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Abstract 

The	  past	  years,	  retro	  and	  vintage	  products	  have	  become	  extremely	  popular	  among	  Danish	  consumers.	  

At	  the	  same	  time,	  authenticity	  has	  proven	  to	  be	  an	  important	  value	  to	  postmodern	  consumers.	  

Therefore,	  I	  found	  it	  interesting	  to	  combine	  the	  two	  issues,	  and	  explore	  how	  authenticity	  is	  

constructed	  in	  retro	  and	  vintage	  objects.	  Also,	  I	  wanted	  to	  find	  out	  which	  attributes	  consumers	  

associate	  with	  authenticity	  and	  how	  authenticity	  can	  be	  used	  in	  the	  consumers’	  construction	  of	  

identity.	  	  

	   The	  thesis	  was	  based	  on	  six	  semi	  structured	  qualitative	  interviews	  with	  women	  who	  consume	  

retro	  and	  vintage	  objects.	  Additionally,	  auto-‐driving	  techniques	  were	  used	  to	  get	  a	  better	  knowledge	  of	  

this	  complex	  issue.	  The	  data	  from	  the	  interviews	  were	  combined	  with	  a	  theoretical	  framework	  

consisting	  of	  theory	  on	  retro	  and	  vintage	  consumption,	  postmodernism,	  identity	  and	  self-‐concept	  and	  

authenticity.	  	  

The	  analysis	  showed	  that	  the	  respondents	  primarily	  constructed	  iconic	  authenticity	  and	  that	  

there	  seemed	  to	  be	  a	  divide	  between	  what	  they	  verbally	  defined	  as	  being	  authentic	  vs.	  the	  non-‐verbal	  

construction	  of	  authenticity.	  Indexical	  authenticity	  was	  more	  prevalent	  when	  verbally	  speaking	  about	  

authenticity,	  and	  in	  this	  connection	  attributes	  such	  as	  originality,	  craftsmanship	  and	  quality	  were	  

important.	  In	  connection	  with	  iconic	  authenticity,	  attributes	  such	  as	  personal	  memories,	  feelings,	  

uniqueness	  and	  the	  object’s	  history	  and	  sense	  of	  soul	  were	  the	  primary	  markers	  of	  authenticity.	  

The	  respondents	  used	  authenticity	  to	  attain	  some	  of	  their	  personal	  goals.	  They	  felt	  a	  sense	  of	  

control	  by	  not	  supporting	  commercial	  and	  standardized	  mass	  producing	  companies,	  as	  well	  as	  a	  sense	  

of	  control	  over	  their	  own	  lives	  but	  actively	  choosing	  their	  own	  style.	  This	  provided	  a	  sense	  of	  self	  

confidence	  and	  individuality.	  Furthermore,	  they	  felt	  connected	  to	  other	  times,	  places	  and	  people	  and	  

this	  created	  a	  sense	  of	  belonging	  and	  a	  stronger	  sense	  of	  self.	  Finally,	  authenticity	  helped	  them	  express	  

their	  moral	  values	  and	  made	  them	  feel	  a	  sense	  of	  satisfaction.	  In	  all,	  authenticity	  helped	  the	  

respondents	  construct	  a	  strong	  sense	  of	  self	  and	  that	  they	  were	  expressing	  their	  true	  self.	  
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1.	  Indledning	  	  
Engang	  blev	  man	  mødt	  af	  rynkede	  næser,	  hvis	  man	  afslørede	  at	  man	  var	  iklædt	  tøj	  fra	  den	  lokale	  

genbrug	  eller	  havde	  ting	  stående	  fra	  spejdernes	  loppemarked.	  Det	  var	  noget	  gammelt	  bras,	  jo.	  At	  købe	  

nyt	  var	  idealet,	  men	  i	  dag	  er	  trenden	  vendt	  på	  hovedet.	  Tøj	  og	  ting	  fra	  forældre	  og	  bedsteforældres	  tid	  

er	  blevet	  ”det	  nye”.	  Den	  ene	  vintage	  butik	  efter	  den	  anden	  popper	  op	  i	  byens	  trendy	  kvarterer,	  og	  selv	  i	  

provinsens	  genbrugsbutikker	  skal	  man	  være	  heldig	  for	  at	  gøre	  de	  gode	  fund,	  inden	  nogen	  andre	  gør	  

det.	  Der	  er	  også	  blevet	  trængsel	  på	  loppemarkederne	  de	  seneste	  år,	  for	  nu	  er	  det	  ikke	  længere	  

forbeholdt	  kræmmere	  og	  krejlere	  at	  købe	  ting	  	  i	  gammel	  retro	  stil.	  Antallet	  af	  loppemarkeder	  er	  

markant	  steget	  de	  sidste	  fire	  år	  (Hoffmann	  2014),	  og	  det	  samme	  er	  nødhjælpsorganisationernes	  

genbrugsbutikkers	  omsætning	  (Larsen	  2015).	  Den	  øgede	  interesse	  for	  den	  gamle	  stil	  fra	  bl.a.	  50’erne	  

og	  60’erne	  handler	  om	  mere	  end	  at	  spare	  penge	  og	  skåne	  miljøet.	  Det	  er	  en	  del	  af	  et	  større	  

identitetsprojekt,	  hvor	  man	  via	  unikke	  retro	  og	  vintage	  ting	  kan	  skabe	  og	  forme	  sin	  personlige	  

identitet.	  Ved	  at	  omgive	  sig	  med	  disse	  ting,	  som	  ingen	  andre	  har,	  konstruerer	  og	  udtrykker	  man	  en	  

individuel	  og	  autentisk	  identitet	  (Jenss	  2004).	  	  

Netop	  autenticitet	  er	  blevet	  en	  vigtig	  værdi	  de	  senere	  år,	  både	  for	  virksomheder	  og	  forbrugere.	  

Det	  er	  blevet	  trendy	  at	  være	  autentisk.	  Over	  hele	  forbrugs-‐spektret	  anses	  autenticitet	  i	  dag	  for	  at	  være	  

en	  af	  det	  postmoderne	  samfunds	  vigtigste	  aspekter,	  når	  det	  kommer	  til	  markedsføring	  og	  branding	  

(Holt	  2002).	  I	  en	  tid	  hvor	  man	  bombarderes	  med	  markedsførings-‐budskaber	  fra	  alverdens	  

informationsteknologiske	  hjørner,	  kan	  grænsen	  mellem	  det	  ægte	  og	  det	  falske	  blive	  udvisket.	  

Forbrugerne	  efterspørger	  derfor	  i	  stadig	  højere	  grad	  produkter,	  som	  er	  ”ægte”,	  og	  som	  kan	  bidrage	  til	  

forbrugerens	  selvrealisering	  og	  søgen	  efter	  identitet.	  Autenticitet	  kan	  på	  den	  måde	  bekræfte	  det	  

idealbillede,	  som	  forbrugeren	  har	  af	  sig	  selv	  (Holt	  2002,	  Pine	  &	  Gilmore	  2007).	  Men	  autenticitet	  er	  et	  

komplekst	  koncept,	  og	  kan	  fortolkes	  og	  konstrueres	  på	  meget	  forskellige	  måder,	  alt	  efter	  hvilke	  

forbruger-‐øjne	  der	  ser.	  I den	  forbindelse	  er	  det	  afgørende	  for	  virksomhedens	  konkurrencemæssige	  

fordele,	  at	  man	  har	  en	  forståelse	  for	  forbrugernes	  konstruktion	  af	  autenticitet:	  “When	  consumers	  want	  

what’s	  real,	  the	  management	  of	  the	  customer	  perception	  of	  authenticity	  becomes	  the	  primary	  new	  source	  

of	  competitive	  advantage	  -‐	  the	  new	  business	  imperative”	  (Pine	  &	  Gilmore	  2007:	  3).	  	  

Retro	  og	  vintage	  genstande	  er	  et	  eksempel	  på	  produkter,	  der	  i	  sagens	  natur	  er	  autentiske,	  

eftersom	  de	  er	  originale	  produkter	  fra	  deres	  samtid,	  og	  de	  har	  hver	  især	  en	  unik	  historie	  med	  sig	  i	  

bagagen.	  Men	  heller	  ikke	  her	  er	  autenticitetsbegrebet	  ligetil,	  og	  selv	  ved	  gamle	  originaler	  indgår	  

forskellige	  faktorer	  i	  konstruktionen	  af	  autenticitet.	  Jeg	  finder	  det	  derfor	  relevant	  i	  nærværende	  
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speciale	  at	  kombinere	  de	  to	  emner	  og	  undersøge,	  hvordan	  autenticitet	  konstrueres	  i	  forbindelse	  med	  

retro	  og	  vintage	  forbrug,	  samt	  hvilke	  egenskaber	  der	  forbindes	  med	  begrebet.	  

Mange	  teoretikere	  har	  gennem	  årene	  undersøgt	  betydningen	  af	  konceptet	  autenticitet,	  og	  

hvordan	  det	  konstrueres	  hos	  individet.	  Forskning	  i	  autenticitet	  er	  således	  blevet	  foretaget	  inden	  for	  

både	  filosofi,	  antropologi,	  sociologi,	  marketing	  og	  kommunikation	  (Grayson	  &	  Martinec	  2004:	  296).	  

Disse	  studier	  har	  haft	  forbrugerperspektiver	  og	  producentperspektiver,	  ligesom	  man	  har	  forsøgt	  at	  

klarlægge	  hvilke	  attributter	  autenticitet	  forbindes	  med	  (Bai	  2009,	  Beverland	  2005).	  Mange	  forskellige	  

kontekster	  og	  produkter	  har	  været	  genstandsfelt	  for	  forskningen.	  Man	  har	  således	  undersøgt	  

autenticitet	  inden	  for	  så	  forskellige	  kontekster	  som	  vin	  (Beverland	  2005),	  subkulturer	  (Schouten	  &	  

McAlexander	  1995),	  reenactments	  (Belk	  &	  Costa	  1998),	  reality	  tv	  (Rose	  &	  Wood	  2005),	  markedsføring	  

(Beverland,	  Lindgreen	  &	  Vink	  2008)	  og	  brands	  (Holt	  2002).	  Der	  er	  i	  kun	  mindre	  grad	  forsket	  i	  

sammenhængen	  mellem	  retro	  og	  vintage	  og	  autenticitet.	  Man	  har	  undersøgt	  konstruktionen	  af	  

autentisk	  retrostil	  i	  det	  tyske	  retromiljø	  (Jenss	  2004)	  og	  æstetiske	  konstruktioner	  af	  autenticitet	  i	  

vintage	  tøj	  (DeLong,	  Heinemann	  &	  Reiley	  2005),	  men	  ellers	  har	  kun	  få	  studier	  haft	  autenticitet	  som	  sit	  

primære	  genstandsfelt.	  	  

	  

1.1	  Problemformulering	  
Inspireret	  af	  Jenss’	  (2004)	  studie	  af	  den	  tyske	  retro	  subkultur,	  finder	  jeg	  det	  relevant	  for	  nærværende	  

speciale	  at	  undersøge	  retro	  og	  vintage	  forbrug	  med	  danske	  kvindelige	  forbrugere	  som	  genstandsfelt.	  

Dog	  vil	  dette	  speciale	  ikke	  undersøge	  retro	  og	  vintage	  forbrugerne	  som	  en	  del	  af	  en	  subkultur,	  men	  fra	  

et	  forbrugerkulturelt	  perspektiv.	  Således	  vil	  jeg	  i	  mit	  speciale	  undersøge,	  hvordan	  forbrugere	  

konstruerer	  autenticitet	  i	  retro	  og	  vintage	  genstande.	  Jeg	  vil	  klarlægge,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  aspekter	  

og	  egenskaber	  ved	  genstanden,	  som	  forbrugeren	  forbinder	  med	  autenticitet.	  Ligeledes	  vil	  specialet	  

analysere	  på,	  hvilken	  betydning	  autenticitet	  har	  for	  forbrugernes	  identitetskonstruktion.	  På	  baggrund	  

af	  ovennævnte	  tanker	  vil	  jeg	  arbejde	  ud	  fra	  en	  problemformulering,	  der	  lyder	  som	  følger:	  

Hvordan	  konstrueres	  autenticitet	  i	  kvinders	  forbrug	  af	  retro	  og	  vintage,	  og	  hvordan	  anvendes	  

autenticitet	  i	  kvindernes	  identitetskonstruktion?	  	  

	  

1.2	  Formål	  
Specialets	  ambition	  er	  ikke	  at	  finde	  frem	  til	  en	  endegyldig	  definition	  af	  autenticitet	  med	  retro	  og	  

vintage	  forbrug	  som	  kontekst,	  men	  derimod	  at	  afdække	  hvordan	  autenticitet	  konstrueres,	  og	  hvilke	  

egenskaber	  fortolkningerne	  baseres	  på.	  	  



	   	   9	  

Eftersom	  autenticitet	  i	  dag	  er	  et	  vigtig	  faktor	  for	  virksomheders	  marketing	  og	  branding	  af	  

produkter,	  er	  det	  afgørende	  at	  have	  en	  dybdegående	  forståelse	  for,	  hvordan	  forbrugerne	  definerer	  

autenticitet,	  og	  hvilke	  produktegenskaber	  de	  bruger	  i	  deres	  konstruktion	  af	  autenticitet.	  Dette	  

speciale,	  og	  den	  viden	  det	  genererer,	  er	  derfor	  relevant	  for	  mange	  typer	  virksomheder,	  da	  specialet	  

danner	  et	  nuanceret	  billede	  af,	  hvilke	  egenskaber	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på	  at	  fremhæve	  i	  sin	  

markedsføring,	  for	  at	  spille	  på	  de	  følelsesmæssige	  ”knapper”,	  som	  påvirker	  forbrugeres	  opfattelse	  af	  

autenticitet.	  Først	  og	  fremmest	  er	  specialet,	  på	  grund	  af	  genstandsfeltets	  kontekst,	  relevant	  for	  det	  

voksende	  marked	  for	  retro	  og	  vintage,	  som	  oplever	  en	  stadig	  større	  konkurrence.	  Uanset	  om	  der	  er	  

tale	  om	  butikker	  drevet	  af	  NGO-‐organisationer	  eller	  private	  virksomheder,	  er	  der	  derfor	  brug	  for	  

effektiv	  markedsføring,	  hvilket	  dette	  speciales	  indsigter	  kan	  bidrage	  til.	  Derudover	  kan	  specialets	  

konklusioner	  også	  være	  brugbare	  for	  de	  virksomheder,	  der	  ønsker	  at	  relancere	  eller	  reproducere	  

produkter	  fra	  gamle	  brands,	  som	  f.eks.	  Lyngby	  Vasen	  har	  gjort	  det	  inden	  for	  de	  sidste	  år,	  da	  disse	  i	  høj	  

grad	  også	  anvender	  autenticitet	  i	  deres	  branding.	  Endelig	  kan	  specialet	  bidrage	  med	  værdifuld	  viden	  

om	  forbrugeres	  selvopfattelse	  og	  deres	  brug	  af	  retro	  og	  vintage	  til	  at	  konstruere	  identitet.	  	  

	  

1.3	  Begrebsdefinitioner	  
Eftersom	  der	  er	  forskellige	  fortolkninger	  af	  betydningen	  af	  ”retro”	  og	  ”vintage”,	  finder	  jeg	  det	  relevant	  

kort	  at	  opridse	  min	  brug	  af	  begreberne.	  Mine	  definitioner	  og	  min	  brug	  af	  begreberne	  er	  baseret	  på	  en	  

kombination	  af	  teoretiske	  beskrivelser	  af	  begreberne,	  samt	  hvordan	  mine	  respondenter	  i	  den	  

empiriske	  undersøgelse	  generelt	  brugte	  termerne.	  Således	  sikres	  at	  der	  er	  kongruens	  mellem	  min	  og	  

deres	  brug	  af	  begreberne.	  Second	  hand	  bruges	  derfor	  om	  brugte	  forbrugsvarer	  af	  nyere	  dato,	  dvs.	  fra	  

1990	  og	  frem,	  og	  er	  således	  ikke	  en	  del	  af	  specialets	  genstandsfelt.	  Retro	  defineres	  som	  brugte	  

genstande	  fra	  perioden	  ca.	  1960-‐1990	  og	  anvendes	  derudover	  som	  generel	  term	  for	  genstande	  i	  

gammel	  stil,	  primært	  fra	  1930’erne	  og	  op	  til	  1980’ere.	  Endelig	  bruges	  vintage	  om	  genstande	  fra	  ca.	  

1920-‐1960.	  En	  mere	  detaljeret	  gennemgang	  af	  begreberne	  vil	  finde	  sted	  i	  afsnit	  3.1.	  	  

 

1.4	  Afhandlingens	  struktur 
	  

Specialet	  er	  inddelt	  i	  seks	  overordnede	  dele:	  introduktion,	  metode,	  teori,	  analyse,	  konklusion	  samt	  

perspektivering.	  Del	  1	  udgjorde	  en	  introduktion	  til	  specialets	  emne	  og	  problemfelt,	  og	  præsenterede	  

motivationen	  bag	  specialet	  og	  dets	  formål.	  Del	  2	  vil	  omhandle	  de	  overvejelser,	  der	  blev	  gjort	  i	  

forbindelse	  med	  specialets	  metodiske	  fundament.	  Specialets	  metoder	  vil	  blive	  præsenteret	  og	  

begrundet,	  og	  det	  vil	  blive	  afdækket,	  hvordan	  metoderne	  vil	  bidrage	  til	  at	  nå	  frem	  til	  en	  besvarelse	  af	  
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min	  problemformulering,	  både	  praktisk	  og	  teoretisk.	  Først	  vil	  min	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  blive	  

præsenteret,	  hvorefter	  specialets	  metode	  og	  undersøgelsesdesign	  gennemgås.	  Slutteligt	  vil	  specialets	  

teoretiske	  fundament	  blive	  præsenteret.	  Del	  3	  vil	  derefter	  gennemgå	  specialets	  teoretiske	  fundament.	  

Herunder	  vil	  relevant	  teori	  om	  retro	  og	  vintage,	  postmodernismen,	  identitet	  og	  autenticitet	  blive	  

gennemgået.	  Disse	  teoretiske	  felter	  vil	  tilsammen	  udgøre	  analysens	  teoretiske	  ramme.	  Del	  4	  udgør	  

specialets	  analysedel.	  Her	  vil	  interviewundersøgelsens	  resultater	  blive	  analyseret	  og	  diskuteret	  ud	  fra	  

de	  teoretiske	  aspekter,	  der	  blev	  præsenteret	  i	  del	  3.	  Analysen	  vil	  munde	  ud	  i	  en	  kort	  opsamlende	  

diskussion	  af	  analysens	  resultater.	  Del	  5	  vil	  opsummere	  specialets	  hovedpointer	  og	  resultater,	  og	  vil	  i	  

del	  6	  blive	  fulgt	  af	  en	  perspektivering.	  	  	  
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2.	  Metode	  
De	  følgende	  kapitler	  vil	  omhandle	  mine	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  specialet	  metodiske	  fundament.	  

Inden	  jeg	  gennemgår	  mine	  metodiske	  overvejelser,	  vil	  specialets	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  blive	  

gennemgået.	  

2.1	  Videnskabsteoretisk	  tilgang 
Dette	  kapitel	  har	  til	  hensigt	  at	  beskrive	  og	  argumentere	  for	  specialets	  videnskabsteoretiske	  

udgangspunkt,	  samt	  dettes	  konsekvenser	  for	  valg	  af	  metode	  og	  undersøgelsesdesign.	  Det	  er	  af	  stor	  

vigtighed	  at	  gøre	  sig	  disse	  videnskabsteoretiske	  overvejelser,	  eftersom	  synet	  på	  generering	  af	  viden	  

har	  konsekvenser	  for,	  hvordan	  denne	  viden	  skabes	  helt	  praktisk,	  og	  hvordan	  problemstillingen	  

anskues	  og	  besvares.	  Der	  findes	  forskellige	  forståelser	  af	  videnskab	  og	  dens	  grundlag,	  alt	  efter	  hvilket	  

forskningsparadigme	  man	  bevæger	  sig	  indenfor.	  Dette	  speciale	  vil	  arbejde	  inden	  for	  det	  fortolkende	  

paradigme,	  da	  min	  holdning	  er,	  at	  man	  ikke	  blot	  kan	  beskrive	  verden	  som	  den	  er,	  men	  må	  fortolke	  på	  

den.	  Der	  er	  dermed	  tale	  om	  “fortolkning	  og	  begreber	  mellem	  forskeren	  og	  virkelighedens	  dybere	  

strukturer”	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:	  19).	  Det	  kræver	  en	  “forståelse	  og	  indlevelse	  i	  de	  sociale	  fænomener,	  

der	  undersøges”	  (Launsø	  &	  Rieper	  2005:	  58).	  Dette	  leder	  mig	  videre	  til	  det	  næste	  afsnit,	  hvor	  jeg	  

argumenterer	  for	  mit	  valg	  af	  socialkonstruktivismen	  som	  specialets	  videnskabsteoretiske	  tilgang.	  	  

 

2.1.1	  Socialkonstruktivismen 

Specialet	  arbejder	  inden	  for	  et	  erkendelsesteoretisk	  konstruktivistisk	  paradigme	  om	  den	  fysiske	  og	  

sociale	  virkelighed.	  Dette	  socialkonstruktivistiske	  paradigme	  afviser	  dermed	  ikke,	  at	  der	  findes	  en	  

fysisk	  virkelighed,	  men	  blot	  at	  den	  i	  sig	  selv,	  og	  uden	  individets	  erkendelse	  af	  den,	  er	  fri	  for	  mening	  

(Nygaard	  2005:	  128-‐129).	  Derfor	  er	  det	  ifølge	  denne	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  mere	  relevant	  at	  

undersøge	  de	  betydninger	  vi	  tillægger	  virkeligheden	  og	  ikke	  virkeligheden	  i	  sig	  selv	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  

2004:	  352).	  Grundantagelsen	  der	  ligger	  bag	  min	  problemformulering	  er,	  at	  en	  værdi	  som	  autenticitet	  

ikke	  bare	  er	  noget	  der	  naturligt	  er	  iboende	  bestemte	  genstande,	  men	  er	  noget	  der	  aktivt	  bliver	  skabt	  af	  

det	  menneske,	  der	  fortolker	  genstanden	  og	  dens	  betydninger	  og	  værdier.	  Derudover	  antager	  specialet,	  

at	  unge	  kvinder	  ikke	  forbruger	  retro	  og	  vintage	  uden	  nogen	  dybereliggende	  bevæggrunde,	  men	  bruger	  

bl.a.	  disse	  objekter	  til	  at	  konstruere	  deres	  identitet	  og	  dermed	  også	  deres	  subjektive	  virkelighed.	  

Samtidig	  tillægger	  de	  i	  den	  forbindelse	  objekterne	  forskellige	  betydninger	  og	  værdier,	  som	  ligeledes	  er	  

noget	  der	  aktivt	  bliver	  konstrueret	  i	  deres	  bevidsthed.	  Dermed	  bygger	  jeg	  på	  samme	  antagelse	  som	  

socialkonstruktivismen,	  som	  også	  ønsker	  at	  undersøge	  det,	  der	  ligger	  bag	  umiddelbare	  værdier,	  

betydninger	  og	  handlinger	  osv.:	  “Den	  forsøger	  at	  afsløre	  de	  umiddelbare	  fænomener	  som	  

overfladefænomener,	  der	  skyldes	  underliggende	  mere	  reelle	  størrelser.”	  (Wenneberg	  2000:	  13).	  Dette	  er	  
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i	  tråd	  med	  Berger	  &	  Luckmanns	  videnssociologiske	  tilgang,	  som	  har	  ”hverdagsvirkeligheder”	  som	  et	  

centralt	  begreb.	  Individet	  skaber	  orden	  og	  sammenhæng	  i	  sin	  virkelighed	  ved	  subjektivt	  at	  fortolke	  

dens	  objekter.	  Der	  er	  dermed	  tale	  om	  en	  ”objektivering	  af	  subjektive	  processer”	  (Nygaard	  2005:	  131),	  

som	  gør,	  at	  vi	  i	  vores	  sociale	  interaktion	  med	  andre,	  skaber	  en	  fælles	  oplevelse	  af,	  hvad	  der	  er	  

naturligt.	  Den	  subjektive	  virkelighed	  bliver	  dermed	  en	  så	  rodfæstet	  del	  af	  individets	  bevidsthed,	  at	  den	  

bliver	  gjort	  objektiv	  i	  individets	  øjne	  (Nygaard	  2005:	  131).	  Dette	  hænger	  også	  sammen	  med	  speciales	  

problemformulering,	  da	  autenticitet	  for	  forbrugerne	  kan	  ses	  som	  noget	  naturligt	  og	  objektivt,	  mens	  

det	  imidlertid	  er	  skabt	  af	  selvsamme	  forbrugeres	  subjektive	  fortolkninger	  af,	  hvad	  der	  er	  autentisk.	  	  

Socialkonstruktivismen	  ser	  altså	  verden	  som	  værende	  socialt	  konstrueret	  af	  mennesket,	  og	  at	  

virkeligheden	  præges	  og	  formes	  af	  individernes	  erkendelse	  af	  den.	  Dette	  betyder	  desuden,	  at	  individer	  

også	  er	  i	  stand	  til	  at	  forandre	  virkeligheden	  via	  deres	  individuelle	  erkendelser,	  praksisser	  og	  

handlinger	  i	  bestemte	  situationer	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:	  349).	  	  Derudover	  er	  virkeligheden	  også	  

noget	  som	  skabes	  i	  fællesskab,	  via	  den	  måde	  vi	  interagerer	  med	  andre	  og	  omtaler	  virkeligheden	  på:	  

“”verden”	  eller	  “virkeligheden”	  har	  ingen	  eksistens	  uden	  for	  eller	  uafhængigt	  af	  vores	  italesættelse	  af	  

verden	  og	  virkeligheden”	  (Holm	  2011:	  137).	  Forbrugerne	  konstruerer	  forskellige	  verdenssyn,	  som	  

guider	  dem	  i	  deres	  fortolkning	  af	  begivenheder	  og	  indtryk.	  Af	  denne	  grund	  har	  alle	  forbrugere	  

forskellige	  måder	  at	  fortolke	  situationer	  og	  miljøer	  de	  interagerer	  med,	  samtidig	  med	  at	  de	  forsøger	  at	  

skabe	  mening	  fra	  de	  oplevelser	  de	  har.	  For	  at	  forstå	  forbrugernes	  handlinger,	  motiver	  og	  hensigter	  ser	  

socialkonstruktivismen	  det	  derfor	  som	  en	  nødvendighed	  at	  undersøge,	  hvilke	  subjektive	  meninger	  og	  

betydninger	  de	  tillægger	  verden	  (Saunders	  2009:	  111).	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  centralt	  at	  

problematisere	  og	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  selvfølgeligheder	  og	  udfordre	  de	  tillagte	  betydninger	  i	  

stedet	  for	  at	  tage	  dem	  for	  givet	  (Wenneberg	  2000:	  17).	  Socialkonstruktivismen	  betragter	  derfor	  ikke	  

noget	  som	  værende	  “naturligt”,	  men	  “inviterer	  til	  kritisk	  eftersyn	  af	  vores	  konventioner	  og	  fordomme”	  

(Holm	  2011:	  139)	  og	  “kan	  bruges	  til	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  det,	  vi	  opfatter	  som	  selvfølgeligt”	  

(Wenneberg	  2000:	  17).	  Denne	  tilgang	  til	  undersøgelsens	  genstandsfelt	  kan	  skabe	  grundlag	  for	  en	  mere	  

grundig	  og	  reflekteret	  analyse	  af	  verden,	  dens	  mennesker	  og	  fænomener.	   

Eftersom	  der	  er	  tale	  om	  individernes	  egen	  subjektive	  fortolkning	  af	  virkeligheden,	  kan	  man	  

tale	  om,	  at	  der	  i	  min	  fortolkning	  af	  respondenternes	  udsagn	  vil	  være	  tale	  om	  en	  fortolkning	  af	  en	  

fortolkning.	  Socialkonstruktivismen	  ser	  dog	  ikke	  den	  forforståelse	  som	  udelukkende	  negativ,	  men	  

nærmere	  som	  et	  nødvendigt	  vilkår	  for	  observationen	  og	  erkendelsen	  af	  virkeligheden,	  da	  “erkendelsen	  

ikke	  er	  noget	  fritsvævende,	  men	  foregår	  på	  baggrund	  af	  en	  kontekst”	  (Wenneberg	  2000:	  35).	  Dermed	  er	  

det	  et	  vilkår	  for	  min	  erkendelse	  af	  det	  jeg	  undersøger,	  at	  jeg	  bruger	  mine	  egne	  forforståelser	  og	  ideer	  

om	  retro,	  vintage	  og	  autenticitet	  i	  min	  dataindsamling	  og	  efterfølgende	  analyse.	   

Socialkonstruktivismen	  tager	  derudover	  afstand	  til	  ideer	  om,	  at	  viden	  nogensinde	  kan	  være	  

sand	  eller	  gyldig.	  En	  fuldstændig	  objektiv	  gengivelse	  af	  virkeligheden	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre,	  da	  
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virkeligheden	  altid	  vil	  opfattes	  subjektivt.	  Derimod	  ligger	  fokus	  på	  “hvordan	  den	  er	  skabt	  eller	  

produceret”	  (Wenneberg	  2000:	  37),	  ligesom	  mit	  speciale	  vil	  have	  dets	  fokus	  på,	  hvad	  der	  ligger	  bag	  

respondenternes	  opfattelser	  af	  autenticitet,	  og	  hvordan	  de	  er	  opstået	  set	  ud	  fra	  både	  respondentens	  

personlige	  tanker	  samt	  den	  større	  kulturelle,	  sociale	  og	  samfundsmæssige	  kontekst.	  Individets	  

erkendelse	  kan	  desuden	  være	  påvirket	  af	  den	  tidsånd	  (“zeitgeist”),	  som	  hersker	  på	  det	  pågældende	  

tidspunkt.	  Derfor	  finder	  jeg	  det	  også	  relevant	  at	  udforske,	  hvordan	  postmodernismen	  kan	  have	  

indvirkning	  på	  forbrugernes	  opfattelse	  af	  retro	  og	  vintage,	  samt	  betydningen	  og	  vigtigheden	  af	  

autenticitet	  inden	  for	  disse	  forbrugskategorier.	  Socialkonstruktivismen	  er	  også	  selv	  påvirket	  af	  den	  

postmodernistiske	  tidsånd	  og	  deler	  samme	  verdensanskuelse,	  da	  de	  begge	  udgør	  et	  

dekonstruktivistisk	  oprør	  mod	  rationaliteten	  inden	  for	  videnskaben.	  De	  sætter	  dermed	  begge	  

spørgsmålstegn	  ved	  “troen	  på	  det	  ideelle	  og	  universelle,	  og	  i	  stedet	  opstilles	  en	  tro	  på	  det	  lokale”	  

(Wenneberg	  2000:	  65).	   

Efter	  at	  have	  udfoldet	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  vil	  afsnittene	  der	  følger	  

omhandle	  opgavens	  undersøgelsesdesign	  og	  empiri.	  

2.2	  Undersøgelsesdesign	  og	  empiri 
Da	  specialet	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  fortolkende	  paradigme	  og	  socialkonstruktivismen	  som	  det	  

primære	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  er	  det	  specialets	  mål	  at	  skabe	  viden	  gennem	  fortolkning	  af	  

data.	  Specialet	  har	  derudover	  en	  induktiv	  tilgang	  til	  undersøgelsen,	  og	  det	  vil	  derfor	  ikke	  på	  forhånd	  

opstille	  hypoteser	  eller	  arbejde	  ud	  fra	  et	  allerede	  fastlagt	  teoretisk	  synspunkt,	  men	  vil	  derimod	  

forblive	  åben	  og	  lade	  empirien	  være	  styrende	  og	  teorien	  følge	  derefter	  (Saunders	  2009:	  126).	  Specialet	  

vil	  stræbe	  efter	  at	  få	  en	  dybdegående	  og	  nuanceret	  forståelse	  for	  genstandsfeltet,	  hvilket	  også	  påvirker	  

valget	  af	  metode	  og	  undersøgelsesdesign.	  Netop	  valget	  af	  teknikker	  til	  indsamling	  og	  behandling	  af	  

data	  er	  afgørende	  for	  undersøgelsens	  resultater	  og	  kvalitet,	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  

undersøgelsesdesignet	  er	  udformet	  på	  en	  hensigtsmæssig	  måde	  i	  forhold	  til	  besvarelsen	  af	  specialets	  

problemformulering.	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  det	  metodiske	  fundament	  blive	  gennemgået,	  herunder	  

valg	  af	  metode	  til	  dataindsamling	  samt	  undersøgelsens	  design.	  	  

 

2.2.1	  Kvalitativ	  metode 

Som	  en	  konsekvens	  af	  specialets	  problemformulering	  og	  den	  socialkonstruktivistiske	  tilgang	  

til	  viden,	  fandt	  jeg	  det	  mest	  hensigtsmæssigt	  at	  anvende	  den	  kvalitative	  metode	  til	  at	  genere	  viden.	  

Den	  kvalitative	  metode	  er	  netop	  kendetegnet	  ved	  at	  generere	  viden	  ud	  fra	  fortolkning	  og	  forståelse	  af	  

den	  indsamlede	  empiri,	  og	  den	  stemmer	  således	  overens	  med	  det	  fortolkende	  paradigme	  og	  det	  

videnskabsteoretiske	  ståsted.	  Min	  problemstilling	  lægger	  desuden	  op	  til	  en	  undersøgelse	  af,	  hvilke	  

betydninger	  unge	  kvindelige	  forbrugere	  lægger	  i	  retro	  og	  vintage	  genstande,	  og	  herunder	  hvordan	  de	  
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definerer	  og	  konstruerer	  autenticitet	  i	  dem.	  Det	  er	  derfor	  en	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  forstå	  dette	  

komplekse	  emne,	  at	  jeg	  får	  en	  dybdegående	  forståelse	  for	  deres	  verden,	  hvilket	  den	  kvalitative	  metode	  

er	  velegnet	  til	  (Daymon	  &	  Halloway	  2011:	  7).	  I	  den	  forbindelse	  er	  den	  kvalitative	  metode	  egnet,	  da	  den	  

arbejder	  med	  mindre	  mængder	  empiri,	  men	  skaber	  til	  gengæld	  en	  dybere	  og	  mere	  nuanceret	  viden	  om	  

et	  komplekst	  emne	  (Rienecker	  &	  Jørgensen	  2005:	  293).	  Den	  kvalitative	  metode	  egner	  sig	  således	  

særligt	  til	  at	  afdække,	  hvordan	  noget	  gøres	  eller	  opleves	  og	  beskæftiger	  sig	  således	  med	  at	  forstå	  og	  

fortolke	  individers	  tanker,	  oplevelser	  og	  adfærd.	  Den	  interesserer	  sig	  således	  for	  meninger	  og	  værdier	  

og	  de	  ”menneskelige	  aktørers	  egne	  perspektiver	  på	  og	  beretninger	  om	  denne	  verden”	  (Brinkmann	  &	  

Tanggaard	  2015:	  14).	  	  

