Årgangsnnodeller
De er dansl<e og var
nned, dengang nnoden
gik gennenn banebrydende epol<er. Fra
prOt-å-porteren blev
f ødl, og branchen var

til fest og channpagne,

til de hurtige

BOerne,
hvor nnoden blev lige
så toptrænet sonn
nnodellern es ban l<l<onti
Tekst Cannilla Alfthan

ved Kultorvet. I de rummelige
lol<aler er nemlig en større l<oncentration af l<vinder, som har

ville testfotografere mig. Selv om han meget

sort mand med en hvid kvinde!
"Med Grace havde jeg et tomandsshow,
hvor vi gil< rundt på cafeerne. Jeg sang, og hun
smed tøiet. Efterhånden blev vi så berygtede,
at steder som Brasserie Lipp il<ke ville have os

hurtigt blev berømt, var han altid fuld af sjov.

ind," griner Antonie.

arbe.idet for cremen af den

Engang under en optagelse ved en swimming-

Modelårene inkluderede også nogle turbulente tider i Spanien og ltalien, som dengang
var politisk ustabile. Da Antonie engang var på
disko med Grace i Milano, måtte de pludselig

billeder taget af en ung Patricl< Demarchelier,
er er gang i den i fotostudierne

som i den brede offentlighed blev l<endt
sine portrætter af prinsesse Diana.
"Jeg

for

fik at vide, at han var en dygtig fyr, som

fem scenevante damer, som ved, hvordan de
skal posere, l<an det il<ke gå helt galt.

pool skubbede han en model i vandet til
moderedaktørens forfærdelse," griner Grethe.
Meget har alligevel forandret sig siden da.
"Da jeg tog til New York i r 97o, blev jeg der
et helt år uden at rejse hjem. Nu rejser man
hele tiden rundt fra by til by. I gamle dage sl<ulle man selv gå rundt til l<underne og inkassere
lønnen, og så gav man hver måned zoo kr. til
modelbureauet. I dag arbejder mange gratis."

Grethe l(aspersen, født

Antonie Lauridsen, født 1 g4g

internationale modeverden
dengang man l<un skød med celluloid, og
modesl<aberne endnu ikl<e var opslugt af store
l<oncerner. Fotografen har til leiligheden valgt
et belgl<amera fra Toerne og en adsl<illige år
ældre træl<onstrul<tion. Billederne er polaroi-

der, hvor alt sl<al passe på et l<nips. Men med

1
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Grethes l<arriere som model startede, da hun
var zz.l'1968ll<ørle hun til Paris isin Mascot,
da der var studenteroprør, og alle flyselsl<aberne streil<ede.
"Jeg skulle ned på et job, og så blev jeg der

'on and off ito år," fortæller hun.
Grethe arbefder stadig som model. Hun har
for nylig været i London for at blive fotograferet til det ameril<ansl<e modeblad W. Billederne blev taget i Rolling Stones-guitaristen Ron
Woods hus og inl<luderede bl.a. hans hustru
og den svenske James Bond-pige Britt El<land.
"ldeen var at bruge vol<sne piger til at vise
sofistil<eret tøj, da de bedre forstår det end de
unge piger," fortæller Grethe, som i dag har

langt, l<ridhvidt hår. For ti år siden var håret
nogle nuancer mØrl<ere. Grethe ændrede nemlig l<un ved sin naturlige farve, da hun var ung,
og modellerne skulle være blonde.
Hjemme i Grethes sl<uffe ligger der en stØrre
samling udl<lip med navne på fotografer som
Jeanloup Sieff, Sara Moon og Cosmopolitans
stiernefotograf Scavullo. Og så er der nogle

72

Antonie arbefdede som designer, da hun som
z3-årig fik tilbudt en l<ontral<t af et modelbureau i Milano. Hun tog imod tilbudet
og rejste senere videre til Paris, hvor hun gil<
shows for bl.a. Lagerfeld, som dengang il<ke
var kendt. Dermed var hun også en del af den
tid, som i dag kaldes for'les ann6es pop', og
dengang der hersl<ede en særlig kreativitet og
løssluppethed i Paris.
"Vi havde det sjovt. lngen var misundelige,
og ingen var stars," fortæller Antonie, som
boede i Rue Benoit på etagen over Caf6 Flore.
De andre logerende var navne som Grace
Terry. Mick
'|ones, Jerry Hall og Jerrys søster,
Jagger var også inde i billedet, ligesom David
Bowie, som var midt i sinZiggy Stardust-periode, og som festede med på datidens hotspots,
LeZog Kings Brothers.
Antonie var bedste venner med Grace Jones
og Marion, som var Yves Saint Laurents yndlingsmodel. Da de to lavede en reklamekampagne sammen, blev den boyl<ottet af det
amerikanske Vogue, da den var usømmelig

