
Modeugen i København står for døren og med den champag-
neoverrislede shows og store forventninger til udlandet. 
Men hvor designerne i udlandet er så store stjerner, at de er 

med til at præge kulturlandskabet, vil onde røster mene, at moden i 
Danmark primært er præget af frisører og stylister – og at modesce-
nen, der hypes af alle fra modefirmaerne selv til statslige turistorga-
ner, i virkeligheden vist mest er »verdensberømt i Danmark«.

En amerikaner har imidlertid flere gange været i landet og håber 
på at være med til at trække det frem på den internationale arena. 
Det er modehistorikeren og forfatteren Laird Borelli, der til daglig 
er tilknyttet det amerikanske modewebsite, style.com. De senere år 
har hun tilbragt meget tid i Skandinavien, og hun er særlig fascine-
ret af den danske livsstil. Nu ønsker hun at slå sig ned permanent og 
samtidig slå et slag for moden. 

»Jeg kunne tænke mig at se skandinavisk mode få en brand-iden-
titet, ligesom I har det inden for møbeldesign. I New York er der 
en bevidsthed om skandinavisk mode, men det er primært takket 
være svenske jeansmærker. Danmark og Sverige har naturligvis de-
res egen nationale stolthed, men i udlandet opfattes de som én. Den 
eneste måde, de kan gøre sig bemærket i den internationale verden, 
er ved at stå sammen og skabe en fælles platform,« fortalte Laird Bo-
relli, da hun sidste måned var i København for at tale om skønhed 
og mode i forbindelse med en lancering fra L’Oréal, som er en af mo-
deugens store sponsorer. 

Siden Laird BoreLLi som barn fik en bog med tegninger af den 
svenske kunstner Carl Larsson, har hun haft en forkærlighed for nor-
disk æstetik. Hun er optaget af kunstneres fortolkninger af moden 
og har udgivet to bøger med modeillustrationer; den første i 2000 
med blandt andre den svenske tegner, Mats Gustavsson, som med 
sit arbejde for det italienske Vogue var med til atter at få modeteg-
ningerne ind i varmen. Svenskeren er ikke den eneste, som har gjort 
sig bemærket i udlandet. 

»Flere danske designere har også valgt at arbejde i de store mo-
demetropoler for at få international anerkendelse. Men da byerne 
i forvejen er spækket med aspirerende designere, ville det ideelle 
være at skabe en stærk showcase i Norden, hvor man dyrker sin 
egen identitet,« siger Borelli – en identitet kendetegnet ved godt de-
sign til rimelige priser, præciserer hun.

»Der er mode for modepressen, som skaber trends, men som de 
færreste mennesker har råd til at gå med. Og så er der hverdagstøj til 
almindelige mennesker, og det er den genre, som danskerne er gode 
til at lave. Markedet er enormt, og da messen i København er den 
største i Norden, giver det mening at centralisere den skandinaviske 
mode her. Også selv om de forskellige lande ikke ligner hinanden,« 
siger Borrelli, som oftere ser svenske mærker i den internationale 
modepresse, fordi den er mere avantgarde.

»Billederne er den vigtigste formidler af moden, når man skal 
have fat i medierne. Derfor er det vigtigt for danskerne at lære at 
sætte nogle få, visuelt stærke designs på catwalken, som fanger in-
teressen på redaktionerne,« siger Borrelli.

Som hiStoriker har Laird Borelli for vane at se på moden gen-
nem flere årtier. 

»I de seneste år har moden ikke udviklet sig så meget. Den er ble-
vet selvrefererende og gentager sine egne højdepunkter. Lige nu ser 
vi gensyn fra 1980erne og 1990erne, og store modefotografer som 
Steven Meisel er inspireret af afdøde ikoner som Horst P. Horst, Ir-
ving Penn og Richard Avedon,« mener hun.

»Generelt er moden et udtryk for ungdomsbevægelsen. Vogues 
legendariske chefredaktør, Diane Vreeland, kaldte 1960erne for 
et jordskælv, da unge gjorde op med 1950ernes konformitet, og p-
pillen skabte en ny kvindefrigørelse. Kjolerne blev korte ligesom i 
1920erne, hvor der var en særlig løssluppenhed efter krigen. I dag 
er det brandet, som styrer moden. De forskellige modemærker er 
vigtigere end nogensinde og forbindes med en speciel stil. Sam-

Slå pjalterne sammen
INTERVIEW|

Kan København blive skandinavisk modemetropol? Hvis vi slår os 
sammen, mener den amerikanske modehistoriker, Laird Borelli, som 
har en forkærlighed for nordisk design og dansk livsstil.    
                                                      Af Camilla Alfthan

tidig er det inden for teknologien, at vi i fremtiden vil 
se det mest nyskabende tøj – f.eks. en skjorte, som er 

selvrensende eller en tynd kjole, der afgiver 
varme,« fortæller Borrelli, som også mener, 
at den afslappede, skandinaviske stil ligger 
i fremtiden.

»Folk arbejder mere hjemmefra og klarer 
møderne over internettet. Man går meget 
i jeans og samtidig er et sweatmærke som 
Juicy Couture blevet obligatorisk blandt de 
trendsættende Hollywood-stjerner – hvem 
kunne have gættet det for 20 år siden?« 
spørger Borelli og ler. 

»Den måde, I sætter tøjet sammen i 
Skandinavien, er meget kreativ,« fortsætter 
hun. 

»Danskerne er velklædte samtidig med, 
at tøjet er funktionelt. Sofistikerede blade 
viser masser af tøj fra H&M, og det ville 
man aldrig se i udlandet. Det er heller ikke 
en tilfældighed, at IKEA er en skandinavisk 
opfindelse – det handler også om godt de-
sign til rimelige priser.« n
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Peter Jensen, som har base i London, er det 
amerikanske modewebsite style.com’s danske 
favorit. 

Ligesom Laird Borelli er Burlesque-enter-
taineren Dita Von Teese fan af den finske 
designer Tiia Vanhatapio.  

Islandske Steinunn Sigurd var La Perlas første designchef og har succes med sit eget 
mærke, Steinunn, som netop har åbnet showroom på New Bond Street i London.

Sandra Backlund er Borrellis foretrukne 
eksempel på original og eksklusiv svensk 
mode. 

»Hvis Danmark skal gøre sig bemærket 
i den internationale modeverden, er 
man nødt til at slå pjalterne sammen 
med resten af Norden,« siger Laird 
Borelli. Illustration: Liselotte Watkins 
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