978-1982

1981-1984
19831988-midt
1990’erne
19931998-

20002003-

2004-2005
20062006-

2007-
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Messearrangører gennem tiden
Igennem årene er de danske modemesser blevet arrangeret af industriens forskellige
brancheorganisationer. Jydsk Tricotagefabrikantforening stod bag de første Herning-messer etableret
i 1947. Herremoderådet stod bag Dansk Herremode Messe. Beklædningsindustriens
Sammenslutning stod bag Dansk Modeuge. Fra 1960 til 1972 blev damemodeugen organiseret af
konfektionsindustriens organisation Moderingen. Fra 1972 til 1980 blev både Scandinavian Fashion
Week og Scandinavian Menswear Fashion organiseret af de nordiske beklædningsindustriers
organisation Scandinavian Clothing Council. Det nordiske samarbejde blev opløst, i takt med at der i
Oslo, Stockholm og Helsinki fra slutningen af 1970’erne blev etableret selvstændige, nationale
modemesser. Herefter og frem til 1993 var Beklædningsindustriens Sammenslutning ansvarlig for at
arrangere både dame- og herremodemessen i København som en samlet messe siden 1981 og fra
1984 under det fælles navn Future Fashion Scandinavia. I 1993 skiftede modemessen igen navn til
Copenhagen International Fashion Fair, som led i at brancheorganisationen Dansk Textil &
Beklædning overtog ledelsen i samarbejde med Bella Centret.
Agent- og importørmesser er blevet arrangeret af disses foreninger. Bag messerne i Vejle står
virksomheden Nord Fair A/S. De begyndte allerede hermed i 1979 med den første messe under
navnet Feminex. Messekonceptet var i udgangspunktet baseret på øjeblikkelig levering, og det vil
sige præsentation af mellemkollektioner, der kunne leveres inden for cirka fire uger, hvilket man så, at
den danske detailhandel havde et behov for. CPH Vision arrangeres af firmaet Exhibition
Professionals. Gallery int. fashion fair cph arrangeres af kommunikationsvirksomheden Gregersen
Communication i samarbejde med Bella Centret, der driver udstillingsbygningen FORUM på
Frederiksberg. Bag initiativet Copenhagen Unfair står en gruppe igangsættere , der også
repræsenterer messens udstillere og events.

254

BILAG 6 DANSKE MODEDESIGNPRISER
Modtagere af ALT for damernes guldknap, 1985-2007
Årstal

Navn

1985

Søs Drasbæk

1986

Grith & Graumann

1987

Ivan Grundahl

1988

Peter Bjerg

1989

Fransa

1990

Elise Gug

1991

InWear

1992

Jytte Meilvang

1993

Imitz

1994

Sabine Poupinel

1995

Noa Noa

1996

Bazaar København (i dag Bruuns Bazaar)

1997

Petroleum / PM København

1998

Munthe plus Simonsen

1999

DAY Birger et Mikkelsen

2000
2001

Heart Made, Violise Lunn, Casmose Copenhagen, Baum und Pferdgarten
Ann Wiberg

2002

Susanne Rützou

2003

Múus – Malou Sander

2004

By Malene Birger

2005

Naja Lauf

2006

Margit Brandt

2007

Charlotte Eskildsen for Designers Remix

Modtagere af Wonderful Copenhagen designprisen Det Blå Fingerbøl, 1994-2000
Årstal

Navn

1994

Jochum & Schneekloth

1995

Jane König

1996

Janne Guldborg

1997

Elise Gug

1998

Anne Damgaard

1999

Anja Vang Kragh

2000

Susanne Rützou
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Modtagere af designprisen Carlsberg Fingerbøl, 2001-2003
Årstal

Navn

2001

Thilde Jensen og Martin Hjelskov

2002

Violise Lunn

2003

Rikke Baumgarten og Helle Hestehave, Baum und Pferdgarten

Modtagere af Kopenhagen Fur’s designpris Den Gyldne Pelsnål, 1999-2007
Årstal

Navn

1999

Violise Lunn

2000

Daughters of Style

2001

Thilde Jensen

2002

Hansen/Madsen

2003

Anne Ventzel

2004

Pernille Engbirk

2005

Frederik Thrane

2006

Erikka Skammeritz

2007

Hans Christian Madsen

Modtagere af magasinet IN’s nordiske designpris Ginen, 2003-2008
Årstal

Navn

2003
2004

Hope (S)
Rikke Baumgarten & Helle Hestehave (DK)

2005

Hanne Sarén (F)

2006

Britt Sisseck (DK)

2007

Steinun (IS)

2008

Stine Goya (DK)

Modtagere af Illums Design Pris, 2004-2006
Årstal
2004
2005
2006

Navn
Maria Møller, Kristine Juul, Anja Funder, Ole Yde og Lise Winther Jour
Gitte Wetter Olufsen, Sofie Edvard, Signe Tolstrup og Maia Hørning Nielsen
Nicola Damsgaard, Stine Alslev, Sussi Riis Tschanz og Dorrit Shoshan

Modetagere af talentprisen Designers Nest, 2005-2008
Årstal
2005 /
2005 /
2006 /
2006 /
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Navn / institution
feb.
aug.
feb
aug.

Magdalena Säfqvist / Beckmans Designhögskola
Nynne Adelborg / Designskolen Kolding
Anemone Skjoldager / Danmarks Designskole
Riina Hirvonen / University of Art and Design,
Helsinki

2007 / feb.
2007 / aug.
2008 / feb.
2008 / aug.

Sarah Törnqvist /Beckmans Designhögskola
Tilde Bjerregaard / Danmarks Designskole
Jonas Saari / University of Art and Design,
Helskinki
Marie Louise Suhr / Designskolen Kolding

Modtagere af DANSK Fashion Awards 2008
Kategori
Årets danske designer
Årets danske brand
Årets danske upcoming
designer
Årets danske makeupartist
Årets danske accessories
designer
Årets danske model – herre
Årets danske stylist
Årets danske kampagne
Årets danske modefotograf
Årets danske hårstylist
Årets etiske pris
Årets danske model – kvinde
Årets retailspace
Årets Internationale Designer
Årets Respekt

Vindernavn
Jens Laugesen
Henrik Vibskov
Annhagen
Anne Staunsager
Toklum
Mathias Lauridsen
Katrine Agger
Mads Nørgaard-Copenhagen
Hasse Nielsen
Cim Mahony
Noir / Illuminati II
Freja Beha
Storm
Christopher Bailey for Buberry Prorsum
Jan Busch Carlsen for Cph Vision
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