- en

kaste sig ned på dansegulvet, da en mand
begyndte at sl<yde vildt oml<ring sig med et
masl<ingevær. I e7 4, under Francostyret,
arbejdede hun et halvt år for Salvador Dali,før
han blev truet på livet og måtte flygte til et
andet land.
"Jeg og nogle andre piger stod model til
hans skitser. Vi boede på hotel og blev hentet
af en limousine, der var så stor, at den kørte på
fortovene i de smalle gader. Vi var en del af
Dalis menageri, når han havde mæcener på
visit. Han stillede os op i haven, hvor vi var
levende sl<ulpturer, som indtog forsl<ellige
positurer. Han tog virl<elig hånd om 6n, og man

stolede på ham. På det tidspunkt ventede jeg
min datter, Sara, og fik hele tiden sund mad af
hans l<okkepige. Jeg havde en lille mave, som
han syntes var skulpturel."
Antonie mødte også kunstnere som Andy
Warhol, men "l<unne ikl<e med det slæng." Hun
skulle have været i New Yorl<, men lige som
hun skulle af sted, døede modelbureauindehaveren, Wilhemina.
"De fleste, som tog derover for at arbejde,

blev der, og nogle blev narl<ovrag," fortæller
Antonie, som aldrig har været bange for at
skyde med skarpt på industrien.
"Modeopvisningerne har altid været et stort
marl<ed for film- og

showbizfolk. De l<igger på

udbudet og inviterer bagefter pigerne ud."
Alligevel er hun glad over den tid.

"Man sl<al il<ke være for følsom. Og man
lærer at tacl<le forsl<ellige situationer. I shows
lærer man at gå planken ud, og det har hjulpet
mig meget senere i livet. Branchen fik il<l<e
bugt med os - vi brugte den. Vi dansl<e piger
var

il<l<e

så nemme at manipulere," siger

nie, som i dag har sin egen

Anto-

forretning på

Strandvejen i København, hvor hun sælger sine
egne designs. De musl<uløse arme har også en

to år siden begyndte Antonie
som l<onl<urrenceroer, og sidste år vandt hun
dobbelt VM i Montreal i veteranl<lassen.

forl<laring. For

Winnie Hollmann, født 1 947
Som ung arbejdede Winnie som l<ontorassis-

tent på Hfemmets redal<tion, som også brugte
hende til småfotos. I r 97o vandt hun Miss
Danmarl< og gil< videre

::ffi
::æ

til Miss Universe.

Bagefter fil< hun en tremåneders l<ontral<t med
den danske pariserfotograf Gunnar Larsen,

som havde sit eget blad, Gunnar. Hans studie
var usselt og dagene lange, da der hele tiden
sl<ulle laves billeder - på alle tider af døgnet.
Men fordelen var, at Winnie lærte iobbet og
l<om istald hos modelbureauet L'Agence, som
senere blev

til Elite.

"Jeg var jo

lidt ældre end de fleste, og der var

mange smul<ke piger. Men foll< sagde, at de
bool<ede mig, fordi jeg var siov," siger Winnie,
som da var 24.

Winnie arbejdede for alle de store blade,
inl<lusive Vogue og Harper's Bazaar, og gil<

shows for YSL, Dior og Ungaro.
"showene var hårde, da ieg altid var meget
nervøs. De gode lå om aftenen, hvor man fx
gil< to shows fra l<1. otte til midnat - og så sl<ulle man bagefter lave billeder

til pressen til

l<1.

fem-sel<s om morgenen. Den næste dag sl<ulle

man i gang igen."

