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 Det er ikke læn-
gere højeste mode at være 

Det ses klart i den køben-
havnske modeuge, hvor sta-
dig mere tøj tegnes i en vok-
sen stil, der harmonerer 
med ugens protektor, kron-

Flere og flere firmaer præ-
senterer tøj på opvisninger 
og messer, der langt fra lig-
ner det teenagetøj, der for få 
år siden dominerede mode-
ugen. Der er kjoler med talje 
og skjorter, der dækker mor-
mor-arme, men også stramt 
læder, der ikke er skåret til 
tynde piger, men til damer, 
der får skrædderhjælp til at 
holde maven ind og vise bal-

- Men de unge vil også gå i 
det. De vil se modne ud nu, 
bemærker Liv Barfoed, mo-
deekspert og stylist gennem 

- Det har aldrig været så 
hot at være voksen, som det 

Torsdag åbnede den 
41-årige kronprinsesse den 
største af messerne i Bella 
Center med et besøg hos 
blandt andre Ganni, hvor 
kreativ direktør Ditte Reff-

- I dag er de voksne kvin-
der stærke og selvstændige 
og vil samtidig gerne være 
feminine. Det er dem, vi ska-
ber tøj til, og det vidste kron-
prinsessen meget om, siger 
Ditte Reffstrup, født og op-
vokset i Hirtshals og kvin-
den bag et af de hastigst 
voksende modefirmaer her-

- Rent økonomisk kan det 
da ikke svare sig at satse på 
de unge, de er jo nærmest en 
uddøende race, konstaterer 
også fremtidsforsker Anne 
Lise Kjær, der fra London 
især forsker i The Ageing So-
ciety, det aldrende samfund. 

I år 2050 vil hver fjerde i 
verden i følge FN være over 
60 år, men allerede nu har 
modeverdenen altså set det 

mode i denne her globalise-
rede tid, og det er hos de 
voksne kvinder, vi skal finde 
inspirationen. Se dog på, 
hvor sexede og sensuelle, 
de er! De er meget mere 
interessante end de helt 
unge, så jeg kan godt for-
stå, de ser op til dem.

Michael Kristensens tøj er 
målrettet de modne, der får 
”fremhævet hofter og tal-
jer”, og nok ”elsker” han 
kvinder, ”de smukke væse-
ner”, men han ser også en 
god forretning i at rette 
sit nystartede firma mod 
dem.

- You are are ruling the 
world, det er jer voksne, 
der har pengene, og I får 
flere af dem, som han 
udtrykker dét, Anne 
Lise Kjær sætter fle-
re tal på.

- Kvinder udgør 
60 procent af de 
universitetsstu-
derende i Euro-
pa, og det er 
bevist af ver-
dens førende 
konsulent-
hus McKin-
sey & Co., at 
kvinder i ledel-
se og bestyrelse er et plus 
for bundlinjen. Og den ud-
vikling fortsætter, siger An-
ne Lise Kjær og opfordrer 
modefirmaer til at stå ved, 
at de henvender sig til voks-
ne.

- Det vil kunne svare sig, 
mener hun.

Flere danske modefirmaer 
som Malene Birger, Baum 
und Pferdgarten, Whiite og 
Designers Remix har også 
de senere år fået en stil og 
nogle snit, der passer bedre 
til de kvinder, der køber de-
res tøj. Og det er ikke teen-
agerne.

- Det handler ofte om snit, 
forklarer Ditte Reffstrup.

- Voksne kvinder er også 
generte. Men de tør meget, 
hvis de føler sig smukke og 
tilpas i det tøj, de har på, så 
det skal tegnes til dem. Det 
skal lige skjule den lille ma-
ve eller have et lille ærme, så 
de kan slappe af og føle sig 

højeste mode
ØKONOMISK: Voksne kvinder er tidens stilikoner

- Voksne kvinder tør meget, hvis de føler sig smukke og tilpas i det 
tøj, de har på, siger Ditte Reffstrup, Ganni, der havde en længere 
samtale med en i følge hende ”meget velinformeret” kronprinses-
se Mary. Foto: Scanpix

 {Dansk mode er i vækst.

 { Et dyk i krisen fra 2008 er nu overvundet.

 {Det første halve år af 2013 er eksporten steget næsten tre pro-
cent til 9,3 milliarder kroner.

 {Hjemmemarkedet er status quo.

 {Men seks ud af ti modefirmaer forventer vækst i år.

 {Branchen er Danmarks femtestørste.

 {Bestseller-koncernen har en markedsandel på ca. 57 procent.

 { IC Companys ca. det halve.

 {Kvinder køber cirka 60 procent af tøjet, mænd 30 procent, bør-
nene får de sidste 10.

 {Modeugen i København viser især dansk og nordisk tøj og tilbe-
hør på messer og shows.

 {Den varer frem til søndag.

 {www.copenhagenfashionweek.com
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