Eftersom	  forskeren	  ikke	  har	  en	  distance	  til	  det	  undersøgte	  på	  samme	  måde	  som	  ved	  

kvantitative	  undersøgelser,	  er	  det	  vigtigt	  i	  at	  have	  in	  mente,	  at	  forskeren	  spiller	  en	  stor	  og	  vigtig	  rolle	  

for	  undersøgelsen	  resultater.	  I	  og	  med	  at	  forskeren	  skaber	  mening	  ud	  af	  empirien	  via	  sine	  egne	  

fortolkninger,	  genererer	  denne	  dermed	  aktivt	  mening	  og	  viden	  i	  samspil	  med	  respondenterne.	  Dette	  

har	  den	  fordel,	  at	  man	  opnår	  en	  værdifuld	  og	  nuanceret	  indsigt	  i	  det	  undersøgte,	  samtidig	  med	  at	  

processen	  er	  fleksibel	  og	  uventede	  og	  interessante	  ideer	  kan	  forfølges	  som	  undersøgelsen	  skrider	  frem	  

(Daymon	  &	  Halloway	  2011:	  7-‐8).	  På	  den	  anden	  side	  giver	  den	  mere	  subjektive	  generering	  og	  

fortolkning	  af	  viden	  også	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  undersøgelsens	  validitet	  og	  reliabilitet,	  som	  

forskeren	  skal	  være	  opmærksom	  på.	  Disse	  udfordringer	  vil	  blive	  uddybet	  nærmere	  i	  afsnit	  2.2.4	  og	  

2.2.5.	  	  

	   De	  følgende	  afsnit	  vil	  præsentere	  de	  metodiske	  overvejelser	  angående	  undersøgelsens	  
praktiske	  dataindsamling.	  	  

	  

2.2.2	  Semistrukturerede	  interviews 

Inden	  for	  den	  kvalitative	  metode	  fandt	  jeg	  det	  mest	  hensigtsmæssigt	  at	  anvende	  kvalitative	  interviews	  

til	  at	  generere	  den	  primære	  empiri,	  da	  man	  via	  samtalen	  kan	  få	  et	  nuanceret	  og	  detaljeret	  indblik	  i	  

respondentens	  syn	  på	  emnet:	  “	  (…)	  forsøger	  at	  forstå	  verden	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  synspunkter,	  

udfolde	  den	  mening,	  der	  knytter	  sig	  til	  deres	  oplevelser,	  afdække	  deres	  livsverden	  forud	  for	  videnskabelige	  

forklaringer”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  17).	  Det	  kvalitative	  interview	  kan	  dermed	  give	  et	  indblik	  i	  de	  

kategorier	  respondenterne	  ser	  verden	  ud	  fra	  og	  en	  mulighed	  for	  at	  opleve	  virkeligheden,	  som	  de	  

oplever	  den	  (McCracken	  1988:	  9).	  	  Derudover	  er	  det	  kvalitative	  interview	  velegnet	  til	  at	  ”beskrive	  

deres	  oplevelser	  og	  selvforståelse	  og	  afklare	  og	  uddybe	  deres	  eget	  perspektiv	  på	  deres	  livsverden”	  (Kvale	  

&	  Brinkmannn	  2009:	  137).	  Dette	  hænger	  også	  godt	  sammen	  med	  specialets	  problemformulering,	  da	  

formålet	  også	  er	  at	  undersøge,	  hvordan	  forbrugere	  anvender	  autenticitet	  i	  deres	  

identitetskonstruktion,	  og	  dermed	  også	  hvordan	  den	  påvirker	  deres	  selvforståelse.	  
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Interviewforskerne	  Gubrium	  &	  Holstein	  påpeger	  ligeledes,	  at	  interviewet	  er	  blevet	  et	  centralt	  middel	  i	  

den	  individuelle	  historiefortælling,	  da	  interviewet	  er	  blevet	  ”en	  måde	  hvorpå	  vi	  formidler	  og	  

konstruerer	  en	  livshistorie,	  og	  er	  dermed	  en	  social	  praksis,	  der	  medierer	  selvets	  forhold	  til	  sig	  selv”	  

(Brinkmann	  &	  Tanggaard	  2015:	  30).	  	  

Jeg	  vurderede,	  at	  semistrukturerede	  interviews	  var	  den	  mest	  hensigtsmæssige	  

dataindsamlingsmetode,	  da	  det	  her	  er	  muligt	  for	  respondenten	  at	  tale	  mere	  frit,	  eftersom	  ikke	  alle	  

spørgsmål	  og	  emner	  er	  fastlagte	  i	  forvejen:	  “det	  er	  samtidig	  præget	  af	  åbenhed,	  hvad	  angår	  

forandringer	  i	  rækkefølgen	  og	  formuleringen	  af	  spørgsmål,	  så	  man	  kan	  forfølge	  de	  specifikke	  svar,	  der	  

gives,	  og	  de	  historier,	  interviewpersonerne	  fortæller.”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  144).	  Således	  kan	  man	  

bedre	  udnytte	  samtalens	  muligheder	  for	  vidensproduktion,	  da	  man	  har	  stor	  fleksibilitet	  til	  at	  forfølge	  

de	  perspektiver,	  som	  respondenten	  finder	  vigtige	  for	  emnet	  og	  problemstillingen	  (Brinkmann	  2014:	  

39).	  Den	  kvalitative	  metode	  lægger	  derudover	  stort	  fokus	  på	  respondenternes	  kontekst,	  hvilket	  også	  

er	  en	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  få	  indsigt	  i	  baggrunden	  for	  forbrugernes	  konstruktion	  af	  autenticitet.	  

Undersøgelserne	  inden	  for	  den	  kvalitative	  metode	  foregår	  derfor	  oftest	  “i	  marken”,	  f.eks.	  i	  

respondenternes	  egne	  hjem,	  da	  “it	  is	  impossible	  to	  understand	  phenomena	  if	  they	  are	  isolated	  from	  the	  

world	  in	  which	  they	  are	  experienced”	  (Daymon	  &	  Halloway	  2011:	  8-‐9).	  Således	  fandt	  dette	  speciales	  

interviews	  også	  alle	  sted	  i	  respondenternes	  private	  hjem,	  da	  det	  dermed	  kunne	  gøre	  det	  nemmere	  for	  

respondenterne	  at	  udtrykke	  sine	  perspektiver	  om	  det	  komplekse	  emne,	  som	  for	  mange	  respondenter	  

kunne	  være	  baseret	  på	  meninger,	  som	  respondenten	  ikke	  selv	  var	  klar	  over.	  Således	  havde	  

respondenten	  mulighed	  for	  (og	  blev	  også	  tilskyndet	  til)	  at	  fortælle	  om	  sine	  tanker	  og	  oplevelser	  om	  

autenticitet	  og	  identitet	  ud	  fra	  egne	  retro	  og	  vintage	  objekter.	  Dermed	  kunne	  der	  via	  personlige	  

historier	  om	  genstandene	  udfolde	  sig	  nuanceret	  og	  værdifuld	  information	  om	  respondentens	  

bagvedliggende	  konstruktioner.	  	  

I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  overvejelserne	  omkring	  respondentudvælgelse,	  udformning	  af	  

interviewguide	  samt	  spørgeteknikker	  blive	  afdækket.	   

2.2.2.1	  Respondentudvælgelse 
Jeg	  ønskede	  at	  interviewe	  en	  heterogen	  gruppe	  af	  kvinder,	  så	  jeg	  kunne	  få	  et	  nuanceret	  billede	  af,	  

hvilken	  rolle	  autenticitet	  spiller	  for	  forskellige	  typer	  kvinder,	  der	  bruger	  retro	  og	  vintage	  forskelligt.	  

Jeg	  forsøgte	  derfor	  at	  skabe	  variation	  mht.	  alder,	  uddannelse	  og	  beskæftigelse	  og	  i	  forhold	  til	  deres	  

brug	  af	  retro	  og	  vintage.	  Derfor	  spurgte	  jeg	  ind	  til	  deres	  interesse	  for	  retro	  og	  vintage	  i	  forbindelse	  

med	  udvælgelsen.	  Jeg	  foretog	  således	  en	  informationsorienteret	  udvælgelse,	  som	  havde	  fokus	  på	  

variation	  og	  ikke	  generalisering	  (Brinkmann	  2014:	  82).	  Jeg	  fandt	  primært	  mine	  respondenter	  i	  

Facebook	  grupper	  for	  kvinder	  som	  køber,	  sælger	  og	  deler	  deres	  interesse	  for	  retro	  og	  vintage	  med	  

andre.	  Her	  lavede	  jeg	  et	  kort	  opslag	  med	  information	  om	  mit	  speciales	  emne,	  krav	  for	  deltagelse	  i	  
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interview	  samt	  praktiske	  informationer	  om	  interviewets	  forløb.	  Derudover	  fandt	  jeg	  respondenter	  via	  

mit	  netværk.	  Fordelen	  ved	  begge	  metoder	  var,	  at	  jeg	  kunne	  skaffe	  respondenter,	  som	  jeg	  ikke	  kendte	  

på	  forhånd,	  og	  personlige	  relationer	  ville	  dermed	  ikke	  forstyrre	  interviewet	  og	  min	  fortolkning	  af	  

vedkommendes	  svar	  på	  grund	  af	  forudindtagede	  antagelser	  og	  forventninger.	  	  

 

2.2.2.2	  Antal	  respondenter	   
Når	  man	  udvælger	  antallet	  af	  	  respondenter	  må	  man	  altid	  tage	  undersøgelsens	  formål,	  rammer,	  

varighed	  og	  ressourcer	  i	  betragtning	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard	  2015:	  32).	  Da	  specialets	  formål	  ikke	  

var	  at	  generere	  statistiske	  og	  generaliserbare	  data,	  men	  derimod	  at	  få	  et	  detaljeret	  indblik	  i	  

respondenternes	  syn	  på	  retro,	  vintage	  og	  autenticitet,	  vurderede	  jeg	  at	  seks	  respondenter	  var	  et	  

hensigtsmæssigt	  antal	  for	  at	  opnå	  nuancerede	  og	  gennemarbejdede	  resultater.	  Spørgsmålet	  om,	  hvor	  

mange	  respondenter	  er	  nok,	  er	  omdiskuteret	  og	  der	  findes	  ikke	  noget	  klart	  svar:	  “Interview	  har	  så	  

mange	  personer,	  som	  det	  kræver	  for	  at	  finde	  ud	  af	  det,	  du	  har	  brug	  for	  at	  vide”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  

2009:	  133).	  Eftersom	  mit	  speciale	  er	  begrænset	  af	  dets	  tids-‐	  og	  omfangsmæssige	  ressourcer,	  har	  jeg	  

valgt	  et	  mindre	  antal	  interviews,	  for	  så	  til	  gengæld	  at	  kunne	  prioritere	  en	  dybdegående	  forberedelse	  

og	  en	  teoretisk	  nuanceret	  analyse	  af	  interviewene	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  134).	  I	  nedenstående	  

tabel	  præsenteres	  de	  seks	  respondenter	  med	  navn,	  alder,	  beskæftigelse	  og	  deres	  brug	  af	  retro	  og	  

vintage.	  	  

Navn	   Alder	  	   Beskæftigelse	   Forbrug	  af	  retro	  og	  vintage	  

Sarah	  	   29	   Freelance	  skrædder	  og	  deltids	  ekspedient	  i	  

Stof	  2000	  

Tøj,	  møbler	  og	  ting.	  Tøj	  i	  stort	  omfang.	  Primært	  50’er	  

stil.	  Blander	  i	  mindre	  omfang	  med	  nyt	  

Julie	  	   28	   Business	  analyst	  hos	  KMD	   Tøj,	  møbler	  og	  ting	  i	  moderat	  omfang.	  Blandede	  

tidsperioder.	  Blander	  i	  stort	  omfang	  med	  nyt	  	  

Maiken	   40	   Pædagogmedhjælper	  på	  et	  behandlingshjem	  

og	  studerer	  til	  pædagog	  

Primært	  tøj	  i	  stort	  omfang.	  Blandede	  tidsperioder.	  

Blander	  i	  stort	  omfang	  med	  nyt.	  	  

Mai	   26	   Tegnsprogstolk	   Ting	  og	  møbler	  i	  stort	  omfang.	  Tøj	  i	  mindre	  omfang.	  

Blandede	  tidsperioder.	  Blander	  med	  nyt.	  

Rikke	  H.	  	   32	   Livredder	  på	  deltid	  og	  medindehaver	  af	  

vintage	  butik	  

Tøj,	  møbler	  og	  ting	  i	  stort	  omfang.	  Primært	  40’er	  og	  

50’er	  stil.	  Blander	  sjældent	  med	  nyt.	  	  

Rikke	  O.	  	   24	   Studerer	  sociologi	  på	  KU	   Tøj,	  møbler	  og	  ting.	  Blandede	  tidsperioder.	  Blander	  i	  

stort	  omfang	  med	  nyt,	  især	  nyproduktioner	  i	  retrostil	  	  

Oversigt	  over	  respondenter	  (egen	  tilvirkning) 
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2.2.2.3	  Interviewguide 
Det	  semistrukturerede	  interviews	  force	  er	  dets	  åbenhed,	  men	  det	  er	  dog	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  

der	  ikke	  ligger	  en	  grundig	  forberedelse	  forud	  for	  dets	  udførelse.	  For	  at	  skabe	  en	  struktur	  på	  

interviewet	  og	  sørge	  for,	  at	  bestemte	  emner	  blev	  diskuteret,	  blev	  der	  udarbejdet	  en	  interviewguide.	  

Interviewguiden	  er	  bygget	  op	  omkring	  temaer,	  og	  forslag	  til	  de	  spørgsmål,	  som	  er	  centrale	  at	  få	  svar	  

på	  i	  forhold	  til	  problemformuleringen,	  samtidig	  med	  at	  der	  stadig	  var	  fleksibilitet	  til	  at	  tilpasse	  den	  de	  

enkelte	  interviews	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  139).	  Til	  alle	  interviews	  blev	  den	  samme	  overordnede	  

interviewguide	  anvendt,	  samtidig	  med	  at	  jeg	  fortsat	  forholdt	  mig	  åbent	  til	  interview	  situationen	  og	  

stillede	  uddybende	  spørgsmål	  til	  nye	  og	  uventede	  emner.	  I	  praksis	  blev	  interviewguiden	  derfor	  ikke	  

fulgt	  slavisk,	  og	  spørgsmålene	  kom	  ikke	  i	  samme	  rækkefølge	  i	  hvert	  interview,	  men	  blev	  tilpasset	  den	  

pågældende	  interviewsituation,	  og	  de	  retninger	  interviewet	  naturligt	  gik	  i.	  

Eftersom	  de	  første	  minutter	  af	  et	  interview	  er	  afgørende	  for	  at	  få	  respondenten	  til	  at	  slappe	  af	  

og	  skabe	  en	  god	  kontakt	  med	  mig	  som	  interviewer,	  brugte	  jeg	  denne	  tid	  til	  at	  give	  vedkommende	  en	  

briefing.	  Her	  præsenterede	  jeg	  kort	  mig	  selv	  og	  mit	  speciale,	  samt	  opridsede	  hvordan	  interviewet	  ville	  

forløbe	  samt	  og	  kort	  fortælle	  hvad	  dets	  formål	  var.	  Derudover	  ville	  jeg	  i	  den	  forbindelse	  give	  

respondenten	  mulighed	  for	  at	  stille	  spørgsmål,	  således	  at	  vedkommende	  følte	  sig	  velinformeret	  og	  

tryg	  ved	  at	  besvare	  mine	  spørgsmål	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  149).	  Dernæst	  bad	  jeg	  respondenten	  

om	  at	  introducere	  sig	  selv.	  Selve	  interviewets	  hovedel	  valgte	  jeg	  at	  opbygge	  omkring	  de	  temaer,	  jeg	  

fandt	  relevante	  for	  problemformuleringens	  besvarelse.	  	  

Således	  var	  interviewets	  første	  tema	  respondentens	  forbrug	  af	  retro	  og	  vintage,	  samt	  hendes	  

motivationer	  for	  at	  købe	  gamle	  ting.	  I	  forbindelse	  med	  min	  indledende	  korrespondance	  med	  de	  

forskellige	  potentielle	  respondenter	  opdagede	  jeg	  hurtigt,	  at	  der	  var	  forskellige	  opfattelser	  af	  

begreberne	  “retro”	  og	  “vintage”,	  og	  hvordan	  de	  defineres	  og	  bruges	  i	  daglig	  tale.	  Efter	  interviewets	  

introduktion	  fandt	  jeg	  det	  derfor	  hensigtsmæssigt	  at	  starte	  med	  en	  begrebsafklaring	  omkring,	  hvordan	  

respondenten	  bruger	  begreberne,	  så	  jeg	  var	  sikker	  på,	  at	  der	  ikke	  ville	  opstå	  misforståelser	  omkring	  

brugen	  af	  dem	  i	  løbet	  af	  interviewet.	  Herefter	  bad	  jeg	  respondenten	  fortælle	  om	  sin	  interesse	  for	  retro	  

og	  vintage,	  herunder	  hvordan	  den	  startede,	  hvilke	  ting	  hun	  køber	  og	  hvordan	  hun	  bruger	  dem.	  Dette	  

gav	  mig	  indsigt	  i	  omfanget	  af	  hendes	  forbrug,	  samt	  hvilke	  praksisser	  og	  ritualer	  de	  gamle	  ting	  indgår	  i.	  	  

Samtidig	  kunne	  jeg	  få	  en	  forståelse	  af,	  hvad	  der	  motiverer	  respondenten	  til	  at	  købe	  retro	  og	  vintage,	  og	  

hvilke	  aspekter	  ved	  dette	  forbrug	  der	  er	  vigtige.	  

Dette	  emne	  blevet	  udfoldet	  i	  flere	  detaljer,	  da	  jeg	  i	  interviewets	  næste	  del	  bad	  respondenten	  

finde	  tre	  af	  sine	  yndlings	  retro	  eller	  vintage	  ting	  frem	  (dette	  var	  aftalt	  på	  forhånd,	  så	  respondenten	  

havde	  tid	  til	  at	  forberede	  sine	  valg).	  Denne	  del	  af	  interviewet	  havde	  til	  formål	  at	  klarlægge,	  hvilke	  
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egenskaber	  respondenten	  kigger	  efter	  i	  de	  ting	  hun	  køber	  eller	  får.	  På	  den	  måde	  kunne	  jeg	  få	  en	  

forståelse	  for,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  egenskaber,	  der	  er	  vigtige	  for	  respondenten	  og	  hvilke	  aspekter	  ved	  

tingene,	  der	  giver	  dem	  værdi	  i	  hendes	  øjne,	  og	  hvordan	  hun	  re-‐fortolker	  deres	  betydning.	  Jeg	  valgte	  at	  

få	  respondenten	  til	  at	  fortælle	  ud	  fra	  sine	  egne	  ting,	  da	  det	  på	  den	  måde	  blev	  nemmere	  for	  hende	  at	  

sætte	  nogle	  ord	  på	  de	  værdier,	  hun	  fandt	  vigtige,	  samt	  frembringe	  nogle	  aspekter	  som	  respondenten	  

måske	  ikke	  umiddelbart	  var	  bevidst	  om.	  Denne	  del	  af	  interviewet	  blev	  meget	  flydende,	  og	  de	  svar	  og	  

fortællinger	  respondenten	  gav	  frembragte	  mange	  af	  de	  spørgsmål,	  jeg	  havde	  i	  andre	  dele	  af	  min	  

interview	  guide.	  	  

Interviewets	  næste	  tema	  var	  identitet,	  hvor	  samtalen	  kredsede	  om	  de	  følelser	  respondenten	  

får,	  når	  hun	  ser	  på	  sine	  gamle	  ting	  eller	  ifører	  sig	  vintage	  tøj.	  Denne	  del	  af	  interviewet	  gav	  indblik	  i,	  

hvordan	  respondentens	  forbrug	  hænger	  sammen	  med	  hendes	  identitet,	  og	  hvordan	  hun	  udtrykker	  

den	  via	  sine	  retro	  og	  vintage	  ting.	  	  

Den	  næste	  del	  ledte	  interviewet	  over	  i	  temaet	  omkring	  autenticitet.	  Da	  begrebet	  autenticitet	  

kan	  være	  svært	  at	  definere	  og	  måske	  ikke	  er	  noget	  der	  ligger	  ubevidst	  i	  respondenten,	  valgte	  jeg	  at	  

anvende	  teknikken	  ”auto-‐driving”,	  i	  form	  af	  11	  billeder	  af	  genstande,	  som	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  

relaterer	  sig	  til	  autenticitet.	  Hvert	  af	  disse	  billeder	  symboliserede	  nogle	  bestemte	  egenskaber,	  f.eks.	  

noget	  gammelt,	  noget	  hjemmelavet	  og	  noget	  reproduceret	  osv.	  Jeg	  bad	  således	  respondenten	  beskrive	  

sine	  tanker	  om	  hvert	  billede,	  og	  bad	  hende	  vurdere	  genstandens	  grad	  af	  autenticitet.	  Denne	  øvelse	  

havde	  til	  formål	  at	  hjælpe	  respondenten	  til	  at	  sætte	  ord	  på	  et	  abstrakt	  koncept,	  samt	  frembringe	  nogle	  

tanker	  i	  respondenten	  om	  minder	  eller	  følelser,	  som	  hun	  relaterer	  til	  genstandene.	  Endvidere	  gjorde	  

det,	  at	  respondenten	  bedre	  kunne	  tale	  i	  detaljer	  om	  problemstillingen,	  hvilket	  kunne	  være	  svært	  uden	  

noget	  konkret	  at	  forholde	  sig	  til	  (Heisley	  &	  Levy	  1991	  i	  Bryman	  &	  Bell	  2011:	  475).	  Dermed	  kunne	  jeg	  

få	  nogle	  indsigter,	  som	  bidragede	  til	  at	  få	  forståelse	  for	  respondentens	  konstruktion	  af	  autenticitet,	  

herunder	  hvilke	  egenskaber	  og	  bagvedliggende	  kriterier	  der	  dannede	  baggrund	  for	  denne	  

konstruktion.	  Det	  var	  tydeligt,	  at	  det	  i	  nogen	  grad	  var	  en	  ubevidst	  værdi	  hos	  nogle	  af	  respondenterne,	  

og	  i	  den	  forbindelse	  var	  det	  meget	  nyttigt	  at	  få	  respondenten	  til	  at	  beskrive	  autenticitet	  ud	  fra	  nogle	  

konkrete	  visuelle	  hjælpemidler.	  Ved	  hjælp	  af	  auto-‐driving	  kunne	  jeg	  få	  respondenten	  til	  at	  udtrykke	  

associationer	  og	  perspektiver,	  som	  måske	  ikke	  ellers	  var	  dukket	  op	  i	  vedkommendes	  bevidsthed	  

(Bryman	  &	  Bell	  2011:	  475).	  	  

Interviewet	  blev	  sluttet	  af	  med	  en	  opsummering	  af,	  hvad	  autenticitet	  betyder	  for	  

respondenten,	  samt	  hvordan	  det	  relaterer	  sig	  til	  retro	  og	  vintage	  ting.	  Derudover	  fik	  respondenten	  

mulighed	  for	  at	  komme	  med	  afsluttende	  tilføjelser	  eller	  kommentarer.	  	  
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2.2.2.4	  Spørgeteknikker 
Interviewet	  startede	  med	  de	  “nemme”	  mere	  generelle	  spørgsmål,	  og	  først	  senere	  i	  interviewet	  blev	  de	  

mere	  tunge,	  begrebsmæssige	  spørgsmål	  bragt	  på	  bane.	  På	  den	  måde	  blev	  respondenten	  ikke	  

overvældet	  eller	  intimideret	  over	  at	  have	  svært	  ved	  at	  besvare	  spørgsmålene	  i	  starten.	  Dermed	  var	  der	  

fra	  start	  optimale	  forhold	  til	  at	  etablere	  en	  god	  kontakt	  og	  tryg	  atmosfære	  med	  respondenten	  (Kvale	  &	  

Brinkmann	  2009:	  151-‐152).	  Spørgsmålene	  blev	  desuden	  formuleret	  på	  en	  ligefrem	  og	  letforståelig	  

måde,	  frie	  for	  akademisk	  sprog	  og	  teoretiske	  termer.	  Der	  blev	  brugt	  åbne	  hv-‐spørgsmål	  som	  “hvad”,	  

“hvordan”	  og	  “hvorfor”.	  Denne	  slags	  spørgsmål	  lagde	  op	  til,	  at	  respondenten	  frit	  kunne	  forklare	  og	  

fortælle	  ud	  fra	  sine	  egne	  ord,	  og	  tage	  interviewet	  i	  den	  retning	  de	  fandt	  relevant.	  Interviewet	  startede	  

med	  nogle	  indledende	  spørgsmål,	  såsom	  ”vil	  du	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv?”	  og	  ”kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  

din	  interesse	  for	  retro	  og	  vintage?”.	  Disse	  åbningsspørgsmål	  gav	  anledning	  til,	  at	  respondenterne	  selv	  

kunne	  vurdere,	  hvilke	  aspekter	  de	  fandt	  mest	  relevante	  eller	  spændende	  i	  relation	  til	  disse	  temaer	  

(Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  155)	  Derudover	  blev	  opfølgende	  spørgsmål	  anvendt,	  både	  for	  at	  få	  

respondenten	  til	  at	  uddybe	  sine	  udtalelser	  samt	  for	  at	  kontrollere,	  at	  deres	  svar	  var	  blevet	  forstået	  og	  

fortolket	  korrekt,	  så	  der	  ikke	  opstod	  misforståelser.	  Jeg	  spurgte	  f.eks.	  ind	  til	  det,	  der	  var	  blevet	  sagt	  lige	  

inden,	  og	  brugte	  samme	  nøgleord	  som	  respondenten.	  Jeg	  stillede	  også	  fortolkende	  spørgsmål,	  hvor	  jeg	  

omformulerede	  et	  svar	  til	  et	  nyt	  spørgsmål,	  med	  henblik	  for	  at	  få	  bekræftet	  min	  fortolknings	  rigtighed.	  

Derudover	  anvendte	  jeg	  også	  små	  ord	  som	  ”ja?”	  og	  ”okay?”	  til	  at	  udtrykke	  min	  nysgerrighed	  og	  

anspore	  respondenten	  til	  at	  uddybe	  sit	  svar	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  155).	  Jeg	  brugte	  desuden	  også	  

pauser	  til	  at	  fremme	  interviewet,	  idet	  respondenten	  så	  fik	  tid	  til	  at	  associere	  og	  reflektere	  over	  emnet	  

eller	  spørgsmålet,	  for	  derefter	  at	  bryde	  tavsheden	  med	  flere	  informationer.	  	  	  

2.2.2.5	  Pilotinterview 
Jeg	  valgte	  at	  udføre	  et	  pilotinterview,	  eftersom	  jeg	  gerne	  ville	  teste	  hvilke	  spørgsmål	  og	  temaer,	  der	  

ville	  genere	  de	  mest	  brugbare	  informationer.	  Jeg	  valgte	  således	  at	  stille	  mange	  forskellige	  spørgsmål,	  

og	  interviewets	  varighed	  blev	  derfor	  længere	  end	  de	  øvrige	  interviews,	  som	  i	  gennemsnit	  varede	  

mellem	  60-‐90	  min.	  Derudover	  ville	  jeg	  også	  undersøge,	  hvordan	  det	  fungerede	  at	  få	  respondenten	  til	  

at	  forklare	  ud	  fra	  egne	  ejendele,	  samt	  ud	  fra	  de	  billeder	  jeg	  havde	  medbragt.	  Respondenten	  gav	  mig	  

brugbar	  feedback	  efter	  pilotinterviewet,	  som	  medførte	  en	  justering	  af	  interviewspørgsmålene,	  samt	  

brug	  af	  11	  i	  stedet	  for	  17	  billeder.	  Dermed	  blev	  interviewet	  kortere	  og	  mere	  koncist,	  samtidig	  med	  at	  

de	  elementer	  der	  bragte	  nyttige	  indsigter	  blev	  bevaret.	  Eftersom	  pilotinterviewet	  forløb	  godt,	  og	  

respondenten	  kom	  med	  mange	  interessante	  og	  brugbare	  pointer,	  har	  jeg	  således	  valgt	  at	  inddrage	  

interviewet	  som	  en	  del	  af	  min	  analyse.	   
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2.2.2.6	  Transskription	  af	  interviews 
Alle	  seks	  interviews	  blev	  optaget	  med	  en	  lydoptager,	  så	  jeg	  efterfølgende	  kunne	  opnå	  en	  detaljeret	  

transskription	  til	  anvendelse	  som	  analysedata.	  Transskriberingerne	  blev	  foretaget	  kort	  tid	  efter	  hvert	  

interview,	  og	  samtlige	  transskriptioner	  er	  vedlagt	  specialet	  som	  bilag.	  	  Når	  man	  transskriberer,	  bliver	  

interviewets	  samtale	  overført	  til	  skriftlig	  form.	  Denne	  proces	  er	  en	  del	  af	  analysen,	  ligesom	  selve	  

interviewet	  og	  den	  konstante	  fortolkning	  af	  hvad	  respondenten	  siger.	  Således	  kan	  man	  allerede	  ved	  

transskriberingen	  finde	  ideer	  og	  sammenhænge,	  som	  er	  relevante	  at	  arbejde	  videre	  med	  i	  analysen	  

(Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  202).	  Transskriptionerne	  er	  udarbejdet	  som	  rekonstruerede	  

transskriptioner,	  der	  er	  detaljerede	  og	  sprognære,	  men	  som	  modificerer	  teksten,	  så	  det	  bliver	  mere	  

sammenhængende	  tekst.	  Således	  er	  den	  sproglige	  form	  ændret	  en	  smule,	  på	  steder	  hvor	  respondenten	  

taler	  i	  usammenhængende	  brudstykker	  (Brinkmann	  2014:	  86-‐87).	  Derudover	  er	  ord	  som	  ”øh”	  samt	  

markeringer	  af	  pauser	  og	  volumen	  udeladt,	  da	  fokus	  er	  på	  indhold	  og	  meningssammenhænge,	  og	  i	  den	  

forbindelse	  findes	  disse	  ikke	  relevante.	  	  

	  

2.2.3	  Metodens	  begrænsninger 

Specialets	  problemformulering	  handler	  om,	  hvordan	  forbrugere	  konstruerer	  autenticitet,	  dvs.	  hvordan	  

de	  definerer	  begrebet,	  hvilke	  egenskaber	  de	  forbinder	  med	  autenticitet	  og	  hvorfor	  det	  konstrueres	  på	  

denne	  måde.	  Målet	  er	  dermed	  at	  få	  indblik	  i	  nogle	  af	  de	  underlæggende	  meninger,	  tanker	  og	  værdier,	  

der	  ligger	  til	  grund	  for	  konstruktionerne.	  Der	  er	  således	  tale	  om	  et	  emne,	  som	  for	  respondenten	  kan	  

virke	  abstrakt	  og	  komplekst,	  og	  som	  respondenten	  måske	  ikke	  selv	  er	  bevidst	  om.	  Derfor	  kunne	  det	  

være	  interessant	  at	  kombinere	  de	  semistrukturerede	  interviews	  med	  etnografiske	  metoder,	  herunder	  

feltstudier	  og	  deltagende	  observation.	  Hvor	  respondenterne	  i	  et	  interview	  fortæller	  om	  hvad	  de	  gør	  og	  

tænker,	  kunne	  den	  etnografiske	  metode	  kaste	  lys	  over	  hvad	  respondenten	  gør	  i	  praksis.	  Observationen	  

kunne	  således	  foregå	  ved	  at	  gå	  med	  respondenten	  i	  genbrugsbutikker,	  på	  loppemarkeder	  eller	  til	  

andre	  events,	  hvor	  deres	  interesse	  for	  gamle	  ting	  kommer	  i	  spil	  og	  interviewe	  samtidig	  og	  lytte	  til,	  

hvordan	  der	  kommunikeres	  og	  hvad	  der	  bliver	  sagt	  (Bryman	  &	  Bell	  2011:	  426).	  På	  den	  måde	  kan	  jeg	  

skabe	  en	  sammenhæng	  mellem	  det	  jeg	  har	  observeret,	  og	  det	  som	  respondenten	  italesætter.	  Samtidig	  

giver	  det	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  om	  der	  er	  overensstemmelse	  mellem	  de	  to,	  og	  give	  anledning	  til	  

yderligere	  undersøgelser	  hvis	  der	  ikke	  er	  (Hastrup	  et.	  al.	  2012:	  76).	  	  

På	  trods	  af	  deltagerobservations	  mange	  muligheder	  for	  at	  få	  indsigt	  i	  respondenternes	  adfærd,	  

har	  jeg	  valgt	  ikke	  at	  anvende	  denne	  metode.	  Specialets	  tidsmæssige	  ressourcer	  var	  begrænsede,	  og	  det	  

blev	  prioriteret	  at	  få	  indsamlet	  og	  fortolket	  data	  fra	  interviewundersøgelsen	  på	  mest	  dybdegående	  vis.	  

I	  stedet	  blev	  der	  anvendt	  auto-‐driving	  teknikker	  til	  at	  frembringe	  informationer,	  som	  der	  muligvis	  ikke	  

ellers	  ville	  have	  været	  adgang	  til.	  Derudover	  blev	  det	  vurderet,	  at	  den	  deltagende	  observation	  var	  
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hensigtsmæssig	  at	  bruge	  ved	  studier,	  der	  undersøger	  menneskers	  adfærd	  og	  samspil	  med	  deres	  

omgivelser,	  hvorimod	  dette	  projekt	  primært	  har	  forbrugerens	  individuelle	  meningsdannelse	  som	  

fokus	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  136).	  Af	  samme	  grund	  blev	  fokusgrupper	  fravalgt,	  da	  formålet	  er	  at	  

få	  et	  dybdegående	  indblik	  i	  den	  individuelle	  forbrugers	  motivationer,	  tanker	  og	  meningsdannelse,	  og	  

dette	  opnås	  bedst	  ved	  at	  give	  respondenten	  tid	  og	  plads	  til	  at	  udfolde	  sine	  synspunkter.	  Målet	  er	  

således	  heller	  ikke	  at	  undersøge	  gruppedynamikker	  eller	  meningsdannelse	  på	  et	  kollektivt	  niveau.	  	  

Det	  kvalitative	  interview	  har	  mange	  kvaliteter,	  og	  kan	  i	  forbindelse	  med	  

problemformuleringen	  tilvejebringe	  de	  informationer	  og	  indsigter	  der	  er	  brug	  for.	  Dog	  er	  der	  også	  

udfordringer	  ved	  brug	  af	  det	  kvalitative	  interview	  som	  forskningsmetode.	  Det	  er	  af	  afgørende	  

betydning	  at	  man	  sikrer	  sig,	  at	  undersøgelsen	  er	  af	  høj	  kvalitet	  og	  at	  dens	  resultater	  er	  troværdige.	  I	  

den	  forbindelse	  kan	  man	  anvende	  begreberne	  validitet	  og	  reliabilitet	  til	  at	  evaluere	  kvaliteten	  af	  

undersøgelsen	  (Daymon	  &	  Holloway	  2011:	  78).	  De	  følgende	  afsnit	  vil	  diskutere	  interviewets	  

udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  disse,	  samt	  hvilke	  strategier	  man	  kan	  bruge	  for	  at	  imødekomme	  dem.	  	  

 

2.2.4	  Validitet	   

Når	  man	  taler	  om	  validitet	  referer	  man	  til	  undersøgelsens	  evne	  til	  at	  måle	  og	  undersøge	  det,	  som	  den	  

har	  til	  hensigt	  at	  undersøge.	  I	  forbindelse	  med	  kvalitative	  undersøgelser	  kan	  man	  tale	  om	  forskellige	  

aspekter	  af	  validitet:	  intern	  validitet	  og	  generaliserbar/ekstern	  validitet. Intern	  validitet	  er	  “the	  extent	  

to	  which	  the	  findings	  and	  the	  research	  account	  accurately	  reflect	  the	  social	  world	  of	  those	  participating	  

in	  the	  study”	  (Daymon	  &	  Halloway	  2011:	  79).	  Det	  drejer	  sig	  dermed	  om,	  at	  undersøgelsen	  viser	  en	  

sandfærdig	  gengivelse	  af	  deltagernes	  virkelighed.	  For	  at	  sikre	  at	  dette	  var	  tilfældet,	  blev	  respondenten	  

løbende	  forelagt,	  hvordan	  interviewer	  havde	  forstået	  deres	  svar,	  og	  stillede	  fortolkende	  spørgsmål	  for	  

dermed	  at	  lade	  vedkommende	  kommentere	  på	  fortolkningernes	  korrekthed.	  Derudover	  var	  

spørgsmålene	  baserede	  på	  respondenternes	  egne	  ord	  og	  sprogbrug,	  og	  respondenternes	  fik	  dermed	  

mulighed	  for	  at	  fortælle	  uden	  at	  interviewer	  lagde	  ord	  i	  munden	  på	  dem	  eller	  påvirkede	  

respondenternes	  svar	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Endelig	  sikrer	  transskriberingerne	  en	  høj	  validitet,	  da	  man	  

dermed	  altid	  kan	  referere	  til	  respondenternes	  eksakte	  udsagn	  i	  interviewene.	  Den	  eksterne	  validitet	  

har	  at	  gøre	  med	  undersøgelsens	  generaliserbarhed,	  og	  hvorvidt	  “findings	  and	  conclusions	  are	  

applicable	  to	  other	  contexts,	  settings	  or	  a	  larger	  research	  population”	  (Daymon	  &	  Halloway	  2011:	  80).	  

Denne	  form	  for	  validitet	  er	  dog	  svær	  at	  opnå	  i	  kvalitative	  undersøgelser,	  da	  de	  altid	  vil	  være	  

kontekstafhængige	  og	  dermed	  ikke	  repræsentative	  for	  en	  større	  befolkningsgruppe.	  Som	  følge	  af	  

specialets	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  samt	  at	  speciales	  formål	  ikke	  er	  at	  skabe	  generaliserbare	  

resultater,	  finder	  jeg	  dog	  ikke	  dette	  kriterium	  relevant	  for	  undersøgelsens	  kvalitet.	  Ambitionen	  er	  
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dermed	  ikke	  er	  at	  finde	  en	  endegyldig	  eller	  repræsentativ	  sandhed,	  men	  derimod	  en	  fortolkning	  af	  det	  

undersøgte.	  	  

	   	   

2.2.5	  Reliabilitet 

Reliabilitet	  har	  at	  gøre	  med,	  i	  hvor	  høj	  grad	  undersøgelsens	  metoder	  vil	  frembringe	  de	  samme	  

resultater	  og	  svar,	  hvis	  de	  blev	  anvendt	  igen.	  Eftersom	  den	  kvalitative	  undersøgelse	  altid	  vil	  være	  

kontekstafhængig	  og	  af	  en	  subjektiv	  natur,	  kan	  det	  være	  problematisk	  at	  opnå	  samme	  niveau	  af	  

reliabilitet	  som	  i	  kvantitative	  undersøgelser.	  Ydermere	  er	  forsker	  med	  til	  at	  gøre	  undersøgelsen	  

subjektiv,	  eftersom	  forsker	  fortolker	  data	  ud	  fra	  en	  forforståelse:	  “your	  own	  characteristics	  and	  

background	  influence	  what	  you	  see	  and	  how	  you	  arrive	  at	  your	  conclusions”.	  (Daymon	  &	  Halloway	  2011:	  

79).	  En	  anden	  forsker	  ville	  dermed	  ikke	  nødvendigvis	  nå	  frem	  til	  de	  samme	  resultater	  og	  konklusioner,	  

selvom	  vedkommende	  undersøgte	  samme	  emne	  med	  samme	  metoder	  (Daymon	  &	  Halloway	  2011:	  78-‐

79).	  Dog	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  forskellige	  fortolkninger	  af	  virkeligheden	  ikke	  er	  tegn	  på	  lav	  

reliabilitet,	  men	  blot	  en	  naturlig	  følge	  af	  det	  faktum,	  at	  det	  er	  en	  heterogen	  virkelig	  man	  undersøger.	  

Dette	  hænger	  også	  sammen	  med	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  da	  socialkonstruktivismen	  

netop	  påpeger,	  at	  fortolkning	  altid	  er	  nødvendig	  for	  at	  kunne	  forstå	  en	  socialt	  konstrueret	  virkelighed.	  

I	  den	  forbindelse	  kan	  en	  grad	  af	  forforståelse	  ikke	  undgås,	  men	  er	  tværtimod	  en	  forudsætning	  for	  at	  

kunne	  observere:	  “Observationer	  i	  sig	  selv	  er	  umulige.	  Vi	  må	  have	  begreber	  eller	  teorier,	  som	  på	  forhånd	  

kan	  give	  os	  en	  idé	  om,	  hvad	  det	  er	  vi	  skal	  kigge	  efter,	  når	  vi	  skal	  observere.”	  (Wenneberg	  2000:	  34-‐35).	  

Dog	  var	  jeg	  i	  min	  undersøgelse	  meget	  opmærksom	  på,	  hvilke	  forudindtagede	  antagelser	  og	  

forventninger	  jeg	  gik	  ind	  i	  undersøgelsen	  med,	  og	  have	  et	  åbent	  sind	  og	  en	  parathed	  til	  at	  få	  ændret	  

disse	  antagelser	  via	  fortolkningen	  af	  det	  undersøgte.	  Daymon	  og	  Halloway	  påpeger	  også,	  at	  der	  er	  

måder	  hvorpå	  man	  kan	  håndtere	  det	  lavere	  niveau	  af	  reliabilitet:	  “one	  way	  to	  overcome	  the	  problem	  of	  

reliability	  is	  the	  generation	  of	  an	  audit	  trail,	  a	  log	  or	  detailed	  record	  of	  the	  sequential	  steps	  taken	  in	  the	  

process	  of	  the	  research.”	  (Daymon	  &	  Halloway	  2011:	  79).	  Jeg	  har	  ligeledes	  samlet	  alle	  lydfiler,	  

transskriberinger	  osv.	  så	  andre	  forskere	  kan	  få	  indblik	  i	  og	  følge	  samme	  proces	  (ibid).	  	  

	  

2.3	  Teoretisk	  fundament 
Specialet	  vil	  anvende	  teorier	  fra	  forskellige	  videnskabelige	  discipliner	  til	  at	  besvare	  

problemformuleringen.	  Det	  teoretiske	  fundament	  består	  af	  fire	  hoveddele:	  retro	  og	  vintage,	  

postmodernisme,	  identitet	  og	  autenticitet.	  	  

	   Først	  vil	  bl.a.	  teori	  fra	  Cervellon	  et.	  al	  (2012),	  Baker	  (2013)	  og	  Jenss	  (2004)	  blive	  inddraget	  i	  

introduktionen	  til	  retro	  og	  vintage,	  samt	  en	  definition	  af	  begrebernes	  betydning.	  Dernæst	  anvendes	  
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teori	  fra	  Anderson	  (1995)	  samt	  Firat	  &	  Venkatesh	  (1995)	  til	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  

postmodernismens	  træk	  og	  disses	  konsekvenser	  for	  forbrugerne.	  I	  forbindelse	  med	  

postmodernismens	  fokus	  på	  autenticitet	  var	  Holt	  (2002)	  relevant	  at	  inddrage,	  da	  han	  er	  en	  af	  de	  

teoretikere,	  der	  mener,	  at	  autenticitet	  er	  et	  af	  de	  vigtigste	  aspekter	  i	  postmoderne	  markedsføring.	  	  	  

Til	  at	  få	  et	  overblik	  over	  individets	  selvopfattelse	  og	  identitet	  inddrages	  Arnould	  et.	  al.	  (2005)	  

samt	  Gergen	  (1995),	  da	  disse	  teorier	  giver	  et	  godt	  indblik	  i,	  hvordan	  den	  postmoderne	  forbrugeres	  

identitet	  er	  blevet	  fragmenteret	  til	  at	  bestå	  af	  flere	  forskellige	  kontekstafhængige	  identiteter	  eller	  

masker.	  Derudover	  inddrages	  Arnould	  &	  Prices	  (2000)	  teori	  om	  authenticating	  acts	  og	  authoritative	  

performances,	  da	  den	  giver	  et	  godt	  indblik	  i,	  hvordan	  individet	  kan	  skabe	  en	  stærk	  identitetsfølelse	  og	  

et	  ”sandt	  jeg”	  ved	  hjælp	  af	  forbrug.	  	  

Når	  det	  kommer	  til	  de	  forskellige	  typer	  autenticitetskonstruktioner,	  vil	  dette	  speciale	  vil	  

fokusere	  på	  Grayson	  &	  Martinecs	  (2004)	  indeksikalske	  (indexical)	  og	  ikoniske	  (iconic)	  autenticitet.	  De	  

baserer	  denne	  inddeling	  på	  Peirces	  teorier	  inden	  for	  semiotikken,	  om	  at	  fænomenologiske	  oplevelser	  

er	  relateret	  til	  bestemt	  tegn.	  Således	  er	  deres	  tese,	  at	  bestemte	  tegn	  og	  den	  oplevelse	  der	  følger	  dem	  

kan	  påvirke,	  hvordan	  forbrugeren	  vurderer	  autenticiteten	  i	  genstanden	  (Grayson	  &	  Martinec	  2004:	  

297).	  Grayson	  &	  Martinecs	  fokus	  ligger	  på,	  hvordan	  autenticitet	  er	  en	  værdi	  i	  sig	  selv,	  og	  ikke	  hvordan	  

denne	  autenticitet	  relaterer	  sig	  til	  forbrugerens	  identitet	  og	  selvbillede,	  da	  de	  ser	  disse	  som	  to	  

separate	  problematikker	  (Grayson	  &	  Martinec	  2004:	  297).	  Derfor	  har	  jeg	  fundet	  det	  relevant	  også	  at	  

inddrage	  Beverland,	  Lindgreen	  &	  Vinks	  (2008)	  teori	  om	  ren	  (pure)	  og	  omtrentlig	  (approximate),	  da	  de	  

i	  højere	  grad	  tager	  forbrugernes	  brug	  af	  autenticitet	  i	  identitetskonstruktion	  i	  betragtning	  (Beverland	  

et.	  al.	  2008:	  14).	  De	  har	  desuden	  tilføjet	  endnu	  en	  type,	  moralsk	  autenticitet,	  men	  jeg	  har	  valgt	  ikke	  at	  

inddrage	  denne	  del	  i	  specialet,	  da	  de	  tegn	  der	  ligger	  inde	  under	  denne	  type	  også	  er	  at	  finde	  i	  de	  andre	  

typer	  og	  den	  vurderes	  dermed	  til	  at	  være	  overflødig.	  Beverland	  et.al’s	  teori	  er	  udarbejdet	  med	  

udgangspunkt	  i	  netop	  Grayson	  &	  Martinecs	  undersøgelse	  af	  indeksikalsk	  og	  ikonisk	  autenticitet,	  og	  

den	  rene	  og	  omtrentlige	  autenticitet	  stemmer	  derfor	  overens	  med	  henholdsvis	  den	  indeksikalske	  og	  

ikoniske.	  Teorien	  har	  autenticitetskonstruktioner	  i	  markedsføring	  som	  kontekst,	  men	  deres	  teori	  

vurderes	  også	  at	  være	  anvendelig	  i	  dette	  speciale,	  da	  konstruktionerne	  forholdsvis	  nemt	  kan	  overføres	  

på	  fysiske	  genstande	  i	  stedet	  for	  reklamer.	  Endelig	  inddrages	  også	  Postrels	  (2003)	  teori	  om	  

autenticitet	  som	  formel	  harmoni,	  balance	  og	  glæde,	  autenticitet	  som	  forbindelse	  til	  tid	  eller	  sted	  og	  

autenticitet	  som	  selvudfoldelse.	  Disse	  former	  for	  autenticitet	  tager	  udgangspunkt	  i	  æstetiske	  

genstande,	  og	  jeg	  fandt	  derfor	  denne	  teori	  relevant	  for	  dette	  speciales	  emne.	  Postrels	  

autenticitetstyper	  er	  derudover	  brede	  og	  konstrueres	  i	  høj	  grad	  på	  baggrund	  af	  subjektive	  vurderinger	  

af	  autenticitetens	  personlige	  anvendelsesmuligheder	  i	  forbindelse	  med	  identitetskonstruktion.	  Endelig	  

vil	  Beverland	  &	  Farrellys	  (2010)	  teori	  om	  sammenhængen	  mellem	  konstruktioner	  af	  autenticitet	  og	  
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personlige	  mål	  anvendes	  til	  at	  få	  indblik	  i,	  hvad	  der	  ligger	  bag	  respondenternes	  konstruktion	  af	  

autenticitet,	  samt	  hvilke	  fordele	  og	  anvendelsesmuligheder	  de	  søger	  i	  de	  autentiske	  ting.	  	  

	  

2.4	  Delkonklusion	  

I	  det	  foregående	  kapitel	  blev	  de	  metodiske	  overvejelser	  omkring	  dataindsamlingen	  gennemgået.	  

Socialkonstruktivismen	  blev	  valgt	  som	  den	  videnskabsteoretiske	  ramme,	  og	  med	  udgangspunkt	  i	  

problemformuleringen	  blev	  det	  vurderet,	  at	  kvalitative	  semistrukturerede	  var	  den	  mest	  

hensigtsmæssige	  metode	  at	  anvende.	  Til	  de	  semistrukturerede	  interviews	  blev	  en	  heterogen	  gruppe	  

respondenter	  rekrutteret	  via	  Facebook	  grupper	  samt	  via	  mit	  personlige	  netværk.	  Der	  blev	  udarbejdet	  

en	  interviewguide,	  som	  omfattede	  auto-‐driving	  teknikker	  i	  form	  af	  diskussioner	  ud	  fra	  respondentens	  

personlige	  ejendele	  og	  en	  række	  fotos	  af	  genstande.	  Derudover	  blev	  metodens	  begrænsninger	  og	  

udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  undersøgelsens	  validitet	  og	  reliabilitet	  gennemgået.	  Endelig	  blev	  

specialets	  teoretiske	  fundament	  præsenteret,	  med	  fokus	  på	  relevante	  teorier	  inden	  for	  retro	  og	  

vintage	  forbrug,	  postmodernisme,	  identitet	  og	  selvopfattelse	  samt	  autenticitet.	  	  
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3.	  Teori	  

I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  specialets	  teoretiske	  fundament	  blive	  gennemgået.	  Første	  del	  vil	  afdække	  

begreberne	  retro	  og	  vintages	  betydning,	  retro	  og	  vintage	  forbrugets	  karakteristika	  og	  segmenter	  samt	  

hvordan	  forbrugets	  rolle	  i	  identitetskonstruktion.	  Dernæst	  vil	  retro	  og	  vintage	  forbrugets	  kontekst,	  

postmodernismen,	  blive	  gennemgået,	  hvorefter	  aspekter	  omkring	  identitet	  vil	  blive	  fremlagt.	  Slutteligt	  

præsenterer	  kapitlet	  begrebet	  autenticitet,	  dens	  forskellige	  typer	  konstruktioner	  og	  

anvendelsesmuligheder	  i	  identitetskonstruktionen.	  	  

3.1	  Second	  hand,	  retro	  og	  vintage	  	  
Der	  bruges	  mange	  forskellige	  begreber,	  når	  det	  kommer	  til	  brugte	  varer.	  Second	  hand,	  retro	  og	  vintage	  

bliver	  alle	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  beskrivelsen	  af	  gamle	  ting	  eller	  ting	  med	  en	  gammel	  stil.	  Second	  

hand,	  eller	  det	  danske	  “genbrug”,	  dækker	  ganske	  simpelt	  over	  brugte	  varer,	  uanset	  art	  eller	  alder.	  

Eftersom	  second	  hand	  er	  en	  bred	  term,	  som	  også	  kan	  anvendes	  om	  nye	  ting	  vurderes	  det,	  at	  det	  er	  

mindre	  relevant	  at	  anvende	  i	  denne	  sammenhæng,	  da	  specialets	  genstandsfelt	  udgør	  gamle	  ting.	  

Begreberne	  retro	  og	  vintage	  vil	  derfor	  være	  de	  begreber	  der	  bruges	  i	  opgaven.	  En	  definition	  	  af	  	  

begreberne	  vil	  blive	  gennemgået	  i	  de	  følgende	  afsnit.	  	  	  

 

3.1.1	  Retro 

Ordet	  ”retro”	  opstod	  i	  starten	  af	  	  1970’erne,	  og	  blev	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  en	  voksende	  interesse	  for	  

stilarter	  fra	  fortiden.	  Det	  var	  dog	  først	  i	  midten	  af	  1980’erne,	  man	  begyndte	  at	  bruge	  ordet	  i	  akademisk	  

sammenhæng	  (Baker	  2013:	  11-‐12).	  Siden	  er	  ordet	  blevet	  meget	  populært,	  og	  er	  nok	  det	  ord	  der	  

bruges	  mest	  i	  dag,	  både	  i	  daglig	  tale	  og	  i	  medierne.	  Begrebet	  bruges	  dog	  i	  forskellige	  sammenhænge,	  og	  

der	  lader	  ikke	  til	  at	  være	  enighed	  om	  ordets	  præcise	  betydning.	  Der	  er	  dog	  	  en	  generel	  konsensus	  om,	  

at	  det	  betegner	  objekter,	  billeder	  og	  praksisser	  som	  udtrykker	  karakteristika	  fra	  fortiden	  i	  dag.	  Man	  

re-‐introducerer	  så	  at	  sige	  noget	  fra	  fortiden.	  Handberg	  (2014)	  bemærker	  dog,	  at	  det	  er	  en	  meget	  

bevidst	  og	  aktiv	  genoplivning	  af	  objekter	  og	  stilarter	  fra	  fortiden,	  i	  modsætning	  til	  hvis	  man	  ubevidst	  

omgiver	  sig	  med	  objekter	  fra	  fortiden.	  Det	  er	  dermed	  et	  æstetisk	  funderet	  valg,	  og	  ikke	  en	  tilfældighed	  

(Handberg,	  2014:	  17). 

Retro	  kan	  referere	  til	  mange	  forskellige	  former	  for	  genstande	  og	  kulturelle	  produkter:	  tøj,	  

biler,	  teknologi	  og	  elektronik,	  mad,	  kosmetik,	  film	  og	  musik	  osv.	  Det	  kan	  bruges	  som	  et	  synonym	  for	  

“gammelt”	  eller	  “gammeldags”,	  men	  også	  i	  betydningen	  “klassisk”	  eller	  “tidløst”.	  Det	  kan	  dermed	  

referere	  til	  genstande,	  som	  har	  opnået	  nærmest	  ikonisk	  status,	  og	  som	  har	  høj	  følelsesmæssig	  

betydning	  (Guffey,	  2006:	  9).	  Derudover	  bruges	  “retro”	  til	  at	  beskrive	  eller	  henvise	  til	  en	  bestemt	  

tidsperiodes	  stil,	  f.eks.	  de	  britiske	  mods’	  stil	  fra	  midt-‐1960’erne.	  Den	  fortid	  retro	  beskæftiger	  sig	  med,	  
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er	  dermed	  ikke	  nogen	  fjern	  fortid,	  men	  derimod	  nylige	  historiske	  perioder,	  som	  primært	  strækker	  sig	  

fra	  1950’erne	  til	  1980’erne,	  om	  end	  materialer	  fra	  1930’erne	  og	  1940’erne	  nogle	  gange	  også	  betegnes	  

som	  værende	  “retro”.	  Selv	  objekter	  fra	  den	  helt	  tætte	  fortid,	  1990’erne,	  går	  ind	  under	  retro	  begrebet	  

(Handberg	  2014:	  17).	  Endelig	  kan	  retro	  omfatte	  både	  nye	  produkter	  som	  kopierer	  gamle	  stilarter	  og	  

de	  originale	  produkter	  fra	  den	  tid.	  Det	  kan	  dermed	  også	  referere	  til	  den	  bestemt	  stil,	  som	  også	  i	  dag	  

inspirerer	  nye	  produkter,	  som	  f.eks.	  Volkswagens	  relancering	  af	  Boblen	  i	  1998	  eller	  adidas’	  “adidas	  

Originals”	  kollektion	  med	  relanceringer	  af	  gamle	  adidas	  modeller	  (Brown,	  2003:	  22,	  Jenss,	  2004:	  397).	  

I	  Danmark	  har	  vi	  også	  set	  disse	  typer	  relanceringer	  og	  en	  øget	  popularitet	  hos	  gamle	  produkter	  og	  

brands,	  som	  f.eks.	  er	  tilfældet	  ved	  Lyngby	  Vasen,	  Kähler	  og	  Bjørn	  Wiinblads	  succesfulde	  revivals.	  Der	  

er	  dermed	  tale	  om	  et	  meget	  fleksibelt	  begreb,	  som	  kan	  denotere	  både	  en	  stil,	  gamle	  ting	  fra	  specifikke	  

perioder	  samt	  nye	  ting	  i	  gammel	  stil.	  Begrebet	  vintage	  derimod	  har	  en	  mere	  snæver	  definition.	  	  

 

3.1.2	  Vintage 

Et	  andet	  begreb,	  der	  ofte	  bruges	  om	  gamle	  ting	  er	  ”vintage”.	  Det	  blev	  oprindeligt	  brugt	  i	  forbindelse	  

med	  vin,	  hvor	  det	  beskrev	  alder	  og	  oprindelse,	  men	  i	  1960’erne	  begyndte	  man	  at	  anvende	  det	  om	  tøj	  

(Fischer	  2015:	  47).	  Hvor	  retro	  er	  et	  mere	  generelt	  begreb	  om	  objekter	  fra	  fortiden,	  udgør	  vintage	  en	  

mere	  snæver	  og	  specifik	  kategori.	  Nogle	  kategoriserer	  vintage	  til	  primært	  at	  være	  produceret	  mellem	  

1920’erne	  og	  1980’erne,	  mens	  andre	  mener	  grænsen	  går	  allerede	  ved	  midt-‐1960’erne.	  Ting	  fra	  før	  

1920	  er	  således	  antikke,	  mens	  det	  der	  er	  produceret	  efter	  1980	  ikke	  er	  gammelt	  nok	  til	  at	  gå	  under	  

betegnelsen	  vintage	  endnu	  (Cervellon,	  Carey	  &	  Harms,	  2012:	  957).	  Vintage	  er	  således	  karakteriseret	  

ved	  at	  være	  gamle	  objekter,	  som	  helt	  tydeligt	  er	  fra	  en	  anden	  tid.	  Det	  er	  oftest	  mere	  specielle	  og	  unikke	  

ting,	  	  som	  der	  er	  en	  begrænset	  mængde	  af,	  og	  som	  ofte	  koster	  det	  samme	  som	  nyt	  (Jenss	  2010).	  

Derudover	  er	  forbrugere	  af	  vintage	  mere	  optagede	  af	  produktets	  specifikke	  type	  og	  model,	  samt	  hvor	  

og	  hvornår	  den	  er	  blevet	  produceret	  og	  brugt	  (DeLong	  et.	  al.	  2005:	  23).	   

 

3.1.3	  Respondenternes	  brug	  af	  begreberne	  

I	  forbindelse	  med	  udvælgelsen	  af	  respondenter	  til	  interviewundersøgelsen	  blev	  jeg	  via	  min	  

korrespondance	  med	  respondenterne	  opmærksom	  på,	  at	  sondringen	  mellem	  retro	  og	  vintage	  var	  

vigtig	  for	  mange	  af	  	  kvinderne.	  Generelt	  var	  der	  enighed	  om,	  at	  vintage	  var	  originale	  genstande	  fra	  før	  

midt-‐1960’erne,	  og	  at	  disse	  ting	  var	  mere	  unikke	  og	  ikke	  masseproducerede,	  som	  nogle	  retro	  ting	  er.	  

De	  så	  derimod	  retro	  som	  nyere	  ting	  fra	  1960’erne	  og	  frem,	  ofte	  med	  karakteristiske	  mønstre	  og	  røde	  

og	  orange	  farver.	  Derudover	  mente	  nogle,	  at	  retro	  også	  omfatter	  nye	  ting	  i	  gammel	  stil,	  hvilket	  nogle	  

også	  refererede	  til	  som	  ”repro”.	  De	  fleste	  af	  respondenterne	  betegnede	  deres	  stil	  som	  værende	  vintage,	  
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og	  derfor	  har	  jeg	  valgt	  at	  anvende	  begge	  begreber	  i	  specialet,	  da	  jeg	  derudover	  mener,	  at	  det	  skaber	  

mere	  nuancerede	  og	  præcise	  henvisninger	  til	  tingene.	  	  

	  

3.1.4	  Retro	  og	  vintage	  forbrug	  

Revivals	  og	  kulturel	  interesse	  for	  tidligere	  historiske	  perioder	  er	  ikke	  noget	  nyt	  eller	  ualmindeligt	  

fænomen.	  Således	  har	  man	  op	  gennem	  historien	  set	  mange	  eksempler	  på,	  at	  stilarter	  fra	  fortiden	  er	  

blevet	  reintroduceret	  og	  brugt	  i	  en	  ny	  kontekst	  (Baker	  2013:	  55).	  Musikjournalisten	  Simon	  Reynolds	  

påpeger,	  at	  nutidens	  retro	  kultur	  skiller	  sig	  ud	  fra	  andre	  historiske	  renæssancer	  ved	  at	  hente	  sin	  

inspiration	  i	  en	  relativ	  nær	  fortid,	  hvorimod	  man	  tidligere	  kopierede	  stilarter	  fra	  fjernere	  historiske	  

perioder,	  f.eks.	  under	  Renæssancen,	  hvor	  fascination	  af	  den	  romanske	  og	  græske	  klassisme	  (Reynolds,	  

2011:	  xiii).	  Ligeledes	  henter	  retro	  kulturen	  sin	  inspiration	  fra	  datidens	  populærkultur,	  fundet	  i	  

genbrugsbutikker	  og	  på	  loppemarkeder,	  og	  ikke	  de	  højkulturelle	  objekter	  man	  finder	  hos	  

antikvitetshandleren	  (Reynolds	  2011:	  xxx).	  Guffey	  mener	  også,	  at	  retro	  adskiller	  sig	  også	  fra	  andre	  

revivalisms,	  som	  havde	  et	  langt	  mere	  seriøst	  blik	  på	  en	  fjernere	  fortid:	  “Unlike	  the	  nineteenth-‐century	  

revivalism,	  which	  found	  its	  roots	  in	  the	  misty	  realms	  of	  the	  distant	  past,	  retro	  does	  not	  glance	  

nostalgically	  at	  pre-‐industrial	  times.”	  (Guffey	  2006:	  13).	  I	  den	  forbindelse	  argumenterer	  Guffey	  for,	  at	  

retro	  begrebet	  dækker	  en	  ny	  og	  anderledes	  måde	  at	  relatere	  sig	  til	  den	  nærmeste	  fortid	  på.	  Man	  

fascineres	  af	  den	  nylige	  fortid,	  men	  samtidig	  tager	  man	  afstand	  fra	  de	  traditioner,	  sociale	  værdier	  og	  

normer	  der	  var	  dengang.	  Tværtimod	  bruges	  retro	  snarere	  som	  en	  slags	  modkultur	  til	  disse	  

traditionelle	  værdier:	  “it	  gently	  nudges	  us	  away	  from	  older	  ideas	  of	  ‘Modernity’	  and	  towards	  an	  

uncharted	  future.”	  (Guffey	  2006:	  12).	  Guffey	  mener	  derfor	  ikke,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  seriøs	  eller	  

sentimental	  nostalgisk	  længsel	  efter	  det	  der	  var	  engang,	  men	  derimod	  en	  halv-‐ironisk	  entusiasme	  og	  

interesse	  for	  fortidens	  æstetiske	  stilarter	  samt	  kunst	  og	  populærkultur:	  “Retro	  does	  not	  seek	  out	  proud	  

examples	  of	  the	  past;	  it	  shuffles	  instead	  through	  history’s	  unopened	  closets	  and	  unlit	  corners”	  (Guffey	  

2006:	  14).	  I	  den	  forbindelse	  kan	  man	  mixe	  nyt	  og	  gammelt,	  men	  stadig	  være	  rodfæstet	  i	  nutiden,	  mens	  

man	  kigger	  tilbage.	  Man	  tilsidesætter	  derfor	  til	  dels	  den	  historiske	  kronologi	  og	  kontekst	  for	  at	  kunne	  

skabe	  sine	  egne	  forestillinger	  om	  fortiden	  (Guffey	  2006:	  11-‐17).	  Dog	  kan	  retro	  også	  ses	  som	  værende	  

et	  seriøst	  forsøg	  på	  at	  skabe	  nogle	  alternative	  historier,	  hvor	  man	  ved	  at	  reintroducere	  gamle	  stilarter	  

leger	  med	  nutidens	  normer	  og	  sociale	  forventninger	  (Baker	  2013)	  

	   Hvor	  retro	  og	  vintage	  trendens	  forhold	  til	  fortiden	  er	  diskutabel,	  er	  der	  konsensus	  om,	  at	  

denne	  form	  for	  forbrug	  i	  høj	  grad	  er	  drevet	  af	  et	  ønske	  om	  at	  konstruere	  og	  udtrykke	  en	  unik	  og	  

individuel	  identitet.	   
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3.1.5	  Identitetskonstruktion	  via	  retro	  og	  vintage	  forbrug	  

Undersøgelser	  af	  retro	  og	  vintage	  forbrugere	  viser,	  at	  der	  kan	  være	  mange	  og	  forskelligartede	  

motivationer	  for	  at	  købe	  gamle	  ting.	  Der	  kan	  være	  nostalgiske	  motiver,	  hvor	  man	  føler	  en	  personlig	  

eller	  historisk	  nostalgi	  ved	  at	  købe	  genstande,	  der	  enten	  frembringer	  personlige	  minder	  eller	  en	  

fascination	  af	  og	  længsel	  efter	  en	  historisk	  periode.	  Det	  er	  således	  ikke	  afgørende,	  om	  man	  selv	  har	  

oplevet	  den	  tid,	  som	  genstandene	  er	  fra	  (Cervellon	  et.al,	  2012:	  959).	  Derudover	  kan	  aspekter	  som	  

bæredygtighed	  og	  prisbevidsthed	  også	  være	  vigtige	  motiver,	  men	  det	  er	  især	  individualitet	  og	  

muligheden	  for	  at	  differentiere	  sig	  fra	  andre,	  der	  udgør	  en	  stor	  motivationsfaktor	  for	  at	  købe	  gamle	  

ting	  (Cervellon	  et.al.	  2012,	  Jenss	  2004,	  Roux	  &	  Guiot	  2008).	  Retro	  og	  vintage	  tøj	  er	  mere	  unikt	  end	  

nyproduceret	  tøj,	  da	  de	  i	  sin	  natur	  er	  originaler,	  og	  der	  er	  få	  eksemplarer	  af	  dem	  tilbage	  samtidig	  med,	  

at	  de	  blev	  produceret	  i	  en	  mindre	  skala	  på	  deres	  samtid.	  Derudover	  kan	  disse	  genstande	  opfattes	  som	  

værende	  unikke,	  fordi	  de	  går	  imod	  nogle	  af	  de	  dominerende	  normer	  i	  samfundet.	  Alle	  faktorer	  udgør	  

muligheder	  for	  at	  skabe	  en	  individuel	  identitet,	  som	  differentierer	  sig	  fra	  andre	  (Cervellon	  et.al.	  2012:	  

961).	  	  	  

	  

3.1.6	  Segmenter	  inden	  for	  retro	  og	  vintage	  forbrugere	   

Ifølge	  Gregson	  og	  Crewe	  eksisterer	  der	  forskellige	  segmenter	  inden	  for	  retro	  kulturen,	  som	  bruger	  

retro	  forskelligt	  og	  tillægger	  genstandene	  forskellige	  værdier.	  Den	  ene	  gruppe	  bruger	  primært	  retro	  

som	  en	  slags	  udklædning,	  hvor	  man	  kun	  bruger	  få	  retro	  elementer	  og	  primært	  til	  specielle	  lejligheder,	  

f.eks.	  ved	  at	  “klæde	  sig	  ud”	  i	  retro	  tøj	  til	  en	  fest.	  Ofte	  har	  disse	  personer	  en	  mere	  ironisk	  og	  stereotyp,	  

overdrevet	  tilgang	  til	  retro	  objekter	  	  Den	  anden	  gruppe	  har	  i	  højere	  grad	  inkorporeret	  retro	  i	  deres	  

livsstil	  og	  det	  er	  del	  af	  deres	  hverdag.(Gregson	  &	  Crewe	  2003:	  166-‐168)	  	  	  

Heike	  Jenss	  ser	  også	  forskellige	  segmenter	  inden	  for	  retrokulturen	  i	  hendes	  studie	  af	  1960’er	  

miljøet	  i	  Tyskland.	  Mange	  af	  hendes	  respondenter	  har	  gjort	  det	  til	  en	  livsstil	  at	  forsøge	  at	  genskabe	  

autenticiteten	  fra	  den	  givne	  periode	  og	  det	  look,	  der	  var	  moderne	  dengang.	  For	  dem	  er	  det	  dermed	  

ikke	  en	  udklædning,	  som	  kun	  vises	  frem	  ved	  specielle	  lejligheder,	  men	  derimod	  en	  livsstil	  der	  er	  en	  

fast	  inkorporeret	  del	  af	  deres	  hverdag.	  Denne	  gruppe	  er	  karakteriseret	  ved	  en	  stor	  sans	  for	  detaljer	  i	  

dens	  stræben	  for	  at	  opnå	  et	  så	  overbevisende	  og	  autentisk	  udtryk	  som	  muligt.	  Det	  er	  ofte	  hele	  deres	  

materielle	  kultur	  man	  kan	  se	  retrostilen,	  dvs.	  både	  tøj,	  accessories,	  hår,	  makeup	  ligesom	  deres	  hjem,	  

indretning	  og	  bil	  matcher	  stilen	  (Jenss	  2004:	  388).	  	  

Endelig	  kan	  man	  tale	  om	  en	  blanding	  af	  de	  to,	  hvor	  man	  i	  større	  grad	  blander	  gamle,	  originale	  

objekter	  med	  nye,	  som	  har	  samme	  retrostil.	  Det	  kan	  være	  en	  blanding	  af	  gamle	  retro	  ting	  og	  nye	  ting	  i	  

retrostil	  eller	  en	  mere	  kontrastfyldt	  blanding	  af	  gamle	  retro	  ting	  og	  nye	  ting	  i	  en	  moderne,	  nutidig	  stil.	  
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Jenss	  påpeger,	  at	  mange	  forsøger	  at	  gøre	  det	  nye	  mere	  autentisk	  og	  unikt	  ved	  enten	  at	  foretage	  

ændringer	  på	  tingene,	  eller	  ved	  at	  kombinere	  dem	  med	  originale	  retro	  genstande.	  Derudover	  vælger	  

nogle	  selv	  at	  fremstille	  tingene,	  f.eks.	  ved	  at	  sy	  en	  kjole	  baseret	  på	  et	  originalt	  mønster	  eller	  med	  

originalt	  stof	  fra	  1960’erne.	  På	  den	  måde	  distancerer	  de	  sig	  også	  fra	  det	  de	  opfatter	  som	  værende	  

mainstream	  (Jenss	  2004:	  390-‐391).	   

3.1.7	  Opsummering	  	  

Det	  er	  blevet	  konstateret,	  at	  begreberne	  retro	  og	  vintage	  bruges	  i	  mange	  forskellige	  sammenhænge,	  og	  

at	  der	  ikke	  er	  konsensus	  om	  deres	  betydning.	  Således	  bruges	  retro	  primært	  om	  ting	  fra	  1960’erne	  og	  

frem	  samtidig	  med,	  at	  det	  også	  kan	  beskrive	  stilarter	  fra	  fortiden	  samt	  nye	  genstande	  i	  gammel	  stil.	  

Vintage	  betegner	  ting	  fra	  før	  midt-‐1960’erne	  og	  opfattes	  som	  værende	  mere	  unikt	  og	  ikke	  

masseproduceret.	  Der	  er	  derudover	  mange	  forskellige	  måder	  at	  fortolke	  og	  forbruge	  retro	  på.	  For	  

nogle	  er	  det	  en	  udklædning,	  for	  andre	  en	  livsstil,	  mens	  det	  for	  nogle	  blot	  er	  en	  forbipasserende	  trend.	  

Fælles	  for	  dem	  alle	  er,	  at	  de	  bruger	  det	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  konstruere	  en	  individuel,	  unik	  og	  autentisk	  

stil.	  Flere	  teoretikere	  har	  derfor	  set	  retro	  og	  vintage	  forbrug	  i	  sammenhæng	  med	  postmodernismens	  

træk:	  fragmentering,	  pluralisme	  og	  individualitet.	  De	  følgende	  afsnit	  vil	  derfor	  afdække	  

postmodernismens	  tendenser,	  og	  hvad	  dette	  nye	  paradigme	  har	  betydet	  for	  den	  måde	  vi	  forbruger	  på.	  	  

	  

3.2	  Det	  postmoderne	  samfund	   
For	  at	  forstå	  hvorfor	  autenticitet	  er	  blevet	  en	  stadig	  vigtigere	  værdi	  for	  forbrugerne,	  er	  det	  relevant	  at	  

undersøge	  i	  hvilken	  større	  kontekst,	  man	  skal	  se	  denne	  trend	  og	  forbrugernes	  konstruktion	  af	  den.	  

Derfor	  vil	  de	  følgende	  afsnit	  afdække	  de	  samfundsmæssige	  faktorer,	  der	  har	  indvirket	  på	  udviklingen	  

af	  en	  postmoderne	  forbrugerkultur	  og	  dennes	  karakteristika.	  	  

	  

3.2.1	  Fragmentering	  og	  pluralisme	  

	  I	  forbindelse	  med	  paradigmeskiftet	  fra	  modernisme	  til	  postmodernisme	  i	  løbet	  af	  det	  20.	  århundrede,	  

opstod	  nogle	  fundamentale	  ændringer.	  Det	  postmoderne	  samfund	  er	  en	  tidsalder	  med	  en	  enorm	  

teknologisk	  udvikling	  og	  et	  konstant	  flow	  af	  informationer	  på	  grund	  af	  de	  nye	  

kommunikationsteknologier.	  Postmodernismen	  har	  derfor	  medført	  et	  opgør	  med	  de	  moderne	  idealer	  

om	  videnskabelig	  rationalitet	  og	  ideen	  om	  absolutte	  sandheder,	  som	  prægede	  samfundet	  fra	  sidst	  i	  det	  

18.	  århundrede	  og	  frem.	  Dette	  fokus	  på	  rationalitet	  bliver	  også	  refereret	  til	  som	  modernismens	  

”enlightenment	  project”.	  Derudover	  ser	  modernismen	  virkeligheden	  som	  værende	  fundamenteret	  af	  

strukturer	  som	  familie,	  traditioner,	  ideologier	  og	  religion	  (Anderson	  1995:	  4).	  Dette	  metanarrativ,	  

eller	  den	  store	  historiefortælling	  som	  det	  også	  kaldes,	  gav	  i	  det	  moderne	  samfund	  en	  fornemmelse	  af,	  
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hvilken	  retning	  historien	  var	  på	  vej	  hen.	  Dette	  metanarrativ	  er	  i	  dag	  fragmenteret	  til	  adskillige	  

retninger	  og	  man	  blander	  nu	  ritualer,	  traditioner	  og	  ideer	  på	  tværs	  af	  tid,	  sted	  og	  kulturer	  (Firat	  &	  

Venkatesh	  1995:	  244).	  Der	  er	  en	  stor	  skepsis	  over	  for	  den	  rationelle	  universalviden	  og	  de	  autoriteter,	  

der	  historisk	  har	  genereret	  denne	  viden. Der kan	  sås	  tvivl	  selv	  ved,	  hvad	  man	  anså	  som	  værende	  

“sikker	  viden”	  inden	  for	  både	  samfunds-‐	  og	  naturvidenskaben,	  og	  påstande	  er	  således	  altid	  åbne	  for	  

diskussion	  og	  revision	  og	  kan	  blive	  forkastet	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  (Giddens	  1996:	  33).	  Derudover	  er	  

den	  postmodernistiske	  tankegang,	  at	  samfundet	  ikke	  kun	  er	  et	  produkt	  af	  videnskaben,	  men	  også	  af	  

kulturelle	  faktorer	  som	  sprog,	  diskurser,	  fortællinger	  samt	  æstetik	  (Firat	  &	  Venkatesh	  1995:	  240).	  

Dermed	  finder	  individet	  ikke	  længere	  sit	  moralske	  værdisæt	  i	  en	  specifik	  kulturel	  eller	  religiøs	  

baggrund,	  men	  bliver	  derimod	  skabt	  ud	  fra	  dialog	  og	  bevidste	  valg	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  socialt	  

konstruerede	  kulturelle	  verdenssyn	  (Anderson	  1995:	  10).	  	  

	  

3.2.2	  Hyperrealitet	  

Den	  hastige	  teknologiske	  udvikling	  og	  de	  mange	  nye	  informationsteknologier	  har	  øger	  strømmen	  af	  

kommunikation	  og	  deling	  af	  informationer	  i	  hele	  verden.	  Samtidig	  har	  globaliseringen	  gjort,	  at	  der	  er	  

mange	  retninger	  og	  blandinger	  af	  ideologier,	  religioner	  og	  kulturer,	  og	  det	  er	  op	  til	  hvert	  individ	  at	  

vælge.	  Der	  er	  således	  mange	  sandheder	  at	  vælge	  imellem.	  Man	  konstruerer	  dermed	  sin	  egen	  sandhed:	  

”no	  truths	  in	  the	  world	  are,	  so	  to	  speak,	  untouched	  by	  human	  hands”	  (Anderson	  1995:	  9).	  Af	  samme	  

grund	  ser	  postmodernismen	  viden	  som	  menneskeligt	  konstrueret.	  Dette	  fører	  til	  en	  hyperrealitet,	  

hvor	  det	  individet	  oplever	  bliver	  det	  der	  er	  virkeligt.	  Det	  er	  en	  virkelighed	  individerne	  skaber	  ud	  fra	  

deres	  egne	  verdenssyn	  og	  fortolkninger,	  og	  kan	  derfor	  siges	  at	  være	  en	  form	  for	  simulation	  af	  

virkeligheden:	  ”what	  is	  experienced	  momentarily	  becomes	  real,	  and	  the	  construction	  of	  this	  condition	  

and	  its	  intensification	  constitute	  the	  hyperreal”	  (Firat	  &	  Venkatesh,	  1995:	  252).	  Hyperrealiteten	  gør	  

dermed	  skellet	  mellem	  det	  virkelige	  og	  det	  ikke-‐virkelige	  større,	  hvilket	  også	  er	  relateret	  til	  

efterspørgslen	  på	  autenticitet.	  Denne	  sammenhæng	  mellem	  hyperrealitet	  og	  autenticitet	  vil	  blive	  

gennemgået	  senere.	  	  

	  

3.3	  Identitet	  og	  selvopfattelse	  
Dette	  kapitel	  af	  specialet	  omhandler	  hvordan	  individets	  identitet	  og	  selvbillede	  bliver	  konstrueret.	  Før	  

det	  afdækkes	  hvordan	  denne	  identitetskonstruktion	  har	  forandret	  sig	  i	  forbindelse	  med	  

postmodernismens	  indtog	  vil	  generel	  teori	  om	  identitet	  og	  selvbillede	  blive	  gennemgået.	  	  	  
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3.3.1	  Selvopfattelsens	  elementer	  	  

Individets	  selvopfattelse	  består	  af	  mange	  lag	  bestående	  af	  ”images,	  activities,	  goals,	  feelings,	  roles,	  

traits,	  and	  values”	  (Arnould,	  Price	  &	  Zinkhan	  2005:	  398).	  Det	  er	  således	  en	  samling	  af	  forskelligartede,	  

men	  forbundne,	  ideer	  om	  sit	  eget	  selvbillede.	  	  Selvopfattelsen	  består	  af	  et	  jeg-‐selv	  (I-‐self),	  som	  er	  det	  

indadvendte	  selv,	  som	  konstrueres	  inde	  i	  individet	  og	  har	  en	  observerende	  og	  

informationsbearbejdende	  rolle.	  Det	  er	  også	  denne	  del	  af	  selvopfattelsen,	  der	  hjælper	  individet	  med	  at	  

opretholde	  personens	  selvværd.	  Derudover	  består	  selvopfattelsen	  af	  det	  udadvendte,	  observerede	  

mig-‐selv	  (me-‐self),	  som	  også	  består	  af	  individets	  spejl-‐selv	  (looking-‐glass	  self).	  Denne	  del	  af	  

selvopfattelsen	  udvikles	  i	  samspil	  med	  andre,	  og	  baseres	  på,	  hvordan	  individet	  tror	  omverdenen	  ser	  

ham	  eller	  hende	  (Arnould	  et.al.	  2005:	  399).	  De	  forskellige	  dele	  af	  selvopfattelsen	  konstrueres	  dermed	  

ud	  fra	  bestemte	  situationer	  og	  motiver,	  og	  forskellige	  aspekter	  af	  selvopfattelsen	  fremhæves	  afhængigt	  

af,	  hvilken	  kontekst	  der	  er	  tale	  om.	  Selvopfattelsen	  er	  dermed	  i	  høj	  grad	  fleksibel	  og	  foranderlig.	  

(Arnould	  et.	  al.	  2005:	  403-‐404).	  Selvopfattelsen	  har	  derudover	  også	  en	  organiserende	  funktion,	  da	  det	  

integrerer	  og	  samler	  alle	  individets	  oplevelser	  i	  selv-‐narrativer,	  som	  er	  ”stories	  that	  coherent,	  context-‐

sensitive	  accounts	  of	  experiences	  that	  provide	  a	  sense	  of	  personal	  continuity	  in	  time	  and	  space”	  (Arnould	  

et.al.	  2005:	  406).	  Dette	  selv-‐narrativ	  samler	  dermed	  alle	  aspekter	  af	  individets	  selvopfattelse,	  så	  

individet	  føler	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  forskellige	  aspekter.	  	  

Individets	  foranderlige	  og	  mangfoldige	  selvopfattelse	  er	  blevet	  forstærket	  af	  

postmodernismens	  fragmentering	  og	  pluralisme,	  da	  man	  nu	  fri	  fra	  traditioner	  og	  andre	  

strukturerende	  enheder,	  kan	  konstruere	  sin	  egen	  individuelle	  identitet.	  Dette	  medfører	  at	  individet	  

bærer	  flere	  forskellige	  masker,	  alt	  efter	  hvilken	  kontekst	  der	  er	  tale	  om.	  Dette	  og	  teori	  om	  den	  

generelle	  identitetskonstruktion	  i	  det	  postmoderne	  samfund	  vil	  blive	  gennemgået	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  	  

	  

3.3.2	  Identitetskonstruktion	  i	  det	  postmoderne	  samfund	  	  

Identitetskonstruktionen	  er	  som	  nævnt	  langt	  mere	  fri	  og	  fleksibel	  end	  tidligere,	  men	  det	  gør	  den	  

samtidig	  også	  mere	  kompleks.	  Gergen	  (1995)	  er	  en	  vigtig	  postmoderne	  teoretiker	  at	  inddrage,	  når	  

man	  taler	  om	  selvopfattelse	  og	  identitet	  i	  det	  postmoderne	  samfund.	  Ifølge	  ham	  betyder	  

postmodernismens	  fragmentering	  og	  pluralisme,	  at	  individets	  selvopfattelse	  bliver	  mere	  kompleks.	  

Gergen	  påpeger,	  at	  individet	  konstant	  eksponeres	  for	  forskellige	  kulturer	  og	  ideer	  og	  indgår	  i	  mange	  

sociale	  relationer.	  Alle	  disse	  forskellige	  indtryk	  og	  opførsler	  betyder,	  at	  individet	  konstant	  udvikler	  sin	  

identitet	  i	  forskellige	  kontekster,	  og	  de	  roller	  vedkommende	  har	  i	  disse	  sammenhænge.	  Det	  er	  således	  

problematisk	  fortsat	  at	  antage,	  at	  individet	  har	  et	  decideret	  jeg-‐selv	  eller	  en	  ”ægte”	  kerneidentitet,	  da	  

der	  nærmere	  er	  tale	  om	  en	  kontinuerlig	  genopfindelse	  af	  sit	  selv	  og	  udviklingen	  af	  forskellige	  
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”masker”.	  Disse	  masker	  udgør	  forskellige	  identiteter,	  som	  alle	  er	  knyttet	  til	  samme	  person,	  men	  

kommer	  i	  spil	  i	  forskellige	  kontekster.	  Hvilken	  maske	  individet	  udlever	  afhænger	  dermed	  af	  de	  givne	  

situationer	  og	  kontekster,	  og	  hvad	  individet	  ønsker	  at	  udtrykke	  i	  den	  specifikke	  sociale	  sammenhæng	  

(Gergen	  1995:	  136-‐138).	  Ifølge	  Gergen	  bliver	  individet	  hæmmet	  af	  ideen	  om	  kun	  at	  have	  én	  

kerneidentitet,	  og	  han	  mener	  de	  forskellige	  masker	  giver	  individet	  den	  fleksibilitet	  han	  eller	  hun	  har	  

brug	  for:	  ”We	  are	  made	  of	  soft	  plastic,	  and	  molded	  by	  social	  circumstances”	  (Gergen	  1995:	  142).	  En	  

kritik	  af	  Gergens	  teori	  har	  været,	  at	  disse	  forskellige	  masker	  og	  identiteter	  er	  overfladiske	  og	  ikke	  

giver	  individet	  en	  stærk	  identitetsfølelse,	  men	  tværtimod	  fostrer	  en	  følelse	  af	  fremmedgørelse.	  

Derudover	  kan	  den	  fragmenterede	  identitet	  frembringe	  en	  følelse	  af	  tomhed	  og	  mangel	  på	  mening	  for	  

individet.	  	  Gergen	  modsvarer	  dog	  denne	  kritik	  ved	  at	  pointere,	  at	  hver	  af	  maskerne	  føles	  som	  en	  

virkelig	  og	  ægte	  del	  af	  individets	  identitet:	  ”we	  should	  not	  conclude	  that	  all	  of	  our	  relationships	  are	  fake:	  

subjects	  in	  our	  studies	  generally	  believed	  in	  the	  masks	  they	  wore.	  Once	  donned,	  mask	  becomes	  reality”	  

(Gergen	  1995:	  142).	  En	  måde	  hvorpå	  den	  postmoderne	  forbruger	  konstruerer	  disse	  forskellige	  

masker	  og	  identiteter	  er	  via	  forbrug.	  	  

	  

3.3.3	  Identitetskonstruktion	  via	  forbrug	  

Belk	  (1988)	  er	  en	  central	  teoretiker,	  det	  kommer	  til	  individets	  identitetskonstruktion,	  om	  end	  han	  

mener,	  at	  individet	  har	  et	  kerne-‐selv	  (jf.	  forrige	  afsnit).	  Dog	  er	  hans	  teori	  relevant	  til	  at	  belyse	  

sammenhængen	  mellem	  identitet	  og	  forbrug.	  Han	  mener,	  at	  der	  findes	  en	  stærk	  sammenhæng	  mellem	  

vores	  forbrug	  og	  identitet,	  da	  vi	  bruger	  vores	  forbrug	  og	  ejendele	  til	  at	  konstruere,	  reflektere	  og	  

manifestere	  vores	  identitet.	  Således	  definerer	  vi	  hvem	  vi	  er	  via	  vores	  ejendele,	  både	  overfor	  os	  selv	  og	  

vores	  omverden.	  Man	  kan	  sige,	  at	  vi	  er	  hvad	  vi	  ejer,	  eller	  ønsker	  at	  eje,	  og	  de	  ting	  vi	  køber	  bliver	  en	  del	  

af	  os	  selv	  og	  vores	  identitet	  (Belk	  1988:	  139).	  Belk	  skelner	  mellem	  forskellige	  dele	  af	  vores	  

selvidentitet:	  vores	  kerneidentitet	  (“core	  self”),	  	  og	  vores	  udvidede	  identitet	  (”extended	  self”).	  For	  at	  

styrke	  vores	  kerne	  forsøger	  vi	  at	  udvide	  den	  ved	  hjælp	  af	  forskellige	  eksterne	  objekter,	  som	  i	  

varierende	  grad	  kan	  være	  centrale	  for	  vores	  identitet	  (Belk	  1988:	  152).	  Man	  kan	  inddele	  extended	  self	  

i	  fire	  niveauer,	  startende	  med	  det	  individuelle	  niveau,	  som	  omfatter	  ens	  personlige	  ejendele	  (f.eks.	  tøj,	  

smykker,	  bil).	  Dernæst	  kommer	  niveauer	  som	  har	  at	  gøre	  med	  vores	  kollektive	  identitet,	  og	  de	  

objekter	  og	  symboler	  vi	  deler	  med	  en	  gruppe.	  Der	  er	  et	  familie	  niveau,	  hvor	  bl.a.	  ens	  hjem,	  dvs.	  hus,	  

møbler	  og	  indretning	  indgår.	  Derudover	  kan	  man	  tale	  om	  et	  community	  niveau,	  hvor	  et	  tilhørsforhold	  

til	  et	  bestemt	  sted	  udvider	  identiteten.	  Endelig	  er	  der	  gruppe	  niveauet	  som	  dækker	  de	  tilhørsforhold	  vi	  

har	  til	  sociale	  grupper,	  f.eks.	  referencegrupper	  eller	  subkulturer	  man	  er	  tilknyttet.	  Her	  føler	  man	  et	  

tilhørsforhold	  til	  en	  gruppe	  mennesker,	  og	  ved	  at	  klæde	  sig	  eller	  forbruge	  musik	  eller	  andre	  kulturelle	  

objekter	  på	  bestemt	  måde,	  kan	  man	  udtrykke	  sin	  gruppeidentitet	  (Belk	  1988:	  152-‐153).	  	  
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I	  postmodernismen	  skabes	  frihed	  som	  sagt	  ikke	  længere	  gennem	  økonomiske,	  intellektuelle	  og	  

videnskabelige	  fremskridt,	  men	  gennem	  individernes	  egne	  fortællinger	  og	  fortolkninger	  af	  sandheden.	  

Individet	  tager	  dermed	  styringen,	  og	  det	  kan	  også	  ses	  på	  den	  måde	  forbrugersamfundet	  ændrede	  sig	  

fra	  det	  moderne	  til	  det	  postmoderne	  samfund.	  Hvor	  produktionen	  før	  havde	  den	  primære	  rolle,	  er	  det	  

nu	  forbrugerne	  der	  er	  i	  fokus	  (Firat	  &	  Venkatesh	  1995:	  250).	  Dette	  skift	  samt	  den	  teknologiske	  

udvikling	  og	  globaliseringen	  har	  åbnet	  op	  for	  en	  ny	  type	  forbrug,	  hvor	  individet	  har	  mulighed	  for	  

frigørelse	  og	  tilfredsstillelse	  via	  sit	  forbrug	  (Lewis	  &	  Bridger	  2000:	  15).	  Forbrug	  er	  således	  et	  af	  det	  

mest	  centrale	  emner	  i	  den	  postmodernismen:	  ”the	  urge	  to	  consumer	  is	  a	  characteristic	  symptom,	  maybe	  

the	  characteristic	  symptom,	  of	  the	  postmodern	  condition”	  (Brown	  1993:	  19).	  Derudover	  er	  menneskets	  

selvidentitet	  som	  nævnt	  ikke	  komplet	  eller	  permanent,	  men	  konstant	  skiftende	  og	  sammensat	  af	  

forskelligartede	  masker	  og	  identiteter.	  Identiteten	  bliver	  så	  at	  sige	  til	  et	  refleksivt	  projekt,	  hvor	  man	  

forsøger	  at	  skabe	  og	  opretholde	  en	  sammenhængende	  biografisk	  fortælling	  som	  vi	  lever	  ud	  og	  det	  er	  i	  

evnen	  til	  at	  holde	  denne	  narrative	  fortælling	  i	  gang,	  der	  former	  vores	  identitet	  (Giddens	  1996:	  9-‐10).	  

Denne	  biografi	  og	  individets	  ”identitets	  projekter”	  bliver	  i	  høj	  grad	  konstrueret	  ud	  fra	  individets	  

forbrug	  af	  produkter,	  services	  og	  oplevelser	  (Holt	  2002:	  83).	  	  

	   Den	  postmoderne	  forbruger	  køber	  således	  ikke	  længere	  produkter	  kun	  på	  grund	  af	  deres	  

funktionelle,	  utilitariske	  kvaliteter,	  men	  i	  højere	  grad	  som	  følge	  af	  deres	  symbolske	  værdi:	  

”Consumption,	  then,	  must	  not	  be	  understood	  as	  the	  consumption	  of	  use-‐values,	  a	  material	  utility,	  but	  

primarily	  as	  the	  consumption	  of	  signs”	  (Featherstone	  2007:	  83).	  Således	  kan	  selv	  de	  mest	  almindelige	  

og	  simple	  produkter	  være	  symbol	  på	  noget	  større,	  ligesom	  det	  er	  individets	  hverdagsliv	  man	  ser	  disse	  

kulturelle	  symboler	  bliver	  udtrykt	  (Firat	  &	  Venkatesh	  1995:249).	  Man	  udtrykker	  således	  hele	  tiden	  

symboler	  om	  sig	  selv	  via	  de	  ting	  man	  omgiver	  sig	  med,	  ved	  at	  ”carefully	  choose,	  arrange,	  adapt	  and	  

display	  goods	  (…)	  to	  make	  a	  particular	  stylistic	  statement	  which	  expresses	  the	  individuality	  of	  the	  owner”	  

(Featherstone	  2007:112).	  Symbolerne	  i	  sig	  selv	  har	  ikke	  nogen	  bestemt	  oprindelse	  og	  symbolerne	  

bliver	  således	  først	  fortolket	  af	  forbrugeren	  og	  derefter	  afkodet	  og	  fortolket	  af	  omverdenen	  (Firat	  &	  

Venkatesh	  1995:	  251).	  Forbrugeren	  køber	  og	  bruger	  dermed	  produkter	  til	  at	  tilføje	  sit	  liv	  mening,	  

samt	  udtrykke	  individualitet	  og	  differentiere	  sig	  fra	  andre.	  På	  den	  måde	  er	  forbrugere	  ikke	  længere	  

bare	  passive	  brugere	  af	  produkter,	  men	  engagerer	  sig	  aktivt	  i	  produktionen	  af	  meninger	  i	  tingene,	  med	  

det	  formål	  at	  få	  dem	  tilpasset	  den	  identitet	  vedkommende	  ønsker	  at	  udtrykke.	  Forbrugeren	  

producerer	  dermed	  også	  nye	  symboler	  (Featherstone	  2007:	  112-‐113).	  Derudover	  kan	  individet	  blande	  

forskellige	  symboler	  og	  udtryk	  og	  kan	  dermed	  indgå	  i	  flere	  forskellige	  forbrugsoplevelser	  (Firat	  &	  

Venkatesh	  1995:	  255).	  	  
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3.3.4	  Konstruktionen	  af	  ”det	  sande	  jeg”	  

Arnould	  &	  Price	  ser	  også	  centrale	  udfordringer	  og	  risici	  for	  postmoderne	  forbrugeres	  

identitetskonstruktion,	  herunder	  især	  globaliseringen	  og	  hyperrealitet.	  Den	  frihed	  fragmenteringen	  og	  

løsrivelsen	  fra	  traditionerne	  og	  andre	  af	  identitetens	  holdepunkter	  medførte,	  kan	  også	  skabe	  stor	  

uvished	  hos	  individet:	  ”In	  the	  singular,	  highly	  mobile,	  highly	  segmented	  society	  that	  results	  from	  

globalization,	  disjunctures	  between	  culture,	  community,	  and	  selfhood	  become	  pervasive	  (…)	  it	  is	  difficult	  

for	  individuals	  to	  understand	  the	  global	  system	  and	  their	  place	  in	  it”	  (Arnould	  &	  Price	  2000:	  142).	  Denne	  

mangel	  på	  holdepunkter	  kan	  føre	  til	  stor	  usikkerhed	  og	  lammende	  mange	  valgmuligheder:	  ”the	  

continuity	  of	  tradition	  and	  sureities	  of	  habit	  that	  previously	  anchored	  identity	  are	  replaced	  by	  pervasive	  

uncertainty	  and	  a	  dreadful	  multiplicity	  of	  existential	  choices”	  (Arnould	  &	  Price	  2000:	  143).	  	  For	  at	  

imødekomme	  den	  tomhed	  og	  meningsløshed,	  som	  postmodernismen	  kan	  medføre,	  kan	  individet	  

genoprette	  dets	  personlige	  identitetsfølelse	  og	  følelsen	  af	  fællesskab	  og	  tradition	  via	  sit	  forbrug.	  

Individets	  egen	  biografi,	  og	  dermed	  identitet,	  kan	  således	  skabes	  og	  vedligeholdes	  via	  authenticating	  

acts	  og	  authoritative	  performances	  (Arnould	  &	  Price	  2000:	  141-‐145).	  	  

Authenticating	  acts	  udgør	  handlinger,	  der	  på	  forskellig	  vis	  kan	  konstruere	  og	  udtrykke	  

individets	  ”sande	  jeg”,	  og	  dermed	  skabe	  en	  historie	  om	  sig	  selv,	  der	  virker	  ægte	  og	  som	  ikke	  føles	  som	  

en	  rolle.	  Dette	  giver	  en	  stærkere	  identitetsfølelse	  hos	  individet.	  Dette	  sande	  jeg	  kan	  konstrueres	  ved	  at	  

forbruge	  produkter	  og	  oplevelser,	  som	  individet	  vurderer	  kan	  bidrage	  til	  konstruktionen	  af	  den	  

personlige	  identitet.	  Det	  foregår	  ved	  at	  tilegne	  sig	  de	  meninger	  og	  værdier,	  som	  vedkommende	  knytter	  

til	  forskellige	  produkter,	  og	  har	  til	  formål	  at	  bidrage	  med	  en	  følelse	  af	  unikhed	  og	  individualitet.	  

Formålet	  er	  således	  at	  gøre	  disse	  meninger	  til	  en	  del	  af	  ens	  egen	  personlige	  identitet,	  men	  ligeledes	  at	  

man	  lægger	  sin	  egen	  identitet	  i	  produkterne,	  så	  man	  kan	  sige	  ”det	  er	  mig”	  om	  dem.	  Overførslen	  af	  

mening	  går	  dermed	  begge	  veje.	  Derudover	  kan	  produkter	  og	  oplevelser,	  der	  giver	  individet	  en	  følelse	  

af	  berigelse	  og	  selvtillid	  bidrage	  til	  identitetskonstruktionen	  (Arnould	  &	  Price	  2000:	  149-‐150).	  

Individet	  vurderer	  således	  selv,	  hvilke	  produkter	  der	  kan	  bidrage	  til	  det	  sande	  jeg,	  og	  man	  kan	  derfor	  

sige	  at	  det	  sande	  jeg	  stadig	  er	  konstrueret,	  men	  at	  det	  ikke	  føles	  sådan	  for	  individet.	  Authenticating	  

acts	  har	  således	  til	  formål	  at	  bekræfte	  ægtheden	  af	  individets	  identitet	  overfor	  både	  individet	  selv	  og	  

dets	  omgivelser	  (Arnould	  &	  Price	  2000:	  146).	  	  

Authoritative	  performances	  finder	  sted,	  når	  forbrugeren	  konstruerer	  og	  udtrykker	  sin	  

kollektive	  identitet	  i	  fælleskab	  med	  de	  øvrige	  medlemmer	  af	  den	  pågældende	  gruppe.	  Man	  gør	  dette	  

via	  deltagelse	  i	  kulturelle	  optrædener,	  som	  f.eks.	  festivaler	  eller	  ritualer,	  som	  er	  karakteristiske	  for	  det	  

fællesskab	  man	  er	  en	  del	  af.	  Det	  kan	  således	  både	  være	  i	  form	  af	  en	  bestemt	  livsstil	  man	  har	  til	  fælles,	  

eller	  en	  familie,	  et	  lokalsamfund	  eller	  etnisk	  gruppe.	  Formålet	  er,	  at	  skabe	  en	  følelse	  af	  forbundethed	  
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mellem	  den	  personlige	  identitet	  og	  den	  kollektive	  identitet,	  som	  eksisterer	  i	  gruppen	  eller	  

fællesskabet.	  Individerne	  i	  fællesskabet	  konstruerer	  dermed	  den	  kollektive	  identitet	  via	  ritualer,	  

traditioner	  og	  bestemte	  stilarter,	  hvilket	  skaber	  en	  følelse	  af	  fællesskab.	  Dette	  giver	  individet	  en	  

kollektiv	  identitetsfølelse,	  som	  giver	  en	  følelse	  af	  tryghed	  og	  stabilitet	  (Arnould	  &	  Price	  2000:	  147).	  

Man	  kan	  således	  se	  disse	  authoritative	  performances	  som	  værende	  reaktioner	  mod	  postmoderne	  

tendenser	  som	  globalisering	  og	  hyperrealitet	  (Arnould	  &	  Price	  2000:	  148).	  	  

Begge	  metoder	  har	  dermed	  til	  formål	  at	  skabe	  en	  forbindelse	  mellem	  en	  genstand	  eller	  

oplevelse	  og	  individets	  identitet	  og	  den	  historie	  vedkommende	  ønsker	  at	  fortælle	  om	  sig	  selv	  

(Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  839).	  Dette	  relaterer	  sig	  i	  høj	  grad	  til	  konceptet	  omkring	  autenticitet,	  da	  

det	  netop	  er	  en	  autentisk	  identitet,	  som	  forbrugeren	  søger	  ved	  at	  indgå	  i	  autenticating	  acts	  og	  

authoritative	  performances.	  	  

3.3.5	  Opsummering	  

Den	  postmoderne	  forbrugerkultur	  er	  kendetegnet	  ved	  en	  forskydning	  af	  magtbalancen	  fra	  

producenterne	  til	  forbrugerne.	  Postmodernismens	  generelle	  fragmentering	  og	  pluralisme	  har	  også	  

haft	  effekt	  på	  forbrugernes	  identitet,	  da	  de	  nu	  i	  endnu	  højere	  grad	  konstruerer	  deres	  selvvalgte	  

identitet	  og	  de	  forskellige	  masker	  ud	  fra	  hvad	  de	  køber.	  Man	  udtrykker	  således	  hele	  tiden	  sin	  identitet	  

via	  sine	  ejendele	  og	  de	  authenticating	  acts	  og	  authoritative	  performances	  man	  udfører.	  På	  denne	  måde	  

kan	  individet	  få	  en	  stærkere	  identitetsfølelse	  og	  føle	  at	  de	  udtrykker	  deres	  ”sande	  jeg”.	  I	  denne	  

forbindelse	  er	  forbrug	  af	  autentiske	  genstande	  vigtig	  for	  at	  konstruere	  og	  udtrykke	  denne	  sande	  

identitet.	  	  

3.4	  Autenticitet	  
Et	  af	  det	  helt	  store	  ”buzzwords”	  inden	  for	  marketing	  har	  de	  sidste	  år	  været	  autenticitet.	  I	  dag	  er	  der	  et	  

stadig	  større	  fokus	  på	  autenticiteten	  i	  de	  objekter	  vi	  omgiver	  os	  med,	  men	  på	  trods	  af	  begrebets	  

hyppige	  brug	  hos	  både	  producenter,	  forbrugere	  og	  forskere,	  er	  autenticitet	  stadig	  et	  meget	  komplekst	  

koncept,	  som	  der	  ikke	  findes	  nogen	  klar	  og	  endegyldig	  definition	  på.	  Derudover	  synes	  begrebet	  også	  

konstant	  at	  blive	  reformuleret	  ,	  og	  begrebet	  har	  mange	  nuancer	  og	  fortolkningsmuligheder	  (Botterill	  

2007:	  111).	  Hvorvidt	  der	  findes	  en	  konkret	  betydning	  som	  er	  generel	  for	  de	  fleste	  individer	  er	  også	  

omstridt.	  I	  litteraturen	  er	  der	  dog	  konsensus	  om,	  at	  autenticitet	  har	  at	  gøre	  med	  “what	  is	  genuine,	  real,	  

and/or	  true”	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  839),	  men	  hvad	  dette	  helt	  præcist	  betyder,	  og	  hvordan	  man	  

afgør,	  hvad	  der	  er	  autentisk	  er	  mere	  diskutabelt.	  	  Der	  er	  derudover	  enighed	  blandt	  især	  nyere	  

teoretikere	  om,	  at	  autenticitet	  ikke	  er	  noget	  der	  objektivt	  kan	  bestemmes	  og	  er	  ikke	  en	  fast	  del	  af	  et	  

objekt	  eller	  en	  oplevelse.	  Det	  er	  en	  værdi	  og	  et	  koncept,	  der	  bliver	  socialt	  konstrueret	  via	  forbrugernes	  

fortolkninger:	  “authenticity	  is	  a	  socially	  constructed	  interpretation	  of	  the	  essence	  of	  what	  is	  observed	  
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rather	  than	  properties	  inherent	  in	  an	  object.”	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  839).	  Autenticitet	  er	  dermed	  

noget,	  som	  skabes	  mellem	  objektet	  og	  dets	  ejer,	  og	  er	  ”personal	  experiences	  rather	  than	  objective	  

realities”	  (Grayson	  &	  Martinec	  2004:	  299).	  Konstruktionen	  af	  autenticitet	  baseres	  på	  bestemte	  

aspekter	  og	  egenskaber	  ved	  et	  objekt,	  som	  fortolkes	  forskelligt	  af	  forbrugere	  i	  forskellige	  kontekster.	  

Autenticitet	  opstår	  derfor	  via	  en	  fortolkning	  af,	  hvilke	  betydninger	  og	  værdier	  man	  associerer	  objektet	  

med	  og	  er	  dermed	  afhængig	  af	  de	  sociale	  mekanismer,	  der	  påvirker	  konstruktionen	  af	  autenticitet.	  

Vores	  udgangspunkt	  for	  fortolkning,	  og	  den	  ”linse”	  vi	  ser	  verden	  igennem	  vil	  således	  altid	  være	  vores	  

egne	  kulturelle	  forståelser	  og	  værdier	  (Spooner	  1986:	  221).	  	  

	  I	  afsnittene	  der	  følger	  vil	  de	  forskellige	  aspekter	  omkring	  autenticitet	  blive	  gennemgået.	  Først	  

vil	  autenticitetens	  rolle	  i	  den	  samfundsmæssige	  kontekst	  blive	  diskuteret,	  herunder	  dens	  

sammenhæng	  med	  nogle	  af	  postmodernismens	  træk.	  Dernæst	  præsenteres	  de	  forskellige	  typer	  

autenticitet,	  som	  specialet	  tager	  udgangspunkt	  i,	  hvorefter	  baggrunden	  bag	  disse	  konstruktioner	  

diskuteres.	  Endelig	  afdækkes	  autenticiteten	  rolle	  i	  forbrugernes	  identitetskonstruktion.	  	  

	  

3.4.1	  Autenticitet	  i	  postmodernismen	  

Trilling	  (1973)	  mente,	  at	  autenticitet	  særligt	  blev	  en	  vigtig	  værdi	  i	  perioder,	  hvor	  den	  var	  truet	  eller	  

under	  pres.	  Således	  kan	  man	  også	  fortolke	  de	  seneste	  årtiers	  stigende	  fokus	  på	  autenticitet,	  som	  en	  

reaktion	  på	  overgangen	  fra	  det	  moderne	  til	  det	  postmoderne	  samfund.	  I	  forbindelse	  med	  

industrialiseringen	  oplevede	  man	  via	  den	  stigende	  masseproduktion	  en	  overflod	  af	  forbrugsvarer	  og	  

en	  højere	  grad	  af	  standardisering,	  som	  medførte	  en	  større	  bevidsthed	  om	  den	  sociale	  betydning,	  man	  

tillagde	  henholdsvis	  mekanisk	  produktion	  og	  “gammeldags”	  håndværk,	  såvel	  som	  mellem	  unikke	  

produkter	  og	  let	  udskiftelige	  varer	  (Spooner	  1986:	  226).	  Dette kan have	  ført	  til	  en	  modreaktion	  og	  

efterspørgsel	  efter	  forbrugsvarer	  og	  services,	  der	  udstråler	  godt	  håndværk,	  og	  som	  er	  produceret	  i	  et	  

mindre	  antal.	  Det	  standardiserede	  marked	  kan	  desuden	  have	  medført	  et	  tab	  af	  forbrugernes	  følelse	  af	  

individualitet	  og	  identitetsfølelse.	  Således	  kan	  retro	  og	  vintage	  og	  andre	  former	  for	  autentisk	  forbrug	  

ses	  som	  en	  modreaktion	  til	  den	  stadig	  større	  udbredelse	  af	  standardiserede	  high	  street	  brands	  af	  lav	  

kvalitet,	  som	  f.eks.	  H&M	  og	  IKEA.	  Ved	  at	  forbruge	  produkter,	  som	  skiller	  sig	  ud	  fra	  den	  

standardiserede	  mængde,	  og	  som	  kun	  er	  produceret	  i	  fåtal,	  kan	  forbrugerne	  konstruere	  og	  reflektere	  

deres	  identitet:	  ”Authenticity	  has	  significant	  value	  in	  separating	  a	  brand	  from	  others	  in	  a	  similar	  

category	  and	  attracting	  the	  attention	  of	  consumers	  who	  are	  on	  a	  quest	  for	  individuality”.	  (Bai	  2009:	  

254).	  	  
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Efterspørgslen	  efter	  autenticitet	  kan	  desuden	  hænge	  sammen	  med	  den	  hyperrealitet,	  som	  

den	  postmoderne	  forbruger	  lever	  i.	  Hyperrealiteten	  menes	  af	  nogle	  at	  have	  været	  medvirkende	  til	  at	  

individets	  liv	  er	  blevet	  udtømt	  for	  dets	  autentiske	  mening,	  da	  hyperrealiteten	  kan	  gøre	  det	  svært	  at	  

skelne	  mellem	  det	  ægte	  og	  det	  falske.	  Det	  kan	  dermed	  føles	  som	  om,	  at	  autenticitet	  ikke	  længere	  kan	  

opnås.	  Som	  en	  konsekvens	  heraf	  bliver	  jagten	  på	  autenticitet	  dermed	  mere	  intens	  (Botterill	  2007:	  

105).	  Forbrugeren	  længes	  efter	  noget	  der	  virker	  virkeligt:	  	  ”People	  increasingly	  see	  the	  world	  in	  terms	  

of	  real	  and	  fake,	  and	  want	  to	  buy	  something	  real	  from	  someone	  genuine,	  not	  something	  fake	  from	  

someone	  phony”	  (Pine	  &	  Gilmore	  2007:	  1).	  Derfor	  er	  forbrugeren	  mere	  opmærksom	  på,	  hvilke	  

forbrugsvarer	  og	  oplevelser,	  der	  kan	  opfylde	  denne	  stræben	  efter	  autenticitet,	  så	  varen	  kan	  leve	  op	  til	  

forbrugerens	  ønsker	  og	  behov.	  Da	  marketing	  og	  branding	  dominerer	  nutidens	  samfund,	  og	  brands	  

bruger	  flere	  midler	  og	  mere	  aggressive	  metoder	  til	  at	  positionere	  sig	  som	  værende	  autentiske,	  vil	  

forbrugerne	  gennemskue,	  at	  der	  er	  tale	  om	  kommercielle	  teknikker	  med	  økonomiske	  motiver	  (Holt	  

2002:	  85).	  Som	  Holt	  skriver:	  ”Authenticity	  is	  becoming	  an	  endangered	  species”	  (Holt	  2002:	  86).	  Dermed	  

vil	  mange	  forbrugere	  vende	  disse	  brands	  ryggen	  og	  søge	  nye,	  oprigtigt	  autentiske	  kulturelle	  

ressourcer	  og	  oplevelser.	  Holt	  (2002)	  peger	  desuden	  på,	  at	  post-‐postmodernistiske	  tendenser	  

efterhånden	  er	  ved	  at	  blive	  synlige	  i	  samfundet.	  Herunder	  mener	  han,	  at	  synet	  på	  autenticitet	  i	  brands	  

vil	  ændre	  sig.	  Fra	  at	  være	  relateret	  til	  en	  afstandstagen	  fra	  kommercielle	  og	  økonomiske	  interesser	  vil	  

autenticitet	  i	  højere	  grad	  have	  at	  gøre	  med	  brandets	  eller	  produktets	  evne	  til	  at	  udgøre	  et	  kulturelt	  

materiale,	  som	  forbrugere	  kan	  bruge	  direkte	  i	  deres	  identitetskonstruktion:	  ”brands	  that	  can	  create	  

worlds	  that	  strike	  consumers’	  imaginations,	  that	  inspire	  and	  provoke	  and	  stimulate,	  that	  help	  them	  

interpret	  the	  world	  that	  surrounds	  them,	  will	  earn	  kudos	  and	  profits”	  (Holt	  2002:	  87).	  Produkternes	  

grad	  af	  autenticitet	  betyder	  meget	  for	  dets	  grad	  af	  brugbarhed	  i	  forbrugerens	  identitetskonstruktion:	  

”consumers	  will	  view	  brands	  as	  valuable	  resources	  for	  identity	  construction	  when	  brand	  meanings	  are	  

perceived	  to	  be	  authentic	  –	  original	  and	  disinterested”	  (Holt	  2002:	  85).	  I	  den	  forbindelse	  ser	  

postmoderne	  forbrugere	  i	  en	  vis	  grad	  branding	  og	  markedsføring	  som	  uautentisk,	  og	  for	  at	  blive	  

betragtede	  som	  autentiske	  må	  brands	  derfor	  nedtone	  deres	  økonomiske	  og	  kommercielle	  motiver	  

(Holt	  2002:	  83).	  	  

	  

3.4.2	  Autenticitetens	  rolle	  i	  identitetskonstruktion	   

Som	  følge	  af	  fragmenteringen	  i	  det	  postmoderne	  samfund	  har	  manglen	  på	  traditionelle	  markører	  for	  

mening	  og	  identitet	  har	  medført,	  at	  forbrugere	  er	  blevet	  mere	  aktive	  til	  selv	  via	  sit	  forbrug	  at	  bruge	  og	  

påtage	  sig	  de	  værdier	  og	  meninger,	  de	  ser	  som	  attraktive,	  herunder	  også	  autenticitet	  (Beverland	  &	  

Farrelly	  2010:	  839).	  Selvrealisering	  spiller	  derfor	  en	  stor	  rolle	  i	  motivationerne	  for	  at	  forbruge	  

autenticitet.	  Ved	  at	  forbruge	  produkter	  som	  opfattes	  som	  autentiske,	  kan	  forbrugerne	  udtrykke	  
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personlige	  statements	  og	  værdier,	  som	  vedkommende	  ønsker	  andre	  skal	  se.	  Dermed	  kan	  forbrugeren	  

engagere	  sig	  i	  en	  selvudfoldelse	  og	  selvrealisering,	  som	  skaber	  en	  stærkere	  identitetsfølelse	  (Spooner	  

1986:	  227).	  Forbrug	  af	  autenticitet	  kan	  være	  et	  nyttigt	  værktøj	  for	  forbrugeren,	  både	  i	  sin	  søgen	  efter	  

sit	  mig-‐selv	  og	  sit	  spejl-‐selv.	  Autenticitet	  kan	  dermed	  skabe	  en	  ”balance	  mellem	  det	  de	  opfatter	  som	  

deres	  reelle	  og	  ideelle	  jeg”	  (Lewis	  &	  Bridger,	  2000:	  53).	  Via	  de	  autentiske	  genstande	  kan	  forbrugeren	  

kommunikere	  sin	  identitet	  og	  sine	  idealer	  ud	  til	  omverdenen.	  	  

	  

3.4.3	  Baggrunden	  for	  autenticitetskonstruktionen	  

Beverland	  og	  Farrelly	  (2010)	  har	  undersøgt,	  hvad	  baggrunden	  er	  for	  de	  konstruktioner	  af	  autenticitet,	  

som	  forbrugeren	  skaber.	  De	  mener,	  at	  konstruktionen	  af	  autenticitet	  tager	  udgangspunkt	  i	  

forbrugerens	  personlige	  mål,	  herunder	  et	  overordnet	  mål	  om	  at	  skabe	  og	  udtrykke	  et	  sandt	  jeg.	  De	  

bygger	  videre	  på	  Arnould	  og	  Prices	  (2000)	  teori	  om	  authenticating	  acts	  og	  authoritative	  performances.	  

De	  mener,	  at	  en	  stræben	  efter	  autenticitet	  udspringer	  af	  en	  søgen	  efter	  mening	  i	  livet,	  samt	  behovet	  for	  

at	  konstruere	  en	  ønsket	  identitet	  via	  genstande,	  der	  matcher	  denne	  identitet	  og	  dens	  værdier.	  Det	  

handler	  altså	  om	  at	  opfylde	  personlige	  mål,	  eller	  “self-‐authentication	  goals”.	  Med	  deres	  mål	  for	  øje	  

forsøger	  de	  at	  associere	  objekter	  med	  bestemte	  værdier,	  og	  fokusere	  på	  specifikke	  symboler	  ved	  

genstanden,	  som	  kan	  formidle	  autenticitet.	  Denne	  fortolkning	  af	  genstandes	  autenticitet	  tager	  

udgangspunkt	  i,	  hvordan	  “the	  essence	  of	  what	  is	  observed	  can	  represent	  who	  one	  desires	  to	  be”	  

(Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  839).	  Forbrugeren	  “låner”	  dermed	  de	  værdier,	  som	  de	  selv	  tilskriver	  

genstanden,	  og	  bruger	  det	  i	  formidlingen	  af	  deres	  egen	  selvfortælling.	   

Denne	  fortolkning	  hænger	  derudover	  sammen	  med,	  hvordan	  produktet	  kan	  repræsentere	  ens	  

personlige	  synspunkter	  og	  værdier,	  men	  kan	  også	  udledes	  af	  forbrugerens	  viden	  og	  forventninger	  til	  

produktet,	  stereotyper	  samt	  behovet	  for	  at	  produktet	  matcher	  den	  forestilling	  man	  har	  om	  det.	  

Fortolkningen	  af	  autenticitet	  er	  dermed	  i	  høj	  grad	  kontekstafhængig	  og	  er	  et	  resultat	  af	  forbrugerens	  

personlige	  mål,	  samt	  prioriteringen	  af	  de	  forskellige	  mål	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  839-‐840).	  For	  at	  

sørge	  for	  de	  bedst	  mulige	  indvirkninger	  på	  deres	  identitet	  og	  selvfortælling,	  fremhæver	  forbrugerne	  

derfor	  bestemte	  signaler	  og	  karakteristika	  ved	  genstanden,	  mens	  de	  der	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  

deres	  mål	  og	  ønskede	  identitet	  ignoreres	  eller	  tillægges	  en	  mindre	  betydning:	  “(...)	  result	  in	  purposeful	  

editing	  and	  a	  selective	  projection	  of	  information	  in	  an	  attempt	  to	  convey	  the	  authentic	  self”.	  (Beverland	  &	  

Farrelly	  2010:	  852).	  De	  forskellige	  aspekter	  af	  genstanden	  bliver	  dermed	  en	  slags	  bevismateriale	  på,	  

hvorfor	  genstanden	  er	  autentisk	  eller	  uautentisk.	  På	  den	  måde	  skaber	  forbrugeren	  aktivt	  

autenticiteten	  selv:	  “each	  informant	  was	  an	  active	  consumer	  (or	  creator)	  of	  authenticity	  rather	  than	  a	  

passive	  receiver	  of	  information”	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  852).	  Selv	  produkter	  og	  oplevelser,	  som	  



	   	   41	  

umiddelbart	  ligger	  fjernt	  fra	  begrebet	  autenticitet,	  kan	  forbrugeren	  tillægge	  autenticitet	  (Rose	  &	  Wood	  

2005,	  Grayson	  &	  Martinec	  2004).	  Her	  fortolker	  man	  genstanden	  eller	  oplevelsen	  ud	  fra	  en	  blanding	  af	  

fakta	  og	  fiktion,	  og	  finder	  på	  den	  måde	  de	  elementer	  i	  objektet,	  som	  de	  opfatter	  som	  værende	  oprigtige	  

og	  ægte,	  mens	  man	  ser	  bort	  fra	  de	  elementer	  der	  gør	  objektet	  “falskt”	  eller	  uautentisk	  (Beverland	  &	  

Farrelly	  2010:	  839-‐840).	  Man	  kan	  sige,	  at	  det	  overordnede	  mål	  altid	  er	  det	  samme,	  eftersom	  de	  alle	  

søger	  autenticitet,	  en	  de	  specifikke	  mål	  der	  ligger	  bagved	  kan	  være	  forskellige:	  “consumers	  ultimately	  

seek	  the	  same	  thing	  (authenticity)	  in	  different	  objects,	  brands,	  and	  events	  for	  different	  reasons	  (control,	  

connection,	  and/or	  virtue)”	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  853).	   

Forbrugerne	  påvirkes	  altså	  af	  deres	  overordnede	  personlige	  mål,	  når	  de	  vurderer	  hvad	  der	  er	  

autentisk.	  Beverland	  og	  Farrelly	  identificerer	  i	  deres	  undersøgelse	  tre	  dominerende	  personlige	  mål	  

hos	  forbrugerne:	  1)	  at	  føle	  man	  har	  kontrol,	  2)	  at	  føle	  sig	  forbundet	  og	  3)	  at	  føle	  sig	  dydig	  (Beverland	  &	  

Farrelly	  2010:	  841).	  Enkelte	  eller	  alle	  tre	  mål	  kan	  være	  til	  stede	  hos	  forbrugeren,	  og	  man	  kan	  opleve	  at	  

målene	  kommer	  i	  konflikt	  med	  hinanden,	  når	  genstande	  indeholder	  modsatrettede	  fordele	  (Beverland	  

&	  Farrelly	  2010:	  848).	  Disse	  mål	  reflekterer	  derudover	  hver	  deres	  sociokulturelle	  normer,	  således	  at	  

kontrol	  hænger	  sammen	  med	  at	  være	  praktisk	  og	  problemløsende,	  mens	  forbundethed	  har	  at	  gøre	  

med	  at	  deltage	  i	  noget	  større	  end	  én	  selv,	  og	  dydighed	  relateres	  til	  at	  have	  moral	  og	  skelne	  mellem	  

rigtigt	  og	  forkert	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  848).	  	  Ved	  at	  føle	  man	  har	  kontrol	  over	  sit	  forbrug	  og	  

sine	  omgivelser,	  kan	  man	  også	  føle,	  at	  man	  har	  kontrol	  over	  livet	  generelt,	  og	  at	  dette	  opnås	  ved	  at	  

træffe	  nogle	  velovervejede	  valg	  og	  generelt	  have	  en	  god	  personlig	  formåen.	  Forbrugeren	  søger	  her	  ofte	  

effektive	  og	  succesfulde	  løsninger	  samt	  funktionelle	  fordele	  og	  verificerbare	  informationer,	  som	  kan	  

hjælpe	  til	  at	  træffe	  rationelle	  beslutninger.	  Følelsesmæssige	  fordele	  betyder	  derfor	  en	  mindre	  rolle	  

(Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  849).	  	  Dernæst	  kan	  en	  følelse	  af tilknytning	  til	  mennesker,	  fællesskaber,	  

kulturer,	  traditioner	  og	  steder	  giver	  forbrugeren	  personlig	  berigelse	  og	  kan	  anvendes	  i	  fortællingen	  

om	  deres	  identitet.	  Der	  kan	  være	  tale	  om	  genstande	  som	  minder	  om	  disse	  fællesskaber,	  steder	  eller	  

kulturer	  eller	  som	  gør,	  at	  man	  kan	  føle	  forbundethed	  og	  kommunikere	  med	  andre	  der	  deler	  samme	  

oplevelser	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  843-‐846).	  Endelig	  kan	  man	  stræbe	  efter	  at	  være	  dydig,	  og	  

udtrykke	  sine	  moralske	  værdier.	  På	  den	  måde	  opnår	  man	  en	  åndelig	  tilfredshed	  ved	  at	  opleve	  sig	  selv	  

handle	  efter	  disse	  værdier	  samtidig	  med,	  at	  man	  føler	  tilfredshed	  ved	  at	  kommunikere	  disse	  værdier	  

til	  omverdenen	  og	  tage	  afstand	  til	  dem,	  der	  ikke	  deler	  samme	  værdier	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  

846-‐847).	  	  

Nu	  er	  autenticitetens	  kontekst	  og	  dens	  rolle	  i	  det	  postmoderne	  samfund	  blevet	  gennemgået,	  og	  

baggrunden	  for	  forbrugernes	  konstruktioner	  af	  autenticitet	  er	  ligeledes	  blevet	  introduceret.	  I	  de	  

følgende	  afsnit	  vil	  de	  forskellige	  typer	  autenticitetskonstruktioner	  blive	  gennemgået.	   
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3.4.4	  Typer	  af	  autenticitetskonstruktioner	  
Som	  tidligere	  nævnt	  er	  der	  mange	  forskellige	  måder	  at	  definere	  autenticitet	  på,	  og	  man	  kan	  tale	  om	  

forskellige	  typer	  autenticitet,	  alt	  efter	  hvilke	  egenskaber	  forbrugeren	  har	  baseret	  sin	  fortolkning	  på.	  I	  

de	  følgende	  afsnit	  vil	  den	  indeksikalske/rene	  og	  den	  ikoniske/omtrentlige	  autenticitet	  først	  blive	  

gennemgået,	  hvorefter	  de	  bredere	  autenticitetskonstruktioner	  med	  fokus	  på	  æstetiske	  meninger	  og	  

personlige	  anvendelsesmuligheder	  vil	  blive	  afdækket.	  Herunder	  introduceres	  autenticitet	  som	  

harmoni,	  balance	  eller	  glæde,	  autenticitet	  som	  forbindelse	  til	  tid	  eller	  sted	  og	  autenticitet	  som	  

selvudfoldelse.	  	  

3.4.4.1	  Indeksikalsk/ren	  autenticitet	  	  

Denne	  form	  for	  autenticitet	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  have	  fokus	  på	  genstandens	  originalitet,	  dvs.	  at	  det	  

ikke	  er	  en	  kopi.	  Det	  handler	  her	  om,	  at	  kun	  ”den	  ægte	  vare”	  kan	  være	  autentisk.	  Forbrugere	  der	  

konstruerer	  denne	  type	  autenticitet	  bruger	  i	  den	  forbindelse	  tegn,	  som	  har	  en	  ”factual	  and	  spacio-‐

temporal	  link	  with	  something	  else”	  (Grayson	  &	  Martinec	  2004:	  298).	  Man	  tror	  altså	  på,	  at	  genstanden	  

rent	  faktisk	  er	  fra	  den	  tid	  den	  ser	  ud	  til,	  samt	  at	  den	  har	  fulgt	  de	  historiske	  traditioner.	  Der	  skal	  

dermed	  være	  et	  troskab	  til	  de	  traditionelle	  produktionsmetoder,	  materialer	  og	  produktionssted	  

(Beverland	  et.	  al.	  2008:	  7).	  Der	  er	  således	  en	  kobling	  til	  dens	  historie,	  tradition	  eller	  kultur	  og	  relation	  

til	  en	  bestemt	  tid	  og	  et	  bestemt	  sted,	  og	  dens	  originalitet	  skal	  kunne	  verificeres.	  Denne	  verifikation	  kan	  

ske	  ved	  fysiske	  tegn	  på	  genstanden,	  der	  indikerer	  at	  genstanden	  er	  fra	  en	  bestemt	  periode,	  eller	  ved	  at	  

se	  andre	  former	  for	  fysiske	  beviser	  på	  at	  det	  er	  en	  original,	  f.eks.	  en	  signatur	  eller	  stempel.	  Derudover	  

kan	  der	  også	  være	  tale	  om	  ikke-‐fysiske	  beviser,	  f.eks.	  ved	  at	  en	  troværdig	  kilde	  kan	  bekræfte	  

originaliteten.	  	  

3.4.4.2	  Ikonisk/omtrentlig	  autenticitet	  	  

Den	  ikoniske	  autenticitet	  fokuserer	  på,	  at	  genstanden	  skal	  ligne	  noget	  der	  er	  indeksikalsk	  autentisk	  for	  

at	  være	  autentisk.	  Her	  behøver	  genstanden	  ikke	  have	  konkrete	  socio-‐temporal	  links	  for	  at	  kunne	  

vurdere	  autenticiteten,	  og	  således	  kan	  en	  ”god	  kopi”	  eller	  reproduktion	  godt	  være	  autentisk,	  så	  længe	  

dens	  fysiske	  form	  minder	  om	  noget	  originalt.	  Derudover	  er	  forbrugere	  der	  konstruerer	  ikonisk	  

autenticitet	  mere	  åbne	  for	  ændringer,	  så	  længe	  der	  er	  en	  forbindelse	  mellem	  fortiden	  og	  nutiden.	  De	  

historiske	  traditioner	  kan	  således	  godt	  imødekomme	  nutidige	  standarder	  og	  krav	  og	  stadig	  være	  

autentisk	  (Beverland	  et.	  al.	  2008:	  10).	  Der	  er	  dermed	  tale	  om	  en	  mere	  sanselig	  konstruktion	  af	  

autenticitet,	  som	  er	  baseret	  på	  nogle	  forestillinger,	  som	  forbrugerens	  forhåndsviden	  og	  forventninger	  

tilsammen	  har	  skabt.	  Disse	  forestillinger	  sammenlignes	  med,	  hvad	  de	  sanser	  i	  genstanden,	  og	  vurderer	  

ud	  fra	  det,	  om	  genstandens	  udseende	  og	  fornemmelse	  stemmer	  overens	  med	  de	  personlige	  

forestillinger.	  Der	  er	  dermed	  i	  høj	  grad	  også	  tale	  om	  en	  konstruktion,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  følelser	  
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og	  fornemmelser	  (Grayson	  &	  Martinec	  2004:	  298).	  Konstruktionen	  af	  autenticitet	  kan	  således	  også	  

tage	  udgangspunkt	  i,	  hvorvidt	  genstanden	  passer	  til	  en	  bestemt	  kulturelt	  defineret	  kategori	  eller	  

genre.	  Disse	  kategorier	  er	  baseret	  på	  nogle	  generelle	  træk	  og	  kriterier,	  som	  genstanden	  skal	  have	  til	  

fælles,	  før	  den	  kan	  betragtes	  som	  værende	  en	  del	  af	  kategorien.	  Der	  er	  således	  tale	  om	  nogle	  træk,	  der	  

forbindes	  med,	  hvordan	  genstanden	  ”burde”	  se	  ud	  for	  at	  passe	  ind:	  “the	  ability	  of	  a	  place	  or	  event	  [or	  

object]	  to	  conform	  to	  an	  idealized	  representation	  of	  reality:	  	  that	  is,	  	  to	  a	  set	  of	  expectations	  regarding	  

how	  such	  a	  thing	  ought	  to	  look	  and	  feel”	  (Grazian	  2003:	  10).	  Forbrugerne	  vurderer	  her	  ofte	  

genstandene	  ud	  fra	  hvad	  de	  ”ser	  ud	  til”	  at	  være,	  f.eks.	  noget	  der	  ser	  gammelt	  ud,	  som	  ser	  ud	  til	  at	  være	  

fra	  en	  bestemt	  tidsperiode	  eller	  ganske	  enkelt	  bare	  ”ser	  ægte	  ud”	  (Garyson	  &	  Martinec	  2004:	  301).	  	  

	  

Indeksikalske	  og	  ikoniske	  konstruktioner	  af	  autenticitet	  udelukker	  dog	  ikke	  hinanden,	  da	  en	  

genstande	  kan	  indeholde	  både	  indeksikalske	  og	  ikoniske	  tegn	  på	  samme	  tid.	  Dette	  kunne	  være	  

tilfældet	  ved	  en	  kjole,	  hvor	  mærket	  i	  nakken	  udgør	  et	  indeksikalsk	  tegn	  på	  dens	  autenticitet,	  mens	  

dens	  snit	  udgør	  et	  ikonisk	  tegn,	  da	  den	  stemmer	  overens	  med	  den	  stil	  der	  var	  typisk	  dengang	  (Grayson	  

&	  Martinec	  2004:	  298).	  Begge	  typer	  tegn	  eksisterer	  dermed	  i	  samme	  genstand:	  ”All	  market	  offerings	  

have	  indexical	  and	  iconic	  properties,	  but	  not	  all	  will	  be	  judged	  as	  authentic	  by	  a	  particular	  consumer”	  

(Grayson	  &	  Martinec	  2004:	  299).	  Derudover	  er	  der	  ikke	  tale	  om	  ”enten	  eller”,	  og	  samme	  genstand	  kan	  

have	  forskellige	  grader	  af	  begge	  typer	  autenticitet.	  	  

	  

3.4.4.3	  Æstetisk	  funderede	  konstruktioner	  af	  autenticitet	  	  

	  Postrel	  mener,	  som	  de	  fleste	  nyere	  teorier	  om	  autenticitet,	  at	  autenticitet	  altid	  må	  forstås	  ud	  fra	  

individets	  subjektive	  fortolkninger	  og	  ikke	  en	  objektiv	  standard:	  “Authenticity	  is	  thus	  what	  “seems	  

right”,	  a	  decidedly	  subjective	  and	  changeable	  criterion,	  not	  something	  that	  can	  be	  deducted	  from	  nature”	  

(Postrel	  2003:	  116).	  Hendes	  teori	  adskiller	  sig	  dog	  fra	  de	  teorier	  der	  netop	  er	  blevet	  gennemgået,	  i	  og	  

med	  at	  hendes	  autenticitetskonstruktioner	  tager	  udgangspunkt	  i	  æstetiske	  genstande	  og	  

sammenhængen	  mellem	  æstetisk	  mening,	  autenticitet	  og	  identitet.	  Ifølge	  hende	  er	  de	  æstetiske	  

meninger	  vores	  ejendele	  udtrykker	  med	  til	  at	  konstruere	  en	  autentisk	  identitet:	  	  ”authentic	  identity	  is	  

reflected	  in	  the	  sensory	  aspects	  of	  my	  person,	  places,	  and	  things.	  People	  can	  look	  at	  me	  and	  see	  something	  

true	  about	  who	  I	  really	  am	  (…)	  this	  is	  the	  aim	  of	  aesthetic	  meaning	  –	  to	  capture	  and	  convey	  identity,	  to	  

turn	  our	  ineffable	  sense	  of	  self	  into	  something	  tangible	  and	  authentic"	  (Postrel	  2003:	  108-‐109).	  

Auteniticitet	  konstrueres	  således	  i	  de	  ting,	  som	  forbrugeren	  finder	  æstetisk	  meningsfulde.	  Derudover	  

tager	  disse	  typer	  autenticitet	  udgangspunkt	  i,	  hvorvidt	  genstanden	  tilbyder	  individet	  nogle	  personlige	  
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anvendelsesmuligheder:	  ”we	  can	  decide	  for	  ourselves	  what	  is	  for	  our	  purposes,	  what	  matches	  surface	  

with	  substance,	  form	  with	  identity”	  (Postrel	  2003:	  113).	  Således	  har	  Postrels	  teori	  mere	  fokus	  på	  

autenticitetens	  sammenhæng	  med	  konstruktionen	  af	  identitet	  end	  de	  førnævnte	  indeksikalske	  og	  

ikoniske	  typer	  autenticitet.	  	  

Hun	  identificerer	  tre	  typer	  autenticitet:	  1)	  autenticitet	  som	  harmoni,	  balance	  eller	  glæde	  2)	  

autenticitet	  som	  en	  forbindelse	  til	  tid	  eller	  sted	  samt	  3)	  autenticitet	  som	  selvudfoldelse	  (Postrel	  2003:	  

113-‐115).	  Ved	  den	  første	  definition	  ser	  man	  genstande	  som	  autentiske,	  når	  de	  får	  forbrugeren	  til	  at	  

føle	  harmoni,	  balance	  og	  glæde.	  Det	  drejer	  sig	  dermed	  mere	  om	  nydelse	  end	  mening.	  Man	  ser	  derfor	  

også	  reproduktioner	  som	  autentiske,	  så	  længe	  de	  udtrykker	  og	  indeholder	  de	  samme	  æstetiske	  udtryk	  

som	  originalen.	  En	  genstand	  bliver	  derimod	  uautentisk,	  hvis	  nogle	  historiske	  elementer	  og	  udtryk	  er	  

udeladt,	  som	  gør	  at	  genstandens	  æstetiske	  komponenter	  kommer	  ud	  af	  balance	  (Postrel	  2003:	  114).	  

Den	  næste	  type	  konstruktion	  ser	  autenticitet	  som	  en	  forbindelse	  til	  en	  anden	  tid	  eller	  sted.	  Her	  

relaterer	  man	  genstanden	  til	  en	  historie,	  som	  både	  kan	  være	  i	  historisk	  forstand,	  hvor	  man	  associerer	  

den	  med	  en	  anden	  tidsperiode,	  eller	  personlig,	  hvor	  det	  er	  de	  personlige	  historier	  og	  minder	  om	  

personer,	  steder	  og	  tidspunkter.	  Det	  er	  dermed	  den	  måde	  en	  genstand	  kan	  relatere	  sig	  til	  forbrugerens	  

identitet,	  historie	  og	  traditioner,	  der	  gør	  den	  autentisk	  (Postrel	  2003:	  115).	  Endelig	  kan	  autenticitet	  

konstrueres	  ud	  fra	  genstandens	  evne	  til	  at	  bidrage	  til	  individets	  selvudfoldelse,	  hvor	  genstanden	  

udtrykker	  forbrugerens	  identitet	  ud	  fra	  devisen:	  “I	  like	  that.	  I’m	  like	  that”	  (Postrel	  2003:	  115).	  Der	  er	  

altså	  tale	  om	  autentiske	  objekter,	  når	  de	  kan	  formidle	  et	  sandfærdigt	  udtryk	  for	  forbrugerens	  identitet.	  

Generelt	  for	  alle	  tre	  typer	  autenticitet	  er,	  at	  de	  tager	  udgangspunkt	  i	  ”what	  seems	  right”	  (Postrel	  2003:	  

116)	  og	  drives	  af	  en	  modvilje	  mod	  at	  lade	  sig	  diktere	  efter	  udefrakommende	  standarder	  for,	  hvad	  der	  

er	  autentisk.	  	  

	  

3.4.5	  Opsummering	  

Det	  er	  hermed	  blevet	  afdækket,	  at	  den	  indeksikalske	  autenticitet	  baserer	  sin	  konstruktion	  af	  

autenticitet	  på	  originalitet,	  fakta	  og	  objektive	  tegn,	  og	  er	  på	  den	  vis	  en	  mere	  snæver	  konstruktion	  af	  

autenticitet	  end	  den	  ikoniske.	  Den	  ikoniske	  autenticitet	  konstrueres	  ud	  fra	  forbrugerens	  sanser,	  

følelser,	  forestillinger	  og	  forventninger	  om	  hvordan	  noget	  ”burde”	  være.	  Den	  ikoniske	  autenticitet	  

bruger	  således	  i	  højere	  grad	  subjektive	  og	  abstrakte	  tegn	  og	  informationer	  til	  at	  konstruere	  

autenticitet.	  Derudover	  bruges	  også	  følelser	  og	  fornemmelser	  til	  at	  vurderer	  autenticitet,	  og	  der	  er	  

således	  tale	  om	  en	  mindre	  præcis	  og	  mere	  bred	  konstruktion	  af	  autenticitet	  (Beverland	  et.	  al.	  2008:	  

10).	  Autenticitet	  som	  harmoni,	  balance	  eller	  glæde,	  autenticitet	  som	  forbindelse	  til	  tid	  eller	  sted	  og	  

autenticitet	  som	  selvudfoldelse	  er	  ligeledes	  brede	  (om	  ikke	  endnu	  bredere)	  konstruktioner	  af	  



	   	   45	  

autenticitet.	  Disse	  konstruktioner	  har	  den	  æstetiske	  mening	  og	  de	  personlige	  fordele	  og	  

anvendelsesmuligheder	  som	  sit	  fokus	  i	  vurderingen	  af	  autenticitet.	  	  