Winnie arbeidede også med Helmut New,Grethe'i'herre'
:bladet Lui

ton, som elsl<ede at instruere sine modeller
- både under og efter fotooptagelserne.
"Engang lavede vi billeder i Lana Turner-stil
på en yacht i Cannes. Jeg sl<ulle have en stram
trøje på og stoppe barmen ud. Den mandlige

model sl<ulle have to citroner og en banan i
bukserne, og det ville han først il<l<e. Men
Newton var benhård. Hvis man il<l<e giorde,
som han sagde, l<unne man bare sl<ride.
Om aftenen sl<ulle vi ud at spise på Croiset-

ten med hans hustru, June. Newton havde
bedt mig om at beholde min plasticbarm på og
tage en stram, l<ortærmet trøje på og hotpants og plateaustøvler. På veien hen til
restauranten gil< June et styl<l<e bag Newton
og mig, så vi lignede et par. Folk gloede. Det
var sjovt," griner Winnie.
Den virl<elige mand i hendes liv var Holly-

woodstjernen Jacl< Nicholson. Winnie mødte
ham under en rejse med Marie-Claire i Californien.
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Bennie. Dagen efter, at hun var ankommet,
blev hun bool<et af Helmut Newton til det
fransl<e Vogue.
"Han var dengang verdens bedste fotograf,
og alle andre spurgte altid 6n om hans lyssætning. Jeg sl<ulle altid have meget mal<eup og fik
håret l<røllet med et gammelt jern, som blev
varmet over et blus," fortæller Bente. Et billede er især l<endt og duld<er i dag op på udstillinger - et Vogue-foto, hvor Bente sidder oversl<rævs på et badekar - med røde pupiller og et
nærmest diabolsk udtryl<.
"Samme dag, som bladet var udkommet, fil<
ieg et hav afiobforespørgsler - bureauet havde aldrig set noget lignende," fortæller Bente,
som foruden at være Newtons favorit også
arbejdede med navne som Guy Bourdin, Steve
Hiett og Oliviero Toscani.
"Man gil< meget til fest. Under l<ollektioner-
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Bente, "som ieå
blev lidt ør af at

lave" .

"Jeg ville møde ham, da ieg syntes, at han
var så god i 'Gøgereden', som han lige havde

fået en Oscar for. Det var kærlighed ved første
blik. Efter en tredages affære arrangerede vi at
ses igen i ltalien, hvor jeg sl<ulle arbejde for det
italiensl<e Vogue.
En aften sad vi på den samme restaurant

som hele Vogue-redal<tionen. Jack gik hen til
moderedal<tøren, tog sine solbriller af og
spurgte, om jeg ikl<e måtte tage fri ogf ølge
med ham til Sardinien. Redaktøren blev helt
forflamsl<et. Hun svarede, at ja, det ville hun
også selv have gjort."
I r 976 rejste Winnie til New York, hvor hun
blev ifem år. Hun lavede reklamefilm og spille-

dede intenst med en gruppe i en uge, og så var

det pludselig tomt igen. Man levede slet il<ke
et struktureret liv. Under alle de år, jeg boede
Paris, var jeg aldrig på Louvre. Nu l<ommer.ieg
der hele tiden," fortæller Winnie, som i dag

maler olieportrætter, som hun også sælger.
I r 98r tog hun h jem til Danmarl<, da hun var

blevet gravid med Jacl<.
"Han havde hele tiden gjort det l<lart, at han
ikke ville giftes, og jeg havde il<l<e lyst til at
være enlig mor og model i New Yorl<. Jacl< har
hele tiden sendt penge. Selv fil< jeg aldrig spa-

ret noget op," fortæller Winnie, som fødte
datteren Honey og senere sønnen Sonny med
en anden mand.

de model i en film med Faye Dunaway og Tom-

my Lee Jones.
"l Paris var det playboys, champagne og fester. I New Yorl< var der meget narl<o. Alligevel
havde byen mere at byde på. Man mødte hele

tiden spændende mennesl<er som Truman
Capote, Lou Adler og Andy Warhol ... og man
gik ud på Studio 54."
"Modeljobbet var også meget ensomt, og
man sad ofte alene
/4

isit hotelrum.

Man arbei-

i

Lundquist,født

1 953
Bente
"Giv mig lige en uge. Jeg sl<al smide nogle kg,"
lyder Bente Lundquists svar, når man beder
hende om at stille op til fotografering. 5om
direl<tør af modelbureauet Scoop er det ellers
Bente, der holder styr på sine pigers må|.
Bente startede, efter at hun som V-årig
blev opdaget på gaden afen fotograf. I
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ne blev ieg engang først færdig l<1. tre om natten, og det eneste, jeg l<unne tænl<e på, var at
skynde mig at blive færdig og komme af sted

til Roman

Polansl<is

fest.