	  

3.5	  Delkonklusion	  
I	  denne	  del	  af	  specialet	  blev	  det	  teoretiske	  fundament	  gennemgået.	  Først	  blev	  retro	  og	  vintage	  

defineret,	  og	  forbrugets	  karakteristika	  og	  rolle	  i	  identitetskonstruktion	  blev	  diskuteret.	  Herefter	  blev	  

retro	  og	  vintage	  forbrugets	  kontekst,	  det	  postmoderne	  samfund,	  gennemgået	  med	  fokus	  på	  nogle	  af	  

dette	  paradigmes	  hovedtræk;	  fragmentering,	  pluralisme	  og	  hyperrealitet.	  Derefter	  blev	  teori	  om	  

selvopfattelse	  og	  konstruktion	  af	  identitet	  afdækket,	  herunder	  postmodernismens	  konsekvenser	  for	  

identitetskonstruktion.	  Det	  blev	  fastslået	  at	  postmoderne	  individer	  som	  følge	  af	  bl.a.	  fragmenteringen	  i	  

samfundet,	  har	  flere	  forskellige	  identiteter	  eller	  masker,	  som	  de	  bruger	  afhængigt	  af,	  hvilken	  social	  

kontekst	  de	  befinder	  sig	  i.	  Nogle	  af	  udfordringerne	  for	  identitet	  blev	  gennemgået,	  og	  det	  blev	  klarlagt,	  

hvordan	  authenticating	  acts	  og	  authoritative	  performances	  kan	  give	  individet	  en	  stærkere	  

identitetsfølelse,	  samt	  udtrykke	  individets	  ”sande	  jeg”.	  Derefter	  blev	  begrebet	  autenticitet	  og	  dets	  

sammenhæng	  med	  postmodernismen	  introduceret.	  Autenticitet	  er	  et	  komplekst	  koncept,	  og	  

definitionen	  af	  det	  er	  meget	  vag.	  Det	  er	  en	  værdi,	  som	  konstrueres	  subjektivt	  af	  de	  enkelte	  forbrugere	  

og	  har	  til	  formål	  at	  bidrage	  til	  konstruktionen	  af,	  hvad	  individet	  ser	  som	  sit	  autentiske,	  sande	  jeg.	  Fem	  

typer	  autenticitet	  blev	  herefter	  gennemgået.	  Den	  indeksikalske/rene	  har	  fokus	  på	  objektive	  og	  

verificerbare	  tegn,	  mens	  den	  ikoniske	  vurderer	  autenticitet	  ud	  fra	  subjektive	  forestillinger,	  følelser	  og	  

fornemmelser.	  Endelig	  kan	  man	  vurderer	  autenticitet	  ud	  fra	  genstandens	  æstetiske	  mening	  samt	  de	  

personlige	  anvendelsesmuligheder.	  Således	  kan	  man	  konstruere	  autenticitet	  ud	  fra	  genstandens	  evne	  

til	  at	  1)	  frembringe	  harmoni,	  balance	  eller	  glæde,	  2)	  skabe	  forbindelse	  til	  tid	  eller	  sted	  og	  3)	  give	  

forbrugeren	  mulighed	  for	  selvudfoldelse.	  	  
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4.	  Analyse 

4.1	  Kodning	  og	  kategorisering	  af	  data	  	  
Før	  jeg	  i	  det	  kommende	  afsnit	  påbegynder	  min	  analyse	  af	  de	  indsamlede	  empiriske	  data,	  vil	  jeg	  kort	  

gennemgå	  den	  metode,	  jeg	  anvendte	  til	  at	  kode	  og	  kategorisere	  mine	  data.	  Når	  man	  arbejder	  med	  

kvalitative	  data,	  baserer	  man	  som	  oftest	  analysen	  på	  en	  induktiv	  tilgang	  til	  analysen	  (Brinkmann	  2014:	  

87).	  Jeg	  har	  herunder	  anvendt	  kodning,	  dvs.	  en	  identifikation	  af	  de	  centrale	  temaer	  og	  mønstre	  i	  de	  

indsamlede	  data.	  Man	  kondenserer	  på	  den	  måde	  store	  mængder	  data	  til	  nogle	  mindre,	  analyserbare	  

enheder	  og	  det	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  man	  kan	  åbne	  op	  for	  sine	  data	  og	  begynde	  arbejdet	  med	  en	  

dybdegående	  analyse:	  “In	  practice,	  coding	  usually	  is	  a	  mixture	  of	  data	  reduction	  and	  data	  complication.	  

Coding	  generally	  is	  used	  to	  break	  up	  and	  segment	  the	  data	  into	  simpler,	  general	  categories	  and	  is	  used	  to	  

expand	  and	  tease	  out	  the	  data,	  in	  order	  to	  formulate	  new	  questions	  and	  levels	  of	  interpretation.”	  (Coffey	  

&	  Atkinson	  1996:	  30). Jeg	  har	  ligeledes	  baseret	  min	  analyse	  på	  en	  kodning,	  som	  blev	  foretaget	  ved	  at	  

tage	  udgangspunkt	  i	  mine	  interviews,	  	  hvor	  jeg	  allerede	  under	  transskriberingen	  begyndte	  at	  finde	  

gennemgående	  emner,	  kategorier	  og	  sammenhænge	  mellem	  respondenternes	  udsagn.	  Til	  slut	  

sammenlignede	  jeg	  de	  koder,	  jeg	  havde	  fundet	  i	  hvert	  interview,	  og	  samlede	  dem	  i	  kategorier	  og	  

temaer	  ud	  fra	  det.	  Analysemetoden	  stemmer	  dermed	  også	  overens	  med	  min	  socialkonstruktivistiske	  

tilgang	  til	  undersøgelsen,	  eftersom	  jeg	  også	  i	  kodningen	  tager	  udgangspunkt	  i	  min	  egen	  subjektive	  

fortolkning	  af	  det	  empiriske	  materiale.	  Jeg	  har	  bragt	  de	  dele	  af	  dataene	  sammen,	  hvor	  jeg	  vurderer	  

udsagnene	  omhandler	  samme	  temaer,	  og	  bruger	  disse	  kategorier	  til	  at	  sammenligne	  de	  forskellige	  

konstruktioner	  og	  analyserer	  desuden	  kategorierne	  ud	  fra	  mit	  teoretiske	  fundament	  og	  egne	  ideer	  

(Coffey	  &	  Atkinson	  1996:	  27-‐32).	  De	  forskellige	  kategorier	  vil	  blive	  gennemgået	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  	  

4.2	  Introduktion	  til	  analysen	  
Under	  interviewforløbene	  blev	  det	  hurtigt	  klart,	  at	  respondenterne	  havde	  forskellige	  tanker	  om,	  hvad	  

autenticitet	  er,	  og	  ud	  fra	  hvilke	  parametre	  man	  vurderer	  genstandes	  autenticitet.	  Derudover	  opstod	  

der	  af	  og	  til	  modsætningsforhold	  mellem	  de	  forskellige	  konstruktioner	  hos	  hver	  respondent.	  Også	  

disse	  modsætninger	  vil	  blive	  behandlet	  i	  analysen.	  I	  forbindelse	  med	  min	  kodning	  af	  dataene	  var	  der	  

nogle	  bestemte	  temaer	  relaterede	  til	  problematikken	  omkring	  autenticitet,	  som	  var	  gennemgående	  i	  

alle	  interviews.	  Disse	  var:	  originalitet,	  unikhed	  og	  individualitet,	  historie,	  håndværk	  og	  kvalitet.	  Disse	  

temaer	  havde	  forskellige	  betydninger	  for	  respondenterne	  og	  deres	  vigtighed	  varierede,	  men	  de	  er	  alle	  

centrale	  punkter	  i	  konstruktionen	  af	  autenticitet	  og	  identitet,	  og	  de	  vil	  derfor	  blive	  behandlet	  i	  dybden	  

i	  løbet	  af	  analysen.	  	  

Analysen	  vil	  sammenholde	  de	  indsamlede	  data	  med	  den	  teoretiske	  empiri,	  som	  blev	  

gennemgået	  tidligere	  i	  opgaven.	  Herunder	  vil	  teorierne	  fra	  Grayson	  &	  Martinec	  (2004),	  Beverland	  et.al	  
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(2008)	  samt	  Postrel	  (2003)	  anvendes	  til	  først	  at	  analysere	  på,	  hvilke	  typer	  autenticitet	  

respondenterne	  konstruerer.	  Efterfølgende	  vil	  der	  blive	  analyseret	  på,	  hvilke	  specifikke	  egenskaber	  og	  

attributter	  ved	  genstandene,	  der	  knytter	  sig	  til	  disse	  konstruktioner	  af	  autenticitet.	  I	  den	  forbindelse	  

vil	  det	  blive	  diskuteret,	  hvilke	  egenskaber	  der	  knytter	  sig	  til	  henholdsvis	  respondenternes	  

verbaliserede,	  mere	  snævre	  konstruktion	  af	  autenticitet	  og	  den	  mere	  abstrakte	  konstruktion	  de	  

implicit	  konstruerede,	  når	  talen	  ikke	  direkte	  gik	  på	  begrebet	  autenticitet.	  Endelig	  vil	  analysen	  

diskutere	  baggrunden	  for	  disse	  konstruktioner,	  og	  hvordan	  autenticitet	  bruges	  i	  respondenternes	  

identitetskonstruktion.	  	  

4.3	  Konstruktioner	  af	  autenticitet	  
De	  følgende	  afsnit	  vil	  analysere	  på,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  forskellige	  typer	  autenticitet	  respondenterne	  

konstruerer.	  Det	  vil	  blive	  gennemgået,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  tegn	  og	  forestillinger	  respondenterne	  

bruger	  til	  at	  vurdere	  om	  en	  genstand	  er	  autentisk	  eller	  ej.	  Det	  vil	  sige	  hvad	  for	  nogle	  faktorer	  ved	  

genstanden,	  som	  de	  baserer	  deres	  konstruktion	  på.	  Først	  vil	  de	  indeksikalske	  

autenticitetskonstruktioner	  blive	  gennemgået	  hvorefter	  det	  undersøges,	  hvordan	  respondenterne	  

konstruerer	  en	  ikonisk	  autenticitet	  ud	  fra	  symbolske	  og	  abstrakte	  tegn,	  herunder	  egne	  personlige	  

forestillinger.	  Endelig	  vil	  respondenternes	  mere	  personlige	  og	  æstetisk	  funderede	  konstruktioner	  af	  

autenticitet	  blive	  afdækket,	  herunder	  ”autenticitet	  som	  harmoni,	  balance	  eller	  glæde”,	  ”autenticitet	  

som	  en	  forbindelse	  til	  tid	  og	  sted”	  samt	  ”autenticitet	  som	  selvudfoldelse”.	  	  

4.3.1	  ”Den	  ægte	  vare”	  :	  indeksikalsk/ren	  autenticitet	  

Flere	  af	  respondenterne	  lagde	  stor	  vægt	  på,	  at	  genstanden	  skulle	  være	  original	  og	  ”den	  ægte	  vare”,	  for	  

at	  den	  kunne	  anses	  for	  at	  være	  autentisk.	  Der	  er	  dermed	  tale	  om	  den	  indeksikalske	  form	  for	  

autenticitet,	  hvor	  fokus	  er	  på,	  at	  genstanden	  skal	  være	  fremstillet	  i	  dens	  samtid.	  En	  måde	  at	  skaffe	  et	  

sådant	  ”bevis”	  på,	  er	  ved	  at	  kende	  vedkommende	  der	  har	  haft	  den,	  og	  på	  den	  måde	  vide,	  at	  genstanden	  

stammer	  fra	  en	  anden	  tid,	  og	  have	  viden	  om	  dens	  oprindelse.	  Det	  er	  f.eks.	  tilfældet	  ved	  Mais	  oldemors	  

vielsesring,	  som	  hun	  finder	  meget	  autentisk.	  Denne	  autenticitet	  er	  hovedsageligt	  baseret	  på	  den	  

personlige	  affektionsværdi	  den	  har,	  men	  det	  faktum,	  at	  hun	  ved	  hvornår	  den	  er	  fra	  og	  hvordan	  den	  er	  

blevet	  brugt	  gør,	  at	  hun	  kan	  vurdere	  den	  som	  værende	  indeksikalsk	  autentisk	  (Bilag	  F).	  Ligeledes	  kan	  

Sarah	  konstruere	  en	  indeksikalsk	  autenticitet	  i	  en	  af	  hendes	  udvalgte	  yndlingsting,	  er	  en	  vintage	  satin	  

taske,	  som	  hun	  købte	  engang	  hun	  var	  i	  New	  York.	  I	  tasken	  fandt	  hun	  et	  verificerbart	  tegn	  på	  dens	  

autenticitet	  i	  form	  af	  et	  konkret	  bevis	  på	  dens	  relation	  til	  tid	  og	  sted:	  ”så	  indeni	  der	  lå	  den	  der	  billet	  fra	  

Metropolitan	  Opera	  House	  fra	  59.	  Så	  man	  kan	  se	  at	  den	  har	  været	  i	  operaen	  i	  1959,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  

rigtig	  sjovt.	  Nu	  har	  jeg	  også	  bare	  ladet	  den	  ligge.	  Og	  så	  var	  der	  et	  lille	  spejl	  i	  en	  lille	  pose,	  og	  sådan	  en	  lille	  
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blyant	  pen	  nede	  i.	  Jeg	  synes	  bare	  det	  var	  så	  særligt,	  for	  så	  kan	  man	  faktisk	  se,	  hvornår	  den	  her	  er	  blevet	  

brugt.”	  (Bilag	  C).	  	  

4.3.1.1	  Troskab	  mod	  traditionerne	  
I	  denne	  type	  konstruktion	  søgte	  respondenterne	  faktuelle	  beviser	  på,	  at	  genstanden	  var	  tro	  mod	  de	  

historiske	  traditioner.	  Af	  samme	  grund	  var	  der	  uenighed	  om,	  hvorvidt	  Musselmalet	  kunne	  anses	  for	  at	  

være	  autentisk.	  Rikke	  O.	  påpeger,	  at	  gamle	  Musselmalede	  kopper	  er	  mere	  autentiske	  end	  de	  nye	  ”fordi	  

det	  er	  sådan	  designet	  er	  tænkt	  oprindeligt.”	  (Bilag	  H).	  Mai	  forsøger	  at	  finde	  beviser	  på,	  at	  koppen	  på	  det	  

billede	  jeg	  viste	  er	  gammel,	  fordi	  det	  også	  for	  hende	  er	  et	  afgørende	  bevis	  for,	  hvorvidt	  den	  er	  

autentisk:	  ”Sådan	  som	  billedet	  ser	  ud	  med	  den	  der	  dug,	  så	  ville	  jeg	  sige	  at	  den	  var	  gammel,	  og	  at	  den	  var	  

autentisk.	  Men	  det	  er	  kun	  måden	  det	  er	  opstillet	  på.	  Havde	  du	  puttet	  det	  ind	  på	  Inspirations	  hjemmeside..	  

Selvfølgelig	  er	  det	  stadig	  autentisk,	  for	  det	  er	  stadig	  noget..	  Nej,	  nej	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  kalde	  det	  

autentisk	  mere,	  for	  jeg	  ved	  det	  er	  nyt	  så.”	  (Bilag	  F).	  Hun	  bruger	  dermed	  også	  indeksikalske	  tegn	  i	  sin	  

konstruktion	  af	  autenticitet,	  og	  godtager	  ikke	  reproduktioner	  som	  autentiske.	  For	  Maiken	  har	  det	  

faktum,	  at	  Musselmalet	  er	  blevet	  sat	  i	  produktion	  igen	  en	  skadelig	  effekt	  på	  dets	  autenticitet.	  Uanset	  

om	  koppen	  på	  billedet	  er	  gammel,	  føler	  hun	  at	  relanceringen	  gør,	  at	  stellet	  har	  mistet	  sin	  tids-‐	  og	  

stedsmæssige	  forbindelse	  til	  dets	  oprindelige	  historie	  og	  traditioner:	  ”på	  en	  eller	  anden	  måde,	  så	  hører	  

de	  jo	  ikke	  rigtig	  til	  i	  den	  tidsalder	  længere”	  (Bilag	  E).	  	  

Det	  er	  desuden	  afgørende	  for	  den	  indeksikalske	  autenticitet,	  at	  genstanden	  er	  tro	  mod	  sig	  selv	  i	  

form	  af	  dens	  brug	  af	  traditionelle	  materialer	  og	  produktionsmetoder.	  Også	  dette	  er	  noget	  nogle	  af	  

respondenterne	  lægger	  vægt	  på	  i	  deres	  konstruktioner	  af	  autenticitet.	  Bl.a.	  nævner	  Sarah,	  hvordan	  

hun	  på	  en	  kjole	  vurderer	  dens	  håndværk,	  som	  værende	  tro	  mod	  de	  traditionelle	  metoder:	  ”alle	  de	  der	  

små	  sten	  er	  sat	  på	  med	  sådan	  en	  klemme	  på	  bagsiden,	  ikke	  ligesom	  nu,	  hvor	  man	  limer	  rhinsten	  på.”	  

Ligeledes	  har	  hun	  fokus	  på	  den	  indeksikalske	  autenticitet	  og	  dens	  troskab	  mod	  traditioner,	  når	  hun	  

selv	  arbejder	  med	  tøj.	  Hun	  nævner,	  at	  når	  hun	  selv	  skal	  sy	  nye	  kjoler	  eller	  reparere	  andres	  vintage	  

kjoler,	  finder	  hun	  det	  vigtigt	  at	  følge	  de	  traditionelle	  håndværksmetoder.	  Her	  taler	  hun	  om	  hendes	  

eksamensprojekt,	  som	  var	  en	  kjole	  i	  50’er	  stil:	  ”der	  har	  jeg	  også	  brugt	  nogle	  lidt	  ældre	  skrædder	  

teknikker.	  Ikke	  så	  meget,	  men	  f.eks.	  her	  (peger	  på	  lynlåsen),	  det	  er	  sådan	  en	  amerikansk	  lynlås,	  hvor	  den	  

gemmer	  sig	  herinde	  og	  så	  er	  den	  prikket	  i	  hele	  vejen.	  Så	  der	  prøvede	  jeg	  at	  bruge	  ekstra	  mange	  

håndsyninger,	  så	  det	  blev	  sådan	  lidt	  autentisk	  på	  den	  måde.	  (…)	  Hvis	  det	  er	  en	  kjole,	  der	  er	  syet	  på	  en	  

bestemt	  måde,	  eller	  ud	  fra	  nogle	  flotte	  håndværksmæssige	  principper,	  så	  synes	  jeg	  man	  skal	  bevare	  det.	  

Men	  det	  kunne	  lige	  godt	  være	  ved	  en	  ny	  kjole,	  hvor	  jeg	  synes	  man	  skal	  bevare	  det.	  Der	  er	  det	  nok	  mere	  det	  

håndværksmæssige,	  end	  det	  egentlig	  er	  historien	  i	  det,	  som	  jeg	  synes	  gør	  en	  forskel.	  ”	  .	  For	  Sarah	  er	  det	  

dermed	  vigtigt,	  at	  tøjet	  bliver	  ved	  med	  at	  ligne	  det	  oprindelige	  (det	  indeksikalske).	  (Bilag	  C).	  	  
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Derudover	  er	  produktionens	  traditionelle	  lokation	  også	  vigtig	  for,	  om	  genstanden	  anses	  som	  

værende	  autentisk.	  Rikke	  O.	  påpeger	  f.eks.	  at	  Musselmalet	  har	  mistet	  noget	  af	  sin	  autenticitet	  efter	  

Royal	  Copenhagen	  besluttede	  at	  flytte	  produktionen	  til	  Kina:	  ”Jeg	  synes	  også,	  det	  er	  ret	  synd	  man	  har	  

rykket	  produktionen	  til	  Kina,	  eller	  hvor	  det	  nu	  er.	  Der	  var	  noget	  autentisk	  over,	  at	  Royal	  Copenhagen	  er	  

lavet	  og	  produceret	  i	  Danmark.	  Det	  er	  jo	  den	  Kongelige	  Danske	  Porcelænsfabrik	  i	  gamle	  dage.	  Det	  er	  lidt	  

synd,	  for	  der	  går	  lidt	  af	  det,	  at	  det	  ikke	  længere	  bliver	  produceret	  i	  Danmark.	  ”	  (Bilag	  H) Selvom	  

håndværket	  er	  bevaret	  og	  koppernes	  ikoniske	  mønster	  stadig	  males	  i	  hånden,	  har	  der	  været	  et	  brud	  på	  

den	  historiske	  praksis,	  og	  det	  har	  påvirket	  graden	  af	  autenticitet	  for	  Rikke.	  Dog	  fortolker	  Julie	  ikke	  

dette	  brud	  i	  traditionen,	  som	  noget	  der	  har	  ændret	  Musselmalets	  grad	  af	  autenticitet,	  da	  hun	  

argumenterer	  for	  at	  produktionsmetoderne	  stadig	  er	  bibeholdt:	  ”begge	  er	  jo	  håndlavet,	  selvom	  det	  jo	  

nok	  er	  kinesere	  der	  sidder	  og	  maler	  det.	  Men	  sådan	  er	  det	  jo.	  Der	  er	  stadig	  nogle	  design	  tanker	  i	  det,	  som	  

altid	  vil	  være	  de	  samme”	  (Bilag	  D)	  Det	  er	  dermed	  designet,	  som	  Julie	  vægter	  højest	  i	  forbindelse	  med	  

konstruktionen	  af	  dets	  autenticitet.	  Heller	  ikke	  Sarah	  lader	  sig	  påvirke	  af	  de	  ændrede	  

produktionsforhold,	  da	  hun	  vurderer	  håndværket	  stadig	  er	  det	  samme,	  hvilket	  spiller	  den	  største	  rolle	  

for	  hende	  i	  vurderingen	  af,	  hvorvidt	  genstanden	  er	  tro	  mod	  dens	  historie:	  ”Jeg	  synes	  jo	  det	  er	  noget	  

særligt,	  når	  den	  er	  malet	  i	  hånden,	  men	  hvis	  den	  også	  bliver	  malet	  i	  hånden	  nu,	  så	  synes	  jeg	  også	  det	  er	  

noget	  særligt.”	  (Bilag	  C).	  Man	  kan	  dermed	  konkludere,	  at	  selvom	  respondenterne	  hver	  især	  tager	  

tilsyneladende	  faktuelle	  og	  objektive	  informationer	  i	  brug	  til	  deres	  konstruktion	  af	  autenticitet,	  så	  

ender	  de	  alligevel	  med	  forskellige	  fortolkninger.	  Dette	  kan	  ses	  som	  endnu	  et	  tegn	  på,	  at	  autenticitet	  

udelukkende	  er	  en	  subjektiv	  vurdering	  af	  tegn	  baseret	  på	  personlige	  ”filtre”.	  	  

	  	  

4.3.2	  Forestillinger	  og	  følelser:	  Ikonisk/omtrentlig	  autenticitet	  

Det	  var	  ikke	  i	  alle	  tilfælde,	  respondenterne	  var	  optagede	  af	  kravet	  om,	  at	  genstandene	  skulle	  være	  

fuldstændig	  tro	  mod	  deres	  tradition	  og	  historie.	  Respondenterne	  var	  generelt	  mere	  fokuserede	  på	  de	  

symbolske	  og	  abstrakte	  tegn	  på	  tradition	  i	  genstandene	  i	  deres	  konstruktion	  af	  autenticitet.	  I	  disse	  

tilfælde	  brugte	  respondenterne	  deres	  egne	  personlige	  forestillinger	  om	  hvordan	  genstandene	  burde	  

være	  til	  at	  vurdere	  deres	  autenticitet.	  Således	  var	  det	  genstandes	  evne	  til	  at	  referere	  til	  noget	  historisk	  

fra	  fortiden,	  og	  ikke	  nødvendigvis	  om	  de	  var	  fra	  fortiden,	  der	  var	  relevant.	  (Beverland	  et.al.	  2008:	  9).	  

Sarah	  nævner	  f.eks.	  at	  hun	  ser	  autenticitet	  som	  ”noget	  virkelighedstro”	  og	  påpeger,	  at	  det	  væsentlige	  er,	  

om	  tidens	  stil	  afspejler	  sig	  i	  genstanden,	  og	  om	  det	  er	  ”et	  virkeligt	  billede	  af,	  hvordan	  moden	  var	  på	  det	  

tidspunkt	  det	  blev	  lavet”	  (Bilag	  C).	  Her	  er	  der	  derfor	  tale	  om	  nogle	  mere	  subjektive,	  emotionelle	  tegn,	  i	  

modsætning	  til	  den	  indeksikalske	  autenticitets	  søgen	  efter	  rationelle,	  objektive	  tegn	  og	  egenskaber.	  

Det	  er	  således	  en	  mindre	  præcis	  følelse	  af	  genstandens	  historie	  og	  oprindelse,	  som	  ikke	  kan	  
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verificeres.	  Fokus	  er	  dermed	  på,	  hvilken	  historie	  genstanden	  frembringer,	  og	  ikke	  at	  der	  skal	  være	  

noget	  bevis	  på	  denne	  histories	  forbindelser.	  Fortolkningen	  af	  denne	  historie	  og	  genstandens	  ikoniske	  

tegn	  er	  således	  baseret	  på	  respondentens	  egne	  subjektive	  forestillinger,	  forventninger	  og	  stereotyper.	  

Disse	  forestillinger	  er	  både	  baseret	  på	  respondentens	  viden	  om	  de	  forskellige	  historiske	  perioder	  og	  

stilarter,	  samt	  de	  fiktive	  historier	  de	  selv	  producerer	  på	  baggrund	  af	  denne.	  	  

	  

4.3.2.1	  Stereotyper	  
Flere	  af	  respondenterne	  henviser	  til	  deres	  faktuelle	  viden	  om	  de	  forskellige	  tidsperioders	  stilarter	  og	  

produktionsmetoder,	  når	  de	  skal	  konstruere	  autenticitet.	  Herunder	  brugte	  mange	  af	  dem	  deres	  

forestillinger	  om,	  hvordan	  ting	  fra	  bestemte	  perioder	  ”burde”	  se	  ud.	  Det	  er	  således	  vigtigt	  for	  dem,	  at	  

stilen	  stemmer	  overens	  med	  den	  tid	  den	  er	  produceret	  i,	  som	  Mai	  forklarer	  her:	  ”Jeg	  ville	  nok	  stadig	  

sige,	  at	  udformningen	  af	  smykket	  og	  perioden	  skal	  selvfølgelig	  passe	  sammen.	  Hvis	  det	  nu	  var	  lavet	  i	  

90’erne,	  men	  ser	  ud	  som	  et	  eller	  andet	  fra	  70’erne,	  så	  ville	  jeg	  nok	  ikke	  sige	  det	  var	  autentisk,	  fordi	  

udformning	  og	  produktionsåret	  passer	  ikke	  sammen.	  Det	  synes	  jeg	  det	  skal,	  hvis	  det	  skal	  være	  autentisk”	  

(Bilag	  F).	  Disse	  forestillinger	  anvender	  samtlige	  respondenter	  løbende	  til	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  

genstandene	  stemmer	  overens	  med	  deres	  forestilling	  om,	  hvordan	  de	  burde	  se	  ud	  for	  at	  være	  

autentiske.	  Der	  er	  adskillige	  eksempler	  herpå.	  Mai	  og	  Rikke	  H.	  vurderer	  f.eks.	  alle	  at	  30’er	  kjolen	  er	  

autentisk,	  fordi	  den	  har	  nogle	  stilmæssige	  detaljer,	  som	  stemmer	  overens	  med	  deres	  opfattelse	  af,	  

hvordan	  stilen	  var	  i	  30’erne:	  	  

Mai:	  ”Det	  passer	  meget	  godt,	  det	  havde	  jeg	  også	  skudt	  på.	  20’er-‐30’er	  stykker.	  Jeg	  synes	  jo	  tydeligvis	  at	  

den	  var	  autentisk,	  da	  jeg	  tænkte	  den	  ser	  ud	  til	  at	  være	  fra	  den	  tid	  du	  beskriver	  (…)Havde	  det	  været	  mere	  

20’er-‐agtigt,	  så	  havde	  den	  være	  lige	  op	  og	  ned,	  så	  havde	  der	  ikke	  været	  den	  facon	  her.	  (…)	  Farven	  passer	  

også	  meget	  godt,	  igen	  som	  jeg	  sagde	  med	  de	  der	  vintage	  douche	  pudderfarver.	  Og	  lukningen	  og	  længden	  

passer	  meget	  godt.	  Så	  den	  tror	  jeg	  meget	  godt	  på.	  Det	  ser	  ud	  til	  at	  være	  rigtigt.”	  (Bilag	  F).	  	  

Det	  samme	  er	  tilfældet	  med	  mange	  af	  de	  andre	  genstande:	  	  

Mai:	  ”ja	  det	  er	  den	  (fra	  50’erne),	  fordi	  den	  har	  det	  der	  strutskørt	  og	  læggene.	  Bådudskæringen	  og	  

ærmerne	  passer	  også	  med	  det,	  og	  at	  den	  er	  todelt	  med	  to	  forskellige	  slags	  stof.	  Jeg	  kom	  til	  at	  tænke	  på	  den	  

der	  film	  “Baronessen	  fra	  Benzintanken”,	  der	  har	  hun	  også	  sådan	  nogle	  kjoler	  på,	  som	  er	  sindssygt	  flotte.”	  

(Bilag	  F).	  	  

Maiken	  (om	  50’er	  øreringene)	  ”De	  ser	  mere	  tidstypiske	  ud	  for	  en	  bestemt	  periode,	  særligt	  hvis	  det	  er	  

clips	  og	  ørestikker.	  Dem	  var	  der	  jo	  rigtig	  mange	  af	  dengang.	  De	  ligner	  helt	  klart	  noget	  tidstypisk	  fra	  
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50’erne (…) Dem	  ville	  jeg	  meget	  nemmere	  kunne	  placere	  som	  autentiske	  frem	  for	  halskæden	  der”	  (Bilag	  

E) 

Sarah:	  ”så	  synes	  jeg	  den	  der	  (70’er	  kjolen)	  er	  ret	  autentisk,	  fordi	  den	  har	  de	  der	  store	  flipper	  og	  er	  meget	  

70’er”	  (Bilag	  C).	  	  

Mai	  (om	  80’er	  blusen):	  ”Jeg	  kunne	  sagtens	  forestille	  mig,	  hvis	  jeg	  ser	  nogle	  benvarmere	  og	  noget	  vildt	  

øjenskygge	  og	  crepet	  hår	  og	  store	  øreringe.	  Den	  synes	  jeg,	  den	  passer,	  den	  er	  meget	  autentisk.	  ”	  (Bilag	  F).	  	  

Maiken	  (om	  det	  hæklede	  tæppe):	  ”det	  er	  meget	  tidstypisk	  jo,	  ekstremt	  tidstypisk.	  Så	  det	  er	  der	  jo	  noget	  

autentisk	  i	  kan	  man	  sige.	  (…)	  Det	  er	  hæklet	  i	  glade	  farver,	  det	  er	  lidt	  hippie-‐agtigt	  og	  tilfældigt,	  og	  det	  

passer	  jo	  bare	  snorlige	  ind	  i	  den	  tid.”	  (Bilag	  E)	  	  

Baseret	  på	  respondenternes	  beskrivelser	  af	  hvad	  der	  er	  ”tidstypisk”	  og	  ”afspejler	  stilen	  fra	  

dengang”	  dermed	  udlede,	  at	  der	  hos	  nogle	  af	  respondenterne	  findes	  stereotyper	  om	  flere	  af	  de	  

forskellige	  tidsperioder,	  som	  de	  har	  konstrueret	  gennem	  en	  blanding	  af	  personlige	  erfaringer	  og	  

billeder	  fra	  film	  og	  tv.	  Deres	  subjektive	  forestillinger	  om	  virkeligheden	  bliver	  præsenteret	  som	  

faktuelle,	  indeksikalske	  tegn	  og	  fungerer	  som	  beviser	  for	  respondenterne,	  om	  end	  de	  ikke	  er	  

verificerbare	  og	  er	  subjektive	  og	  kontekstafhængige.	  Det	  er	  desuden	  tydeligt,	  at	  respondenterne	  har	  

svært	  ved	  at	  vurdere	  autenticiteten	  i	  ting,	  de	  ikke	  kan	  sætte	  i	  en	  bestemt	  stil-‐	  eller	  periodemæssig	  

”bås”.	  Flere	  af	  respondenterne	  tvivlede	  f.eks.	  på	  ravsmykkets	  autenticitet,	  eftersom	  der	  ikke	  blev	  

oplyst	  hvornår	  den	  var	  fra,	  og	  den	  ikke	  havde	  nogen	  særlig	  tidstypisk	  stil	  eller	  udformning.	  

Respondenterne	  prøvede	  derfor	  selv	  at	  tidsbestemme	  den	  for	  at	  vurdere,	  hvordan	  den	  ”burde”	  se	  ud:	  

Mai:	  ”om	  det	  er	  autentisk,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  sætte	  på	  den	  der.	  Jeg	  synes	  ikke	  rigtig	  rav	  hører	  til	  nogen	  

periode.	  Måske	  noget	  70’er-‐agtigt,	  men	  så	  skulle	  det	  se	  anderledes	  ud,	  så	  skulle	  udformningen	  være	  

anderledes.	  Så	  skulle	  det	  være	  mere	  råt	  og	  upoleret.	  Den	  synes	  jeg	  er	  svær.	  Den	  kan	  jeg	  ikke	  helt	  

kategorisere.”	  (Bilag	  F)	  	  

Maiken:	  ”det	  der	  med	  at	  tingene	  bærer	  en	  historie	  med	  sig,	  så	  er	  det	  svært	  at	  vide	  hvilken	  historie	  det	  

bærer	  med	  sig,	  hvis	  man	  ikke	  ved	  hvornår	  det	  er	  fra.”	  (Bilag	  E)	  

Mai	  har	  også	  problemer	  med	  at	  vurdere,	  om	  det	  hæklede	  tæppe	  er	  autentisk	  eller	  ej:	  ”Det	  synes	  jeg	  er	  

svært	  at	  sige,	  om	  det	  er	  autentisk	  eller	  ej,	  det	  kommer	  an	  på	  hvornår	  det	  er	  fra.	  Hvornår	  det	  først	  er	  lavet.	  

Hvis	  det	  er	  fra	  70’erne,	  så	  synes	  jeg	  det	  ser	  autentisk	  ud.	  Men	  havde	  man	  lavet	  det	  engang	  i	  1900-‐tallet,	  så	  

synes	  jeg	  ikke	  det	  er	  autentisk,	  for	  så	  er	  der	  for	  meget	  knald	  på	  farverne.	  (…)Så	  det	  er	  meget	  farvevalget,	  

om	  det	  passer	  til	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  periode	  der	  gør,	  om	  jeg	  tror	  på	  den	  eller	  ej.	  (…)Det	  kan	  godt	  

være	  det	  ville	  være	  mere	  rød,	  brun,	  orange,	  grøn,	  hvis	  det	  skulle	  være	  fra	  70’erne.	  ”	  (Bilag	  F)	  
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Denne	  form	  for	  fortolkninger	  af	  alder	  er	  svære	  at	  skelne	  fra	  de	  indeksikalske,	  da	  respondenterne	  i	  

disse	  tilfælde	  præsenterer	  disse	  argumenter	  som	  facts,	  men	  de	  er	  virkeligheden	  subjektive	  

fortolkninger	  baseret	  på	  deres	  viden.	  Således	  findes	  der	  stadig	  ikke	  en	  objektiv,	  verificerbar	  

forbindelse	  til	  en	  tid	  eller	  et	  sted	  ud	  fra	  disse	  fortolkninger,	  og	  derfor	  vil	  jeg	  karakterisere	  dem	  som	  

værende	  ikoniske	  tegn	  (Grayson	  &	  Martinec	  2004:	  301).	  Temaet	  omkring	  sammenhængen	  mellem	  

genstandenes	  alder	  og	  grad	  af	  autenticitet	  var	  generelt	  genstand	  for	  stor	  usikkerhed	  hos	  

respondenterne.	  Som	  udgangspunkt	  var	  de	  alle	  enige	  om,	  at	  autenticitet	  ikke	  nødvendigvis	  har	  noget	  

med	  alder	  at	  gøre,	  og	  at	  nye	  ting,	  som	  afspejler	  stilen	  i	  deres	  samtid	  også	  er	  autentiske:	  

Maiken:	  ”Der	  findes	  helt	  sikkert	  også	  ting,	  der	  bliver	  lavet	  i	  dag,	  som	  er	  langt	  mere	  autentiske,	  og	  som	  

stadig	  passer	  på	  den	  tid	  vi	  lever	  i	  nu.	  Og	  jeg	  tænker	  det	  er	  det,	  det	  i	  mit	  hoved	  bliver	  gjort	  op	  i.	  At	  det	  siger	  

noget	  om	  den	  tid	  det	  er	  fra,	  uanset	  om	  det	  er	  nu	  eller	  fra	  hundrede	  år	  siden”	  (Bilag	  E)	  

Mai:	  ”Det	  er	  autentisk	  hvis	  det	  passer	  til	  tiden,	  så	  er	  det	  ligegyldigt,	  hvor	  gammelt	  det	  er.”	  (Bilag	  F).	  

Sarah:	  (om	  30’er	  kjolen)	  ”Hvis	  den	  var	  nyproduceret,	  ville	  jeg	  også	  synes	  den	  havde	  en	  stor	  grad	  af	  

autenticitet,	  fordi	  man	  netop	  har	  bevaret	  og	  brugt	  nogle	  snit”	  (Bilag	  C)	  

Dog	  var	  faktum,	  at	  når	  respondenterne	  skulle	  udvælge	  de	  ting,	  som	  de	  så	  som	  mest	  autentiske,	  så	  var	  

det	  bl.a.	  30’er	  kjolen	  og	  50’er	  kjolen	  der	  blev	  valgt	  frem	  for	  de	  nyere	  ting.	  Julie	  bemærkede	  også	  selv	  

denne	  tendens,	  og	  mente,	  at	  genstandenes	  unikhed	  spillede	  ind	  på	  graden	  af	  autenticitet:	  ”Det	  er	  sjovt,	  

fordi	  den	  er	  autentisk,	  men	  når	  vi	  snakker	  om	  niveau	  af	  autenticitet,	  så	  synes	  jeg	  ikke	  den	  (80’er	  blusen)	  

er	  nær	  så	  autentisk	  som	  denne	  her	  (	  50’er	  kjolen),	  men	  det	  har	  jo	  nok	  noget	  med	  det	  historiske	  at	  gøre.	  

Fordi	  det	  her	  er	  længere	  tilbage.	  (…)	  der	  rigtig	  stort	  udbud	  på	  80’er	  ting,	  det	  er	  ret	  nemt	  at	  finde”	  (Bilag	  

D).	  Også	  Maiken	  følte,	  at	  de	  ældre	  genstande	  var	  mere	  autentiske,	  dog	  ud	  fra	  den	  faktor,	  at	  de	  virker	  

mere	  unikke	  for	  hende,	  fordi	  hun	  ikke	  selv	  har	  haft	  et	  personligt	  forhold	  til	  dem,	  modsat	  de	  nyere	  ting:	  

”	  jeg	  er	  jo	  født	  i	  70’erne,	  så	  der	  ligger	  ikke	  særlig	  meget	  med	  at	  klæde	  sig	  ud	  i	  noget	  fra	  70’erne,	  når	  nu	  

man	  har	  rendt	  rundt	  i	  det	  som	  barn,	  det	  er	  bare	  ikke	  helt	  det	  samme.	  Og	  der	  har	  jo	  været	  mennesker,	  der	  

har	  sådan	  cirka	  sådan	  ud	  da	  jeg	  var	  lille.”	  (Bilag	  E).	  	  

4.3.2.2	  Håndværksmæssige	  traditioner	  

Det	  var	  desuden	  vigtigt	  for	  respondenterne,	  at	  de	  håndværksmæssige	  traditioner	  i	  nogen	  grad	  blev	  

ført	  videre,	  om	  end	  de	  er	  mere	  fleksible	  end	  ved	  den	  indeksikalske	  autenticitet.	  På	  trods	  af,	  at	  hun	  

påpeger	  at	  graden	  af	  autenticitet	  kan	  mindskes,	  hvis	  der	  er	  tale	  om	  en	  masseproduceret,	  autentisk	  

genstand	  som	  f.eks.	  80’er	  blusen,	  er	  den	  stilmæssige	  overensstemmelse	  med	  tiden	  dog	  stadig	  i	  fokus:	  

”Jeg	  vil	  sige,	  at	  den	  her	  (30’er	  kjolen)	  er	  jo	  nok	  ikke	  sådan	  en	  masseproduceret	  sag,	  og	  den	  kunne	  den	  

anden	  (80’er	  blusen)	  jo	  sagtens	  være.	  Det	  er	  måske	  noget	  der	  fjerner	  en	  lille	  smule	  af	  det,	  men	  hvis	  man	  
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går	  efter	  noget	  fra	  80’erne,	  så	  er	  den	  jo	  stadig	  spændende.	  Jeg	  tror	  også	  det	  der	  autenticitet	  har	  lidt	  at	  

gøre	  med	  de	  håndværksmæssige	  teknikker,	  det	  tror	  jeg	  også	  spiller	  en	  rolle.	  Jeg	  ved	  det	  faktisk	  ikke.	  Men	  

den	  er	  jo	  meget	  80’er	  i	  det,	  så	  på	  den	  måde	  er	  den	  ret	  autentisk.	  ”	  (Bilag	  C)	  Også	  Julie	  finder	  de	  gamle	  

håndværksmetoder	  autentiske,	  som	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  det	  hæklede	  tæppe:	  ”det	  er	  jo	  autentisk	  på	  

den	  måde	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  siddet	  og	  lavet	  det.	  Så	  er	  bliver	  det	  jo	  et	  håndværk”	  (Bilag	  D).	  

Ligeledes	  vurderer	  Julie,	  som	  den	  eneste,	  at	  30’er	  kjolen	  ikke	  er	  autentisk	  for	  hende,	  fordi	  den	  ikke	  

stemmer	  overens	  med	  hendes	  fortolkning	  af	  de	  materialer	  hun	  forestiller	  sig	  den	  er	  lavet	  af:	  ”fordi	  

stoffet	  ser	  meget	  tyndt	  ud.	  Jeg	  kan	  selvfølgelig	  godt	  se	  der	  er	  nogle	  detaljer,	  men	  da	  jeg	  lige	  så	  den	  tænkte	  

jeg	  at	  den	  var	  lidt	  billig.	  Og	  at	  det	  godt	  kunne	  have	  været	  H&M	  eller	  Zara.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  de	  

producerer	  sådan	  nogle	  ting,	  noget	  der	  lidt	  går	  igen.	  Så	  den	  får	  jeg	  ikke	  noget	  ud	  af,	  når	  jeg	  kigger	  på	  

den.	  ”	  (Bilag	  D).	  Kjolen	  stemmer	  således	  ikke	  op	  til	  Julies	  forventninger	  om,	  hvordan	  en	  kjole	  på	  den	  tid	  

burde	  være	  produceret,	  og	  hvilke	  materialer	  en	  sådan	  kjole	  traditionelt	  er	  lavet	  af.	  Ved	  at	  fortolke	  

kjolen	  som	  værende	  en	  ”billig	  kopi”	  tager	  hun	  således	  kopiens	  værdisæt	  og	  bruger	  det	  på	  kjolen,	  

hvilket	  gør	  den	  uautentisk.	  Maiken	  mener	  af	  samme	  grund,	  at	  også	  reproduktioner	  af	  genstande	  kan	  

påvirke	  originalens	  grad	  af	  autenticitet:	  ”lidt	  ærgerligt	  tænker	  jeg	  måske	  lidt,	  at	  de	  reproducerer.	  Måske	  

hvis	  de	  havde	  nøjedes	  med	  at	  lave	  kaffestellet	  i	  de	  der	  Mega	  Mussel,	  så	  tænker	  jeg	  måske	  i	  virkeligheden,	  

at	  værdien	  af	  de	  gamle	  ville	  have	  været	  bedre	  bevaret,	  og	  det	  samme	  gælder	  sådan	  en	  der.	  ” Denne	  

fortolkning	  indikerer,	  at	  Julie	  generelt	  ikke	  finder	  kopier	  autentiske,	  og	  dermed	  kan	  man	  argumentere	  

for,	  at	  Julie	  i	  virkeligheden	  skaber	  en	  indeksikalsk	  konstruktion	  af	  autenticitet.	  Dog	  har	  jeg	  valgt	  at	  

fortolke	  konstruktionen	  til	  at	  være	  ikonisk,	  da	  Julies	  fortolkning	  netop	  er	  en	  fortolkning,	  som	  bygger	  

på	  hendes	  viden	  om	  hvilke	  materialer	  en	  kjole	  fra	  30’erne	  traditionelt	  blev	  lavet	  af.	  Hendes	  

konstruktion	  bunder	  dermed	  ikke	  i	  objektive,	  verificerbare	  fakta.	  	  

4.3.2.3	  Kopier	  og	  reproduktioner	  
Når	  snakken	  går	  på	  kopier	  og	  reproduktioner	  af	  tøj	  eller	  ting	  i	  gammel	  stil,	  betyder	  de	  traditionelle	  

materialer	  og	  produktionsmetoder	  også	  noget	  for	  genstandens	  autenticitet,	  om	  end	  de	  er	  mere	  åbne	  

over	  for	  ændringer	  og	  tilpasninger	  til	  nutidens	  trends.	  Dog	  øger	  det	  autenticitet,	  at	  der	  er	  en	  

forbindelse	  til	  originalerne:	  

Mai:	  ”Jeg	  ser	  ordet	  autentisk	  som	  noget	  der	  ligner,	  det	  behøver	  ikke	  være	  noget	  der	  er	  lavet	  dengang	  

nødvendigvis,	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  ikke.	  Den	  ville	  selvfølgelig	  være	  mere	  autentisk,	  hvis	  det	  var	  noget	  af	  

det	  rigtige	  stof	  og	  også	  gerne	  det	  rigtige	  snitmønster	  fra	  dengang,	  ville	  da	  også	  være	  fantastisk.	  Er	  det	  

hele	  lavet	  på	  gammel	  symaskine,	  med	  gammelt	  tråd	  og	  gammel	  saks,	  så	  er	  det	  jo	  virkelig	  bare	  autentisk.	  

Så	  er	  det	  næsten	  ligegyldigt,	  hvornår	  den	  er	  lavet	  fordi	  så	  er	  den	  jo	  stadig	  fra	  den	  tid,	  på	  en	  eller	  anden	  

måde.	  Så	  der	  ville	  jeg	  stadig	  sige	  den	  var	  autentisk,	  hvis	  stoffet	  stadig	  er	  det	  rigtige,	  så	  synes	  jeg	  den	  er	  

autentisk.	  Helt	  nyt	  stof..	  Det	  er	  svært,	  for	  den	  er	  jo	  stadig	  autentisk	  ift.	  den	  ligner	  noget	  fra	  dengang.	  Det	  
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er	  svært	  at	  skille	  ad..”	  (Bilag	  F).	  Mai	  føler	  dermed,	  	  at	  kopier	  godt	  kan	  være	  ikonisk	  autentiske,	  men	  at	  

deres	  autenticitet	  ville	  være	  større,	  hvis	  de	  også	  indeholder	  nogle	  indeksikalske	  elementer,	  såsom	  

traditionelle	  materialer	  og	  produktionsmetoder.	  Hun	  vejer	  derfor	  i	  dette	  tilfælde	  den	  indeksikalske	  

autenticitet	  højere	  end	  den	  ikoniske.	  Julie	  mener	  også	  at	  kopier	  og	  reproduktioner	  skal	  indeholde	  

indeksikalske	  elementer,	  som	  f.eks.	  traditionelle	  materialer	  og	  snit.	  Af	  samme	  grund	  fortolker	  hun	  

H&M	  kjolen	  som	  værende	  uautentisk:	  ”Jeg	  tænker	  ikke	  den	  er	  autentisk.	  For	  jeg	  kan	  se	  på	  stoffet	  at	  den	  

er	  ny.	  Og	  der	  er	  også	  et	  mærke	  i	  nakken.	  Det	  er	  det	  med	  de	  nye	  gamle	  ting,	  det	  kan	  godt	  være	  det	  er	  

inspireret	  af	  det	  gamle,	  men	  du	  kan	  jo	  stadig	  se	  tendenserne	  med	  formgivning,	  at	  det	  er	  fra	  nyere	  tid.”	  

(Bilag	  D).	  	  

4.3.2.4	  Sammenhængen	  mellem	  produktion	  og	  unikhed	  
Det	  at	  genstandene	  er	  masseproduceret	  påvirker	  dermed	  konstruktionen	  af	  autenticitet,	  eftersom	  en	  

mindre	  unik	  genstand	  i	  mange	  tilfælde	  også	  betyder	  mindre	  grad	  af	  autenticitet.	  	  Derfor	  bliver	  nogle	  af	  

de	  nyere	  genstande	  ikke	  vurderet	  som	  autentiske,	  da	  de	  ikke	  er	  unikke	  nok,	  som	  Maiken	  også	  selv	  

pointerer:	  ”jo	  nyere	  tid	  vi	  når	  op	  i,	  jo	  flere	  masseproducerede	  varer	  er	  der	  jo	  lavet.	  Og	  det	  bliver	  de	  

mindre	  autentiske	  af”	  (Bilag	  E).	  Nye	  genstande,	  der	  afspejler	  deres	  samtids	  stilmæssige	  billede,	  kan	  

godt	  vurderes	  som	  værende	  autentiske,	  men	  det	  kræver	  at	  de	  ikke	  er	  masseproducerede	  i	  udpræget	  

grad,	  da	  det	  ellers	  vil	  påvirke	  autenticiteten:	  ”Der	  findes	  helt	  sikkert	  også	  ting,	  der	  bliver	  lavet	  i	  dag,	  som	  

er	  langt	  mere	  autentiske,	  og	  som	  stadig	  passer	  på	  den	  tid	  vi	  lever	  i	  nu.	  (…)	  At	  det	  siger	  noget	  om	  den	  tid	  

det	  er	  fra,	  uanset	  om	  det	  er	  nu	  eller	  fra	  hundrede	  år	  siden,	  men	  stadig	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  en	  i	  mængden”	  

(Bilag	  E).	  	  

Julie	  har	  også	  problemer	  med	  at	  se	  Lyngby	  Vasen	  som	  autentisk,	  da	  hun	  føler	  den	  ikke	  længere	  

er	  tro	  mod	  hvad	  den	  traditionelt	  og	  historisk	  har	  symboliseret:	  ”Den	  er	  faktisk	  virkelig	  svær,	  fordi	  inden	  

de	  begyndte	  med	  det	  her	  masse-‐lagersalg,	  da	  syntes	  jeg	  faktisk	  at	  Lyngby	  vasen	  var	  super	  autentisk	  og	  

det	  er	  håndværk,	  og	  man	  tænkte	  at	  Lyngby	  vasen	  er	  den	  her	  smukke,	  dyre	  vase	  som	  ikke	  stod	  i	  alle	  hjem.	  

(…)	  det	  bare	  er	  sådan	  noget	  der	  skal	  spyttes	  ud	  lige	  pludselig.”	  (Bilag	  D).	  Der	  er	  hermed	  også	  tale	  om	  

Julies	  subjektive	  fortolkning	  af,	  hvad	  hun	  synes	  Lyngby	  Vasen	  ”burde”	  symbolisere.	  Derudover	  synes	  

hun,	  at	  det	  er	  problematisk	  for	  dens	  autenticitet,	  at	  den	  nu	  bliver	  masseproduceret,	  fordi	  den	  dermed	  

bliver	  mindre	  unik,	  og	  det	  er	  nu	  et	  langt	  større	  publikum	  der	  har	  adgang	  til	  den.	  Dermed	  mister	  vasen	  

ikke	  blot	  autenticitet,	  men	  deraf	  også	  den	  status,	  som	  Julie	  har	  tillagt	  den.	  ”Jeg	  kan	  huske,	  at	  da	  jeg	  var	  

derude	  sidste	  gang,	  så	  står	  der	  en	  eller	  anden	  pige	  med	  sådan	  nogle	  pels-‐dippedutter	  og	  sko,	  hvor	  hælene	  

er	  røget	  lidt	  af	  og	  har	  sådan	  et	  tramp	  stamp	  og	  er	  helt	  solariebrun	  med	  masser	  af	  makeup	  ud	  over.	  Og	  så	  

med	  hendes	  tatoverede	  kæreste.	  Og	  så	  har	  jeg	  det	  sådan,	  at	  hvis	  de	  også	  køber	  Lyngby	  vasen,	  det	  gider	  jeg	  

ikke”	  (Bilag	  D).	  Derimod	  synes	  hun,	  at	  Musselmalet	  har	  været	  tro	  mod	  sig	  selv,	  bl.a.	  fordi	  hun	  ser	  dem	  

som	  mindre	  masseproduceret	  end	  Lyngby	  Vasen,	  og	  derfor	  også	  mere	  unikt	  og	  autentisk:	  ”Det	  er	  bare	  
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en	  klassiker,	  der	  aldrig	  kommer	  til	  at	  gå	  af	  mode.	  Det	  kan	  aldrig	  blive	  smadret	  i	  min	  verden,	  det	  tror	  jeg	  

ikke	  på.	  Men	  det	  er	  også	  fordi	  de	  holder	  prisen	  oppe,	  så	  er	  der	  helt	  naturlig	  begrænsning	  på,	  hvem	  der	  kan	  

have	  det	  stående	  derhjemme”	  (Bilag	  D).	  	  

4.3.2.5	  Forestillinger	  om	  genstandes	  historie	  
Respondenterne	  anvendte	  desuden	  flere	  gange	  også	  deres	  egen	  personlige	  fantasi	  om	  

genstandes	  historie,	  for	  på	  den	  måde	  at	  kunne	  vurdere	  om	  de	  var	  autentiske.	  Det	  virkede	  til,	  at	  

respondenterne	  finder	  det	  vigtigt	  at	  producere	  en	  personlig	  historie	  om	  de	  genstande,	  hvis	  historie	  de	  

ikke	  kender	  til.	  Således	  skaber	  flere	  af	  dem	  små	  fortællinger,	  om	  hvem	  der	  har	  ejet	  tingene	  før,	  hvad	  de	  

har	  brugt	  dem	  til	  og	  hvornår	  genstandene	  er	  blevet	  brugt.	  F.eks.	  finder	  Maiken	  et	  par	  af	  hendes	  gamle	  

sko	  autentiske,	  fordi	  hun	  kan	  forestille	  sig,	  hvem	  der	  har	  ejet	  dem	  før	  ”Der	  kan	  jeg	  godt	  lige	  se	  for	  mig,	  

sådan	  en	  rigtig	  fin	  dame	  tilbage	  i	  30’erne,	  der	  har	  trisset	  rundt	  i	  dem.”	  (Bilag	  E).	  Ligeledes	  forestiller	  

Julie	  sig,	  hvem	  der	  har	  ejet	  50’er	  øreringene	  før:	  ”Jeg	  kan	  lige	  se	  en	  gammel	  dame	  fra	  Hellerup,	  der	  har	  

siddet	  og	  drukket	  drinks	  i	  fritiden	  og	  røget	  smøger,	  haft	  dem	  på.	  De	  er	  ret	  autentiske,	  og	  vildt	  flotte	  synes	  

jeg.”	  (Bilag	  D).	  Også	  50’er	  kjolen,	  som	  alle	  respondenterne	  fandt	  meget	  autentisk,	  blev	  af	  flere	  

forbundet	  med	  historier.	  Julie	  bruger	  både	  sin	  egen	  fantasi	  og	  sin	  viden	  om	  tøjstilen	  i	  50’erne	  til	  at	  

forestille	  sig	  kjolens	  historie:	  ”Det	  er	  autentisk	  hvis	  det	  er	  noget	  du	  tror	  på,	  at	  en	  eller	  anden	  person	  har	  

gået	  med	  dengang	  (…)	  der	  er	  en	  eller	  anden	  sød	  pige	  oppe	  i	  Nordsjælland,	  der	  har	  haft	  den	  her	  på	  til	  

hendes	  konfirmation	  (…)	  Jeg	  tænker	  også,	  om	  det	  kunne	  være	  et	  bryllup,	  men	  det	  går	  nok	  ikke,	  for	  på	  den	  

tid	  skulle	  den	  nok	  være	  lidt	  længere.	  Så	  det	  må	  være	  en	  ung	  pige.”	  (Bilag	  D).	  	  

Julie	  skaber	  også	  en	  personlig	  historie	  om	  det	  hæklede	  tæppe:	  ”Jeg	  forestiller	  mig	  sådan	  en	  sød	  

gammel	  dame,	  der	  har	  lavet	  det	  til	  sit	  barnebarn	  og	  har	  været	  rigtig	  glad	  for	  at	  give	  det	  videre.	  Så	  det	  

har	  jeg	  jo	  noget	  med	  hende	  at	  gøre,	  personen	  der	  har	  lavet	  det.	  For	  hun	  har	  garanteret	  brugt	  lang	  tid	  på	  

det	  (…)	  så	  har	  man	  jo	  lavet	  det	  med	  noget	  kærlighed.”	  (Bilag	  D).	  Ved	  at	  skabe	  disse	  fiktive	  historier	  om	  

genstandenes	  historie	  og	  dens	  tidligere	  ejeres	  liv	  bliver	  genstandene	  således	  ladede	  med	  følelser,	  som	  

gør	  respondenternes	  relation	  til	  genstandene	  stærkere.	  På	  denne	  måde	  kommer	  de	  til	  at	  føles	  mere	  

autentiske	  for	  respondenterne,	  på	  trods	  af,	  at	  det	  er	  følelser	  og	  relationer	  de	  så	  at	  sige	  selv	  har	  

konstrueret.	  	  

4.3.3	  Autenticitet	  som	  harmoni,	  balance	  eller	  glæde	  

En	  af	  måderne	  hvorpå	  respondenterne	  konstruerede	  en	  personlig	  form	  for	  autenticitet	  var,	  når	  de	  

følte	  en	  harmoni,	  balance	  eller	  glæde	  ved	  genstanden	  og	  dens	  egenskaber.	  På	  det	  helt	  overordnede	  

plan	  fremhævede	  alle	  respondenterne	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  æstetikken	  ved	  retro	  og	  vintage,	  

som	  en	  af	  de	  primære	  faktorer,	  der	  fik	  dem	  til	  at	  føle	  glæde	  ved	  deres	  retro	  og	  vintage	  forbrug.	  Først	  

og	  fremmest,	  fordi	  de	  fandt	  den	  gamle	  stil	  og	  dens	  design,	  form	  og	  farver	  mere	  æstetisk	  flotte,	  og	  de	  
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føler	  dermed	  en	  sanselig	  tilfredsstillelse	  ved	  at	  omgive	  sig	  med	  gamle	  ting	  i	  gammel	  stil.	  Rikke	  H.	  

nævner	  også	  selv,	  at	  hun	  tror	  hendes	  æstetiske	  præferencer	  påvirker	  hendes	  konstruktioner	  af	  

autenticitet:	  ”Jeg	  tror	  det	  er	  min	  egen	  personlige	  stil,	  der	  jo	  gør,	  at	  jeg	  mener	  de	  her	  kjoler	  fra	  30’erne	  og	  

50’erne	  er	  mere	  autentiske	  end	  noget	  andet”	  (Bilag	  G).	  	  

For	  Sarah	  er	  det	  helt	  tydeligt,	  at	  det	  er	  det	  æstetiske	  udtryk	  og	  dermed	  en	  autenticitet	  ud	  fra	  

glæden	  ved	  at	  have	  noget	  æstetisk	  tilfredsstillende,	  som	  er	  i	  fokus.	  Hun	  vægter	  således	  det	  æstetiske	  

udtryk	  over	  genstandenes	  alder	  og	  traditionelle	  historie:	  Mange	  af	  dem	  jeg	  selv	  har	  syet,	  der	  ved	  jeg	  jo	  

godt	  det	  ikke	  er	  en	  oprindelig	  vintage	  kjole,	  men	  jeg	  kan	  lige	  så	  godt	  lide	  at	  gå	  med	  den,	  som	  jeg	  kan	  lide	  

at	  gå	  med	  så	  mange	  andre.	  Fordi	  de	  falder	  ind	  i	  den	  stil	  jeg	  godt	  kan	  lide.	  Så	  det	  er	  lidt	  det	  der	  er	  det	  

vigtigste.	  (…)	  det	  har	  jo	  også	  sin	  charme,	  at	  det	  er	  noget	  gammelt,	  eller	  noget	  velbevaret	  nok	  nærmere.	  

Men	  hvad	  der	  vægter	  højest,	  der	  tror	  jeg	  det	  vigtigste	  for	  mig	  er,	  at	  jeg	  føler	  mig	  godt	  tilpas	  i	  det.	  Og	  så	  

kan	  det	  lige	  så	  godt	  være	  en	  kjole	  fra	  Mondo	  Kaos,	  som	  det	  kan	  være	  en	  kjole	  fra	  1950.	  Således	  behøver	  

genstande	  ikke	  at	  være	  gamle	  for	  at	  give	  Sarah	  en	  følelse	  af	  harmoni,	  balance	  og	  glæde	  og	  på	  den	  måde	  

være	  autentiske.	  	  

Derudover	  gør	  retro	  og	  vintage	  tøjets	  æstetik,	  at	  det	  passer	  godt	  til	  bestemte	  kropstyper	  i	  en	  

højere	  grad	  end	  den	  nutidige	  tøjstil	  gør.	  På	  denne	  måde	  kan	  genstandene	  også	  tillægges	  autenticitet,	  

eftersom	  de	  hjælper	  respondenterne	  med	  at	  opnå	  en	  følelse	  af	  glæde	  og	  tilfredsstillelse	  ved	  deres	  

udseende	  i	  det	  gamle	  tøj.	  Rikke	  H.	  siger	  blandt	  andet:	  ”jeg	  har	  førhen	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  skjult	  

min	  krop	  lidt.	  Ikke	  fordi	  jeg	  har	  været	  flov	  over	  den	  eller	  sådan,	  men	  jeg	  har	  altid	  haft	  en	  lille	  talje	  i	  

forhold	  til	  mine	  hofter,	  og	  det	  har	  jeg	  da	  jeg	  var	  yngre	  skjult	  lidt,	  og	  nu	  har	  jeg	  bare	  fundet	  ud	  af,	  at	  den	  

her	  stil	  den	  harmonerer	  helt	  vildt	  godt	  med	  at	  have	  en	  lille	  talje	  og	  større	  hofter.”	  (Bilag	  G).	  Rikke	  O.	  

påpeger	  også	  den	  glæde	  hun	  føler	  ved	  de	  gamle	  snit:	  ”for	  det	  første	  synes	  jeg,	  for	  jeg	  er	  jo	  ikke	  den	  

tyndeste	  i	  verden,	  men	  jeg	  har	  altid	  haft	  hofte	  og	  bryster,	  så	  det	  har	  altid	  været	  pænt	  til	  mig	  det	  tøj	  der	  

var	  taljeret.	  Så	  jeg	  tror	  faktisk	  det	  startede	  med,	  at	  jeg	  bare	  syntes	  det	  sad	  pænere	  på	  mig.	  Og	  så	  fandt	  jeg	  

ud	  af,	  at	  det	  måske	  også	  havde	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  hele	  æstetikken	  omkring	  det	  der	  vintage	  inspirerede	  

tøj	  var	  helt	  fantastisk”	  (Bilag	  H)	  

Respondenterne	  føler	  derudover	  også	  harmoni,	  balance	  og	  glæde,	  når	  de	  blander	  forskellige	  

stilarter	  fra	  forskellige	  perioder	  eller	  blander	  gamle	  og	  nye	  ting.	  På	  denne	  måde	  bliver	  noget	  der	  ved	  

første	  øjekast	  kan	  virke	  uautentisk	  blive	  til	  en	  stil	  der	  er	  autentisk,	  fordi	  den	  giver	  personlige	  

tilfredsstillelse	  og	  balance.	  Sarah	  påpeger	  f.eks.	  at	  hun	  finder	  glæde	  i	  at	  blande	  vidt	  forskellige	  stilarter:	  

”jeg	  er	  ikke	  en	  af	  dem	  der,	  som	  siger	  “nej,	  det	  er	  KUN	  det”,	  det	  kan	  man	  ikke	  -‐	  eller	  det	  kan	  jeg	  ikke	  i	  hvert	  

fald.	  Jeg	  kan	  ikke	  vælge	  på	  den	  måde.	  Så	  jeg	  har	  også	  sådan	  nogle	  store	  ghetto	  fabulous	  øreringe,	  som	  jeg	  

kalder	  dem,	  så	  der	  blander	  jeg	  det	  lidt	  nogle	  gange.	  jeg	  synes	  ikke	  man	  sådan	  behøver	  at	  skulle	  vælge.	  Det	  
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er	  jo	  bare	  at	  slå	  sig	  løs,	  som	  man	  synes.	  (…)	  Det	  er	  det	  der	  med,	  hvad	  for	  nogle	  ting	  der	  gør	  én	  glad,	  og	  

hvad	  synes	  man	  er	  smukt	  at	  kigge	  på,	  hvad	  føler	  man	  sig	  tilpas	  i.	  ”	  (Bilag	  C).	  Således	  behøver	  stilen	  ikke	  

at	  være	  ”gennemført”	  vintage	  for	  at	  være	  autentisk,	  om	  end	  det	  også	  ville	  være	  autentisk.	  Det	  der	  gør	  

genstande	  autentiske	  er	  således	  deres	  evne	  til	  at	  fremkalde	  glæde,	  harmoni	  og	  balance	  hos	  

respondenten.	  	  

	  

4.3.4	  Autenticitet	  som	  en	  forbindelse	  til	  tid	  og	  sted	  

Genstandenes	  evne	  til	  at	  skabe	  en	  forbindelse	  til	  en	  anden	  tid	  eller	  sted	  betyder	  også	  meget	  for	  

konstruktionen	  af	  autenticitet.	  Det	  kan	  både	  være	  en	  forbindelse	  til	  den	  generelle	  historiske	  periode	  

eller	  til	  personlige	  minder	  om	  steder	  og	  personer.	  Rikke	  H.	  finder	  f.eks.	  stor	  glæde	  i	  at	  kunne	  skabe	  en	  

relation	  til	  de	  æstetiske	  billeder	  og	  kvinders	  liv	  i	  bl.a.	  40’erne	  og	  50’erne.	  Som	  hun	  understreger	  er	  

denne	  relation	  ikke	  et	  udtryk	  om	  et	  ønske	  om	  at	  leve	  i	  den	  tid	  eller	  en	  længsel	  efter	  de	  sociale	  normer	  

kvinder	  var	  underlagt	  dengang,	  men	  mere	  en	  fascination	  om	  den	  tids	  æstetiske	  billeder:	  ”Jeg	  kan	  godt	  

lide	  det	  der	  sådan	  lidt	  husmor-‐agtige	  noget,	  eller	  at	  det	  godt	  må	  syne	  lidt	  af	  det,	  det	  her	  gamle	  husmor	  

noget.	  Ikke	  at	  jeg	  går	  op	  i	  de	  gamle	  principper,	  at	  kvinden	  skal	  stå	  i	  køkkenet	  og	  manden	  går	  ud	  og	  laver	  

arbejdet,	  det	  er	  slet	  ikke	  sådan,	  tværtimod.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  lide	  stilen,	  for	  igen:	  der	  er	  noget	  hygge	  

omkring	  det	  og	  jeg	  tror	  det	  er	  det,	  der	  betyder	  noget.	  (…)	  Jeg	  tror	  også	  bare	  jeg	  har	  de	  her	  billeder	  i	  

hovedet	  fra	  gamle	  film	  og	  konen	  står	  i	  køkkenet	  med	  sit	  fine	  hår	  og	  sin	  fine	  kjole	  og	  et	  fint	  forklæde.	  Jeg	  

synes	  bare	  det	  er	  enormt	  flot	  på	  en	  eller	  anden	  måde.”	  (Bilag	  G).	  	  

Dog	  har	  især	  den	  personlige	  forbindelse	  til	  fortiden	  stor	  betydning	  for	  respondenterne.	  Den	  

personlige	  affektionsværdi	  i	  tingene	  betød	  især	  meget	  for	  Mai:	  ”Jeg	  køber	  ting,	  hvis	  de	  minder	  mig	  om	  et	  

eller	  andet.	  (…)	  Tingene	  køber	  jeg	  som	  oftest,	  fordi	  det	  minder	  mig	  om	  noget,	  at	  det	  har	  forbindelse	  til	  

min	  farmor	  eller	  mormor,	  som	  jeg	  kan	  huske	  fra	  deres	  tid,	  og	  som	  de	  haft	  stående	  og	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  

sindssygt	  sjovt	  at	  have”	  (Bilag	  F).	  	  	  

Selvom	  Sarah	  tidligere	  vægtede	  æstetik	  over	  genstandens	  historie,	  spiller	  de	  personlige	  

historier	  også	  ind	  på	  konstruktionen	  af	  autenticitet,	  hvilket	  ses	  i	  forbindelse	  med	  billedet	  af	  det	  

hæklede	  tæppe:	  ”Det	  minder	  mig	  utroligt	  meget	  om	  min	  oldemor,	  for	  hun	  hæklede	  rigtig	  meget,	  og	  jeg	  

har	  sådan	  nogle	  små	  tæpper	  til	  mine	  dukker,	  som	  hun	  har	  lavet.	  Så	  for	  mig	  så	  er	  det	  meget	  nostalgisk	  på	  

en	  eller	  anden	  måde,	  og	  også	  meget	  autentisk,	  fordi	  det	  har	  rent	  faktisk	  været	  noget	  hun	  har	  lavet,	  da	  

hun	  levede.	  (…)	  Nostalgi	  synes	  jeg	  er	  når	  man	  får	  nogle	  følelser	  forbundet	  med	  en	  eller	  anden	  ting.	  ”	  

(Bilag	  C).	  	  Det	  samme	  er	  tilfældet	  ved	  julekuglerne,	  som	  minder	  hende	  om	  sin	  mormor:	  ”det	  forbinder	  

jeg	  ret	  meget	  med	  min	  barndom,	  min	  mormor	  har	  rigtig	  mange	  af	  sådan	  nogle	  gamle	  julekugler,	  som	  har	  
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været	  i	  familien	  i	  lang	  tid,	  og	  ligger	  fint	  i	  æskerne	  og	  bliver	  pakket	  ud.	  (…)	  måske	  også	  noget	  

genkendelighed.	  Fordi	  sådan	  nogle	  har	  jeg	  kunnet	  huske	  fra	  da	  jeg	  var	  barn	  og	  ser	  dem	  stadig.	  Så	  synes	  

jeg	  det	  minder	  mig	  om	  et	  eller	  andet,	  jeg	  tror	  også	  det	  har	  noget	  med	  det	  at	  gøre.”	  (Bilag	  C).	  Det	  er	  

således	  et	  personligt	  minde	  om	  hendes	  oldemor	  og	  mormor,	  der	  gør	  at	  hun	  føler	  sig	  forbundet	  til	  

hende	  og	  dermed	  ser	  tæppet	  som	  værende	  autentisk.	  Modsat	  ser	  hun	  ikke	  Lyngby	  Vasen	  som	  værende	  

autentisk,	  da	  den	  ikke	  fremkalder	  samme	  forbindelse	  til	  en	  person	  i	  en	  anden	  tid	  eller	  sted:	  ”Det	  

handler	  nok	  også	  om,	  at	  man	  genkender	  tingene	  fra	  et	  sted.	  Jeg	  har	  f.eks.	  sådan	  en	  kaffedåse	  med	  nogle	  

store	  blomster	  på	  og	  et	  farvet	  låg,	  og	  den	  synes	  jeg	  er	  ret	  fin,	  fordi	  jeg	  synes	  jeg	  kan	  genkende	  noget	  fra	  

min	  barndom.	  Der	  er	  mere	  autenticitet	  over	  den,	  end	  der	  er	  i	  den	  her,	  for	  jeg	  har	  jo	  ikke	  noget	  forhold	  til	  

den.”	  (Bilag	  C).	  	  