Jeg var meget ung og uerfaren, og den frihed, man pludselig havde ved at tjene en mas-

se penge, var helt fantastisl<. Engang

med nogle veninder med fly

tog ieg

til London for at

shoppe, og så l<om vi hjem igen samme aften
og gil< ud til fest. I dag fortæller ieg altid vores
piger hvor vigtigt, det er at spare op."
Efter fem år kom Bente hiem til Danmarl<, og
for ni år siden startede hun modelbureauet
Scoop med sin mand, Jesper.
"Dengang var det kun de blonde piger med
høje l<indben og en bestemt hø,ide, som man
brugte. I dag er der flere piger, flere typer og

langt flere penge at tjene for de få, som når

toppen."

ette Storm, fødtt95z

f
Da Jette Storm første gang gik op til et modelbureau, fil< hun afslag. lette, som da var r 7, fil<

alligevel billet til et andet bureau, og efter hen'
des studenterel<samen fil< karrieren for alvor
fart. Jette var udtaget til den første l<onl<urrence, som nogensinde var blevet holdt af et
modelbureau - Eileen Fords'Face of the 8os'.
"Dengang foregik det sådan, at Eileen Ford
kom til Danmarl< og så på modelbøger. Efter at
hun havde mødImig, udtog hun mig til finaleshowet i Monaco. Det var en god marl<edsføring
da det ellers tager lang tid og mange investering-

før man begynder at arbejde," fortæller Jette,
som fik kontral<t med et bureau i Milano.
er,

Året efter l<om hun til Paris - og bagefter til
New Yorl<, hvor hun arbejdede med navne som
Gilles Bensimon, Hans Feurer og Marc Hispard,
der er kendt for deres rene stil.
"Det blonde, sporty lool< var in. Man var
sund og naturlig - både mentalt og fysisl<. På
hotelværelserne lå man på gulvet og lavede
gymnastil< til sin Jane Fonda-video. På billederne stod jeg på vandsl<i, surfbræt, sl<i ... Jeg reiste.verden rundt og har været alle steder iAfri-

l<a. Jeg

lavede undertø.isreklamer for Calvin

Klein og arbejdede meget sammen med EIIe

Macpherson," fortæller Jette om sin australsl<e
kollega, som i dag har sin egen undertøjslinie.
"l Soerne skulle man være megettynd, og jeg
sl<ulle

tabe mit hvalpefedt. Der var prestige

iat

få'nålet' sit tøi mest ind ved fotooptagelser.
Man bagtalte også de andre modeller. Jo højere
niveauet var, io hårdere var konl<urrencen."

"Det første, man gjorde, da man l<om hiem
efter et job, var at tage mal<euppen af. Man gil<
meget isecondhandtøj eller fx en pyjamas om
dagen. Jo mere man arbejdede, io mere
udbombet prøvede man at se ud i sin fritid.

Hvis man havde mascara på, var man nærmest
underlig. Jeg cyl<lede i New Yorl< og gil< ikl<e
med bh. lngen dansl<e piger gil< dengang med
bh. Og så flyttede ieg til et sl<odl<varter med
en bøsseven efter at have boet hos Eileen og
hendes mand," fortæller hun om Ford-parret,
som hele tiden sl<ulle spøEe, hvor hun gil< hen,
da hun gik ud om aftenen,
"l USA var branchen ren business, og der var
ikl<e ret meget socialliv. ,|eg tjente 3.5oo4.ooo dollars om dagen, da den stod il<urs rz.
jeg senere
Jeg sparede mange penge op, så
l<unne bo i hus med mand og søn, mens ieg

studerede."
985 rejste Jette hjem til Danmarl<, og to år
senere gik hun i gang med en sygeplejersl<eIr

uddannelse. I dag arbeider hun som lægemiddelkonsulent.
"lntellel<tuelt set var der et stort tomrum i
modeljobbet. I hospitalsjobbet blev ieg bombet tilbage til en helt anden verden med helt
andre problemer. Det var et totalt l<ulturchol<."
Da gruppebilledet er i l<assen, haster Jette

vigtigt møde. Bente sl<al tilbage til
sit bureau, og Antonie til sin butik. Winnie skal
på bytur med en ameril<ansl< veninde. Grethe
sl<al lige ind i Magasin for at finde sin modereportage iW-bladet. ;t

videre til et