	  

4.3.5	  Autenticitet	  som	  selvudfoldelse	  	  

Genstandenes	  unikhed	  betød	  meget	  i	  nogle	  af	  respondenternes	  konstruktion	  af	  autenticitet,	  eftersom	  

den	  giver	  respondenten	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  deres	  individualitet,	  hvilket	  betyder	  at	  

respondenten	  kan	  skabe	  og	  udtrykke	  sin	  autentiske	  identitet.	  Da	  Maiken	  skal	  argumentere	  for	  hvorfor	  

30’er	  kjolen	  er	  autentisk	  er	  det	  således	  dens	  unikhed	  der	  er	  en	  af	  de	  primære	  faktorer:	  ”Jeg	  tænker,	  at	  

det	  er	  ikke	  en	  man	  i	  dag	  ville	  finde	  i	  rigelige	  mængder”	  (Bilag	  E),	  ligesom	  hun	  siger	  om	  80’er	  blusen:	  

”den	  ligner	  ikke	  helt	  en	  almindelig	  stangvare	  (…)	  den	  følger	  perioden,	  men	  ligner	  stadig	  ikke	  noget,	  der	  er	  

lavet	  en	  halv	  milliard	  af”	  (Bilag	  E).	  Den	  individualisme	  og	  unikhed	  som	  dannes,	  når	  respondenterne	  

blander	  forskellige	  stilarter	  bidrager	  også	  til,	  at	  de	  føler	  deres	  udseende	  og	  hjem	  udtrykker	  deres	  

identitet.	  Maiken	  siger	  det	  giver	  ”(…)	  noget	  mere	  personlighed.	  Hvis	  jeg	  kun	  satte	  ting	  sammen	  fra	  en	  

bestemt	  tidsalder,	  så	  ville	  det	  lidt	  give	  samme	  resultat,	  hvis	  jeg	  kun	  havde	  nye	  ting.”	  (Bilag	  E).	  Rikke	  O.	  

føler	  også	  at	  hendes	  retro	  og	  vintage	  ting	  giver	  hende	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  hvem	  hun	  er:	  ”Hvis	  jeg	  

bare	  tog	  en	  sort	  kjole	  på	  og	  et	  par	  nye	  stiletter,	  så	  tror	  jeg	  at	  jeg	  føle	  mig	  vildt	  dullet	  op	  eller	  ret	  sjæleløs.	  

Det	  ville	  slet	  ikke	  indeholde	  min	  identitet.	  Det	  gør,	  at	  det	  bliver	  mere	  mig.”	  (Bilag	  H).	  Også	  Rikke	  H.	  føler,	  

at	  autenticiteten	  i	  genstande	  kan	  være	  et	  værktøj	  til	  at	  udtrykke	  sine	  individuelle	  kvaliteter	  og	  

karaktertræk,	  som	  dermed	  giver	  en	  stærkere	  følelse	  af	  identitet:	  ”man	  selv	  føler	  sig	  lidt	  speciel,	  fordi	  

man	  har	  de	  her	  ting,	  som	  man	  selv	  synes	  er	  super	  fede	  og	  flotte	  og	  godt	  håndværk	  og	  sådan	  noget.	  Så	  jeg	  

tror	  også,	  at	  det	  gør	  man	  bliver	  lidt	  glad	  over	  at	  have	  fundet	  en	  ting,	  som	  ingen	  andre	  har,	  og	  netop	  det,	  

at	  man	  så	  føler	  sig	  speciel	  på	  den	  måde.	  Selvom	  der	  er	  nogle	  kjoler	  jeg	  ikke	  har	  brugt	  endnu	  og	  de	  bare	  

hænger	  i	  skabet	  og	  ikke	  har	  været	  vist	  frem,	  så	  er	  det	  stadig	  sådan	  “eeej	  jeg	  har	  en	  fin	  kjole,	  som	  ingen	  

andre	  har”	  (Bilag	  G).	  På	  denne	  måde	  tager	  respondenterne	  de	  autentiske	  elementer	  fra	  genstandene	  

og	  ”påfører”	  dem	  på	  deres	  egen	  identitet.	  De	  laver	  således	  en	  betydnings-‐	  og	  værdioverførsel	  fra	  
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genstanden	  til	  dem	  selv,	  ved	  at	  sige	  ”det	  her	  kan	  jeg	  lide”	  og	  så	  konkludere	  ”sådan	  er	  jeg”	  (Postrel	  

2003:	  115).	  

At	  forbruge	  tøj	  eller	  ting,	  som	  andre	  ikke	  har	  eller	  som	  ikke	  følger	  mainstream	  trends	  virker	  

generelt	  	  til	  at	  være	  en	  vigtigt	  faktor	  for	  de	  respondenter	  jeg	  talte	  med.	  Flere	  nævnte	  bl.a.	  at	  de	  gerne	  

køber	  retro	  og	  vintage	  genstande	  med	  hjem	  fra	  udlandet,	  da	  chancen	  for	  at	  andre	  har	  dem	  i	  Danmark	  

bliver	  mindre,	  og	  derudover	  knyttes	  der	  en	  unik	  historie	  til	  genstandene.	  Julie	  påpeger	  desuden,	  at	  det	  

er	  vigtigt,	  at	  genstandene	  ikke	  må	  minde	  for	  meget	  om	  de	  trends	  der	  er	  i	  forvejen,	  og	  at	  de	  helst	  skal	  

være	  lidt	  anderledes	  (Bilag	  D).	  Det	  at	  have	  nogle	  unikke	  ting,	  som	  ikke	  følger	  tidens	  trends	  gør,	  at	  

respondenterne	  føler	  at	  de	  skiller	  sig	  ud	  fra	  mængden,	  hvilket	  giver	  dem	  en	  følelse	  af	  at	  have	  en	  

autentisk	  og	  ”sand”	  identitet.	  Denne	  unikhed	  og	  individualitet	  bidrager	  til	  at	  respondenterne	  føler	  sig	  

mere	  ”sig	  selv”.	  Dermed	  kan	  man	  fortolke,	  at	  de	  ved	  denne	  individualisering	  opbygger	  en	  stærkere	  

følelse	  af	  hvad	  deres	  identitet	  er.	  Mai:	  som	  alle	  andre	  vil	  man	  jo	  gerne	  være	  sig	  selv	  og	  ikke	  falde	  alt	  for	  

meget	  i	  et	  med	  alle	  andre.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  jeg	  er	  fuldstændig	  ekstrem	  med	  det,	  og	  fordi	  jeg	  skal	  se	  

sådan	  helt	  mærkelig	  ud,	  men	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  have	  noget,	  som	  er	  lidt	  gammelt	  og	  som	  er	  lidt	  

anderledes.	  Det	  er	  meget	  skægt.	  Man	  kan	  skille	  sig	  en	  lille	  smule	  ud,	  det	  kan	  jeg	  meget	  godt	  lide.	  	  

Jeg	  fandt	  det	  desuden	  påfaldende,	  at	  mange	  af	  respondenterne	  nævnte	  det	  at	  have	  samme	  tøj	  på	  som	  

noget,	  der	  så	  vidt	  muligt	  skal	  undgås:	  

Julie:	  ”	  Der	  er	  jo	  ikke	  noget	  mere	  kikset	  end	  at	  møde	  nogen,	  og	  så	  ligner	  man	  hinanden.”	  (Bilag	  D)	  

Maiken:	  ”så	  er	  jeg	  ret	  sikker	  på,	  at	  der	  kommer	  nok	  ikke	  en	  i	  en	  magen	  til,	  det	  ville	  være	  rimelig	  utroligt.	  

Så	  det	  er	  jo	  bare	  noget	  med,	  at	  man	  ikke	  har	  noget	  på,	  der	  forsvinder	  i	  mængden.	  ”	  (Bilag	  E)	  

Rikke	  O:	  ”de	  fleste	  gør	  rigtig	  meget	  ud	  af	  sig	  selv,	  når	  de	  skal	  til	  fest	  og	  prøver	  at	  være	  den	  bedste	  side	  af	  

sig	  selv.	  Og	  hvis	  den	  bedste	  side	  af	  sig	  selv	  er	  det	  samme,	  som	  en	  anden	  har	  på,	  så	  er	  det	  virkelig	  ærgerligt.	  

(…)	  jeg	  tror	  det	  der	  med	  at	  have	  samme	  kjole	  på	  til	  en	  fest,	  det	  må	  være	  noget	  af	  det	  pinligste,	  der	  kan	  

overgå	  folk.”	  (Bilag	  H)	  

Dermed	  hænger	  individualiteten	  respondenterne	  får	  fra	  deres	  autentiske	  genstande	  stærkt	  sammen	  

med	  deres	  selvbillede,	  og	  det	  skader	  deres	  identitetsfølelse	  at	  møde	  andre	  i	  samme	  tøj,	  da	  det	  så	  ikke	  

længere	  virker	  som	  deres	  autentiske	  identitet.	  Det	  er	  således	  afgørende	  at	  differentiere	  sig	  fra	  sine	  

omgivelser	  for	  at	  opretholde	  et	  stærkt	  selvbillede.	  	  

4.4	  Verbaliseret	  vs.	  ikke-‐verbaliseret	  konstruktion	  af	  autenticitet	  
Som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  analyse	  af	  respondenternes	  konstruktion	  af	  autenticitet,	  var	  der	  altså	  

en	  tendens	  til,	  at	  respondenterne	  primært	  baserede	  deres	  konstruktioner	  på	  ikoniske	  tegn	  og	  dermed	  
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personlige	  forestillinger	  og	  oplevelser.	  Mange	  af	  respondenterne	  fremlagde	  deres	  vurderinger	  af	  

autenticitet,	  som	  værende	  baseret	  på	  faktuelle	  og	  objektive	  grundlag	  (indeksikalske	  tegn),	  om	  end	  

disse	  i	  virkeligheden	  var	  resultater	  af	  deres	  egne	  subjektive	  forestillinger	  om,	  hvordan	  tingene	  ”burde”	  

være.	  Mange	  af	  disse	  fortolkninger	  blev	  præsenteret	  som	  fakta	  og	  blev	  brugt	  som	  objektive	  

verificeringer	  af	  genstandenes	  autenticitet,	  selvom	  der	  i	  virkeligheden	  var	  tale	  om	  subjektive	  

fortolkninger.	  Dette	  var	  et	  tegn	  på,	  at	  respondenterne	  selv	  udvælger	  og	  fortolker	  tegnene	  i	  den	  retning,	  

der	  stemmer	  overens	  med	  deres	  ønskede	  identitet	  og	  selvbillede.	  	  

Det	  virker	  desuden	  til,	  at	  disse	  tegn	  og	  forestillinger	  omkring	  begrebet	  ”autenticitet”	  ligger	  

dybt	  i	  respondenterne,	  og	  at	  de	  primært	  er	  til	  stede	  på	  et	  ubevidst	  niveau.	  Det	  er	  derfor	  min	  opfattelse,	  

at	  denne	  ubevidste	  tilstedeværelse	  af	  ikoniske	  tegn	  og	  forestillinger	  om	  autenticitet	  er	  noget,	  der	  også	  

kom	  til	  udtryk	  hos	  respondenterne,	  når	  de	  ikke	  direkte	  talte	  om	  begrebet	  ”autenticitet”.	  I	  løbet	  af	  

interviewene	  fortalte	  respondenterne	  således	  ivrigt	  om	  deres	  interesse	  for	  retro	  og	  vintage,	  og	  jeg	  bed	  

mærke	  i,	  at	  flere	  af	  deres	  beskrivelser	  af	  deres	  gamle	  ting	  havde	  konnotationer	  til	  de	  forskellige	  

konstruktioner	  og	  definitioner	  af	  autenticitet.	  De	  følelser,	  meninger	  og	  værdier	  de	  forbandt	  med	  deres	  

retro	  og	  vintage	  ting	  blev	  således	  i	  høj	  grad	  beskrevet	  ud	  fra	  de	  nogle	  af	  de	  samme	  forskellige	  ikoniske	  

tegn,	  som	  deres	  verbaliserede	  konstruktion	  af	  autenticitet	  byggede	  på.	  Det	  er	  derfor	  relevant	  også	  at	  

tage	  disse	  ”ikke-‐verbaliserede”	  og	  mere	  abstrakte	  og	  ubevidste	  konstruktioner	  af	  autenticitet	  med	  i	  

betragtningerne	  om	  respondenternes	  konstruktion	  af	  autenticitet.	  	  

4.4.1	  Følelser	  og	  fornemmelser	  	  

Respondenternes	  ikke-‐verbaliserede	  konstruktioner	  er	  i	  høj	  grad	  baseret	  på	  følelser	  og	  

fornemmelser	  og	  er	  dermed	  udtryk	  for	  ikonisk	  autenticitet.	  Flere	  af	  dem	  omtaler	  den	  ”charme”,	  

”varme”	  og	  ”sjæl”	  de	  gamle	  ting	  udstråler.	  Dette	  kan	  fortolkes	  som	  ikoniske	  tegn	  på	  autenticitet,	  da	  det	  

er	  nogle	  ord	  som	  bliver	  nævnt	  i	  forbindelse	  med	  tingenes	  historie	  og	  ”levede	  liv”.	  Respondenterne	  

forbinder	  således	  både	  fiktive	  historier	  og	  personlige	  minder	  med	  tingene.	  Selvom	  de	  ikke	  altid	  direkte	  

forbinder	  disse	  elementer	  til	  autenticitet	  i	  deres	  verbaliserede	  konstruktioner,	  så	  mener	  jeg	  det	  er	  et	  

tegn	  på,	  at	  deres	  mere	  ubevidste	  konstruktion	  af	  autenticitet	  kommer	  til	  udtryk	  på	  et	  ikke-‐

verbaliseret,	  men	  ikke	  mindre	  væsentligt,	  niveau.	  I	  disse	  tilfælde	  havde	  respondenterne	  svært	  ved	  at	  

forklare,	  hvorfor	  de	  vurderede	  genstandene	  som	  autentiske,	  da	  det	  virkede	  til	  at	  være	  nogle	  mere	  

ubevidste	  faktorer,	  de	  fortolkede	  på.	  Mai	  beskriver	  følelser,	  som	  værende	  afgørende	  for,	  hvad	  hun	  

køber.	  Hun	  nævner	  bl.a.	  at	  hvis	  noget	  minder	  hende	  om	  personer,	  steder	  eller	  begivenheder,	  så	  føles	  

det	  som	  om	  ”vi	  hører	  sammen”.	  (Bilag	  F).	  Her	  det	  dermed	  en	  forbundethed	  med	  personlige	  minder,	  der	  

fremkalder	  følelsen.	  Rikke	  H.	  referer	  flere	  gange	  til	  tingenes	  ”varme”	  og	  den	  fornemmelse	  de	  giver	  

hende.	  Denne	  varme	  følelse	  får	  hende	  til	  at	  føle	  sig	  hjemme	  og	  dermed	  også,	  at	  de	  ting	  hun	  omgiver	  sig	  
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med	  stemmer	  overens	  med	  hendes	  opfattelse	  af	  identitet.	  Når	  hun	  skal	  vurdere	  genstande,	  der	  ikke	  

stemmer	  overens	  med	  denne	  selvopfattelse	  falder	  graden	  af	  autenticitet:	  ”den	  er	  jo	  autentisk,	  men	  den	  

giver	  mig	  ikke	  en	  eller	  anden	  følelse.	  Den	  giver	  mig	  ikke	  en	  varm,	  rar	  følelse,	  det	  er	  mere	  bare	  en	  80’er	  

bluse”	  (Bilag	  G).	  Man	  kan	  tolke	  Rikkes	  svar,	  som	  en	  konflikt	  i	  fortolkningen	  af	  genstandens	  forskellige	  

ikoniske	  tegn,	  for	  selvom	  Rikke	  ser	  blusen	  som	  værende	  ikonisk	  autentisk,	  så	  stemmer	  de	  følelser	  hun	  

har	  omkring	  genstanden	  ikke	  overens	  med	  de	  følelser	  genstanden	  vækker	  i	  hende.	  På	  det	  

overordnede,	  verbaliserede	  plan	  er	  blusen	  således	  autentisk,	  men	  på	  et	  dybere	  plan	  mister	  genstanden	  

sin	  autentiske	  værdi.	  Et	  andet	  eksempel	  er	  Julie,	  da	  hun	  bliver	  spurgt	  hvilke	  genstande	  hun	  finder	  mest	  

autentiske,	  og	  hun	  vælger	  50’er	  kjolen	  og	  Musselmalet,	  fordi	  ”Det	  er	  flest	  følelser,	  der	  kommer	  op	  i	  mig,	  

når	  jeg	  ser	  dem.”	  (Bilag	  D).	  	  

For	  respondenterne	  handler	  autenticitet	  således	  også	  i	  høj	  grad	  om	  følelser,	  mavefornemmelser	  og	  

den	  sjæl,	  som	  de	  siger	  tingene	  får,	  når	  de	  er	  autentiske.	  De	  havde	  svært	  ved	  at	  udtrykke,	  hvad	  denne	  

sjæl	  mere	  specifikt	  består	  af,	  men	  det	  virkede	  især	  til	  at	  være	  dens	  historie,	  der	  gav	  den	  disse	  nærmest	  

menneskelige	  egenskaber.	  Maiken	  beskriver	  også	  sit	  retro	  og	  vintage	  forbrug	  som	  ”et	  

kærlighedsforhold”	  (Bilag	  E),	  og	  mange	  af	  respondenterne	  nævner	  løbende,	  at	  de	  køber	  ting	  fordi	  de	  

ganske	  enkelt	  ikke	  kan	  lade	  være.	  Tingene	  bliver	  dermed	  ladet	  med	  følelser	  og	  menneskelige	  træk.	  

Julies	  beskrivelse	  af	  hendes	  restaurering	  af	  sin	  mormors	  teaktræsbord	  giver	  også	  konnotationer	  til	  

menneskelige	  egenskaber	  og	  igen	  lades	  genstanden	  med	  en	  ”sjæl”,	  som	  omfatter	  dens	  autenticitet:	  

”Det	  var	  nærmest	  som	  at	  massere	  et	  menneske,	  for	  jeg	  har	  bare	  stået	  og	  kælet	  om	  det,	  som	  om	  det	  var	  et	  

barn.	  Nu	  er	  jeg	  bare	  så	  glad	  for	  det,	  for	  jeg	  ville	  ikke	  have	  råd	  til	  at	  købe	  sådan	  et	  bord	  selv,	  men	  så	  har	  

jeg	  fået	  det	  gratis,	  og	  det	  er	  gået	  igen	  og	  jeg	  har	  kunnet	  føre	  det	  videre	  til	  næste	  generation.	  (…)	  nu	  har	  

jeg	  givet	  det	  kærlighed,	  så	  nu	  kan	  det	  leve	  igen”	  (Bilag	  D).	  Der	  behøver	  dog	  ikke	  være	  tale	  om	  personlige	  

historier,	  for	  at	  genstanden	  får	  sjæl:	  ”Tanken	  om,	  at	  den	  har	  været	  brugt	  for	  rigtig	  mange	  år	  siden,	  og	  

nogen	  har	  lavet	  forskellige	  ting	  i	  den,	  at	  den	  har	  oplevet	  nogle	  ting.	  Hvilket	  en	  ting	  jo	  ikke	  kan,	  men	  jo	  det	  

kan	  den	  jo	  godt	  selvfølgelig,	  men	  den	  har	  ikke	  nogen	  hukommelse.	  Men	  så	  kan	  vi	  andre	  forestille	  og	  

alverdens	  ting	  i	  stedet	  for,	  når	  nu	  den	  ikke	  selv	  kan	  fortælle	  historien.”	  (Bilag	  E).	  Sarah	  havde	  også	  sin	  

vielsesrings	  tidligere	  ”liv”	  med	  i	  overvejelserne,	  da	  hun	  skulle	  købe	  den:	  ”så	  synes	  jeg	  også	  det	  er	  

spændende,	  at	  den	  måske	  har	  noget	  historie.	  Nu	  kender	  jeg	  ikke	  historien,	  og	  den	  ser	  faktisk	  ikke	  ud	  til	  

den	  er	  blevet	  brugt	  særlig	  meget,	  men	  man	  kunne	  godt	  se	  på	  mange	  af	  tingene,	  at	  de	  har	  lidt	  skrammer	  

hist	  og	  her,	  og	  det	  viser	  jo	  også	  at	  der	  er	  nogen	  der	  har	  gået	  med	  dem,	  og	  værdsat	  dem	  i	  og	  med	  at	  de	  ikke	  

er	  blevet	  væk	  eller	  er	  blevet	  smeltet	  om.	  Så	  jeg	  synes	  den	  har	  noget	  sjæl,	  på	  den	  måde	  at	  den	  er	  så	  

velbevaret	  også.”	  (Bilag	  C).	  Disse	  historier	  og	  følelser	  giver	  dermed	  genstandene	  en	  sjæl,	  som	  bidrager	  

til	  deres	  autenticitet	  og	  deres	  brugbarhed	  i	  forbindelse	  med	  identitetskonstruktion.	  	  
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4.5	  Egenskaber	  forbundet	  med	  autenticitet	  
Det	  er	  interessant	  at	  bemærke,	  hvordan	  personlige	  oplevelser,	  erfaringer,	  forestillinger	  og	  fortællinger	  

påvirker	  konstruktionen	  af	  autenticitet.	  Det	  var	  tydeligt	  i	  løbet	  af	  interviewene,	  at	  respondenterne	  

kunne	  fortolke	  nogle	  genstande	  og	  temaer	  fuldstændig	  ens,	  mens	  andre	  ledte	  til	  vidt	  forskellige	  

konstruktioner	  af	  autenticitet.	  På	  denne	  måde	  blev	  begrebets	  kompleksitet	  og	  dets	  subjektive	  karakter	  

bekræftet	  i	  nærværende	  undersøgelse,	  manifesteret	  i	  de	  forskellige	  fortolkninger	  hos	  forskellige	  

respondenter	  med	  forskellige	  kontekster	  og	  livsmål.	  Dog	  var	  der	  mønstre	  at	  finde	  i	  al	  kompleksiteten.	  

Gennemgående	  var	  der	  en	  tendens	  til	  at	  det	  var	  de	  mere	  bløde	  og	  abstrakte	  egenskaber,	  især	  på	  det	  

ikke-‐verbaliserede	  plan,	  der	  betød	  mest	  for	  respondenternes	  konstruktioner.	  Således	  var	  disse:	  	  

• Personlige	  minder	  (at	  man	  relaterer	  den	  til	  personlige	  historier	  og	  personer)	  
• Historie	  og	  levet	  liv	  (at	  genstanden	  kan	  fortælle	  en	  historie,	  bl.a.	  hvem	  der	  har	  ejet	  den	  før,	  

hvad	  den	  er	  blevet	  brugt	  til	  og	  hvornår)	  
• Unikhed	  og	  individualitet	  (at	  der	  ikke	  er	  nogen,	  eller	  kun	  få,	  der	  har	  en	  magen	  til)	  

	  

Derudover	  spillede	  også	  mere	  konkrete	  og	  fysiske	  faktorer	  ind,	  særligt	  på	  det	  verbaliserede	  niveau:	  	  

• Originalitet	  	  (at	  den	  er	  produceret	  i	  tiden)	  
• Forbindelse	  til	  tid	  og	  sted	  (at	  den	  er	  tidstypisk	  og	  kan	  sige	  noget	  om	  den	  tid	  den	  er	  fra)	  
• Håndværk	  og	  kvalitet	  (at	  det	  er	  traditionelt	  håndværk,	  med	  traditionelle	  materialer	  og	  dermed	  

ikke	  masseproduceret)	  

Overordnet	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  især	  var	  den	  unikhed,	  der	  blev	  fremkaldet	  ved	  hjælp	  af	  hver	  af	  disse	  

egenskaber,	  som	  gjorde	  at	  respondenterne	  fandt	  dem	  autentiske.	  Dette	  kan	  have	  stor	  sammenhæng	  

med,	  hvordan	  respondenterne	  kunne	  anvende	  genstandenes	  autenticitet	  til	  at	  konstruere	  og	  udtrykke	  

deres	  ønskede	  identitet	  og	  skabelsen	  af	  en	  fornemmelse	  af	  deres	  sande	  jeg.	  	  

	  

4.6	  Autenticitetens	  funktioner	  i	  konstruktionen	  af	  identitet	  

Som	  specialets	  teoretiske	  fundament	  også	  beskrev,	  så	  er	  den	  postmoderne	  forbruger	  konstant	  

involveret	  i	  konstruktionen	  af	  identitet	  via	  forbrug.	  Det	  samme	  er	  tilfældet	  hos	  respondenterne	  i	  

denne	  undersøgelse.	  Individets	  mål	  er	  således	  at	  skabe	  sin	  egen	  personlige	  historiefortælling	  og	  i	  den	  

forbindelse	  kan	  individet	  bruge	  autentiske	  produkter	  og	  oplevelser	  til	  at	  opfylde	  personlige	  livsmål	  

(authenticating	  acts).	  Ved	  at	  forbruge	  retro	  og	  vintage	  genstande	  der	  er	  forbundet	  med	  et	  levet	  liv	  og	  

dermed	  historier	  og	  traditioner,	  fortolker	  respondenterne	  genstandenes	  autenticitet,	  så	  den	  matcher	  

deres	  livsmål	  og	  den	  identitet	  de	  ønsker	  at	  udtrykke.	  De	  overfører	  dermed	  genstandenes	  autenticitet	  

til	  deres	  egen	  identitet,	  hvilket	  resulterer	  i	  en	  stærkere	  og	  mere	  ægte	  identitetsfølelse.	  De	  kan	  på	  den	  
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måde	  udtrykke	  deres	  ”sande	  jeg”	  (Beverland	  et.al.	  2008:	  11).	  Respondenterne	  kan	  opnå	  denne	  

identitetsfølelse	  på	  flere	  niveauer	  og	  ved	  at	  opfylde	  forskellige	  livsmål.	  	  

4.6.1	  Kontrol	  over	  liv	  og	  omverden	  	  

Et	  af	  dem	  er	  at	  føle	  kontrol	  over	  sit	  eget	  liv	  og	  sin	  omverden	  (Beverland	  &	  Farrelly	  2010:	  841).	  

Respondenterne	  træffer	  nogle	  mere	  eller	  mindre	  bevidste	  valg	  omkring	  deres	  forbrug,	  som	  gør	  at	  de	  

udøver	  selvbestemmelse	  og	  kontrol	  over	  deres	  eget	  liv,	  for	  derigennem	  at	  opnå	  deres	  livsmål.	  Et	  af	  

disse	  livsmål	  er	  for	  flere	  af	  respondenterne	  at	  tage	  afstand	  til	  den	  masseproduktion	  og	  

kommercialisering	  som	  karakteriserer	  markedet	  for	  forbrugsvarer	  i	  dag.	  Respondenterne	  opnår	  ved	  

at	  forbruge	  autentiske	  genstande,	  som	  retro	  og	  vintage	  kontrol	  over	  deres	  omverden,	  da	  de	  træffer	  

valg	  omkring	  deres	  forbrug	  som	  gør,	  at	  de	  udøver	  kontrol	  over,	  hvilke	  virksomheder	  der	  skal	  have	  

fordel	  og	  vækst	  som	  følge	  af	  deres	  forbrug.	  Ved	  at	  søge	  tilbage	  til	  en	  tid	  med	  mindre	  

produktionsapparater	  og	  en	  anderledes	  og	  mindre	  kommerciel	  tilgang	  til	  produktion,	  flytter	  de	  

magtbalancen	  væk	  fra	  de	  store	  virksomheders	  masseproduktion.	  Derudover	  opnår	  de	  en	  form	  for	  

kontrol	  over	  miljøet,	  da	  deres	  bæredygtige	  forbrug	  af	  gamle	  ting	  medfører,	  at	  de	  udnytter	  naturens	  

ressourcer	  og	  ikke	  bidrager	  til	  forurening	  og	  CO-‐udledning.	  Det	  gør	  muligvis	  ikke	  den	  store	  forskel	  i	  

verdens	  overordnede	  belastning	  af	  miljøet,	  men	  det	  giver	  stadig	  forbrugeren	  en	  følelse	  af	  kontrol	  og	  

en	  evne	  til	  at	  træffe	  informerede	  og	  gennemtænkte	  valg.	  	  	  

	   Derudover	  kan	  respondenterne	  ved	  forbrug	  af	  autentiske	  genstande	  opnå	  kontrol	  på	  et	  mere	  

personligt	  og	  individbaseret	  niveau.	  Ved	  at	  træffe	  et	  valg	  om	  at	  gå	  imod	  strømmen	  og	  skille	  sig	  ud	  fra	  

omverdenen	  ved	  at	  eje	  og	  iklæde	  sig	  retro	  og	  vintage	  ting,	  opnår	  respondenten	  en	  følelse	  af	  

selvstændighed	  og	  kontrol	  over	  deres	  eget	  liv.	  De	  vælger	  aktivt	  at	  forfølge	  deres	  egne	  ønsker	  og	  gøre	  

hvad	  de	  har	  lyst	  til	  og	  opnår	  på	  den	  måde	  selvrealisering.	  Dette	  medfører	  en	  stærkere	  identitetsfølelse	  

og	  dermed	  også	  en	  selvtillid	  over	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  tage	  kontrollen	  over	  sit	  eget	  liv.	  Sarahs	  historie	  

er	  et	  godt	  eksempel.	  Hun	  fortæller	  blandt	  andet	  om	  den	  usikkerhed	  hun	  følte	  som	  teenager,	  og	  at	  det	  

at	  skille	  sig	  ud	  fra	  mængden	  virkede	  intimiderende	  på	  hende:	  ”jeg	  har	  altid	  haft	  et	  ønske	  om	  at	  gå	  i	  det	  

her	  tøj,	  og	  det	  har	  bare	  taget	  mig	  rigtig	  mange	  år	  ligesom	  at	  stå	  ved	  det	  og	  føle	  at	  det	  gjorde	  ikke	  noget	  

hvis	  folk	  kiggede	  på	  en.	  Så	  der	  har	  også	  været	  nogle	  selvtillids-‐issues	  inde	  omkring.”	  (Bilag	  C).	  Hun	  

nævner	  desuden,	  at	  det	  var	  efter	  et	  brud	  med	  en	  kæreste,	  hun	  valgte	  at	  begynde	  at	  gå	  mere	  i	  vintage	  

tøj:	  ”efter	  det	  tror	  jeg	  også	  at	  jeg	  følte,	  at	  der	  skulle	  ske	  et	  eller	  andet,	  og	  at	  jeg	  ville	  gøre	  nogle	  ting	  for,	  at	  

jeg	  var	  glad	  og	  fandt	  ud	  af	  mig	  selv	  lidt	  mere”.	  Kæresten	  syntes	  det	  var	  underligt,	  at	  hun	  havde	  de	  gamle	  

kjoler,	  og	  Sarah	  virker	  til	  at	  have	  været	  bevidst	  om,	  hvad	  han	  og	  andre	  tænkte	  om	  hende:	  ”så	  bruger	  

man	  alt	  for	  meget	  tid	  på	  sådan	  noget,	  på	  at	  tænke	  på	  det	  (…)	  det	  tog	  nogle	  år	  og	  før	  jeg	  sådan	  rigtig	  

begyndte	  at	  gå	  i	  det	  tøj,	  som	  jeg	  allerhelst	  ville,	  der	  har	  jeg	  jo	  haft	  kjoler	  hængende	  i	  mange	  år,	  hvor	  jeg	  
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tænkte	  “ej,	  så	  er	  jeg	  for	  tyk	  til	  den”,	  “ej	  så	  har	  jeg	  den	  forkerte	  krop”,	  men	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  så	  

bliver	  man	  nødt	  til	  at	  sige	  “det	  er	  ligemeget,	  nu	  har	  jeg	  den	  krop	  jeg	  har	  og	  så	  går	  jeg	  i	  det	  tøj	  jeg	  vil”	  

(Bilag	  C).	  Det	  er	  dermed	  tydeligt,	  at	  Sarah	  tager	  kontrollen	  over	  sit	  liv	  ved	  aktivt	  at	  vælge	  at	  gøre	  det	  

hun	  har	  lyst	  til.	  Det	  giver	  hende	  desuden	  en	  øget	  selvtillid	  at	  have	  mod	  til	  at	  skille	  sig	  ud,	  og	  denne	  

individualisme	  er	  med	  til	  at	  hjælpe	  hende	  med	  at	  udvikle	  en	  autentisk	  identitet,	  og	  en	  følelse	  af	  ”at	  

være	  sig	  selv”.	  Også	  Rikke	  H	  beskriver	  følelsen	  af	  selvtillid	  ved	  at	  realisere	  sig	  selv	  og	  tage	  kontrollen	  

over	  sit	  eget	  liv:	  ”Jeg	  føler	  mig	  mere	  kvindelig	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Og	  føler	  mig	  også	  lidt	  stærkere,	  

tror	  jeg.	  Og	  det	  giver	  mig	  også	  noget	  selvtillid	  at	  kunne	  gøre,	  og	  at	  turde	  gøre	  det,	  fordi	  man	  får	  jo	  ind	  

imellem	  lidt	  blikke,	  både	  fra	  kvinder	  og	  mænd.	  Så	  det	  giver	  også	  både	  selvtillid	  og	  sådan	  at	  andre	  de	  synes	  

det	  er	  fedt,	  det	  er	  jo	  altid	  en	  rar	  fornemmelse.	  (…)	  Sådan	  en	  ganske	  almindelig	  jersey	  t-‐shirt,	  jeg	  føler	  bare	  

ikke	  det	  er	  mig.	  Jeg	  føler	  mig	  forkert	  i	  det,	  på	  en	  eller	  anden	  måde”	  (Bilag	  G).	  De	  synes	  dermed	  at	  finde	  

stor	  selvstændighedsfølelse	  ved	  at	  gå	  imod	  strømmen.	  Selvtillidsaspektet	  har	  dermed	  været	  noget,	  der	  

først	  har	  hæmmet	  nogle	  af	  respondenterne,	  men	  efter	  de	  traf	  beslutningen	  om	  at	  følge	  deres	  egen	  lyst	  

har	  de	  fået	  en	  meget	  stærkere	  selvfølelse.	  Man	  har	  næsten	  indtryk	  af	  at	  en	  eventuel	  social	  misbilligelse	  

ligefrem	  kunne	  være	  fremmende	  for	  nogle	  af	  respondenterne	  nu.	  Rikke	  O.	  siger	  f.eks.	  ”Jeg	  har	  aldrig	  

rigtig	  været	  bange	  for	  at	  skille	  mig	  ud	  fra	  de	  andre,	  men	  jeg	  tror	  de	  syntes	  jeg	  var	  lidt	  mærkelig.	  (…)det	  

havde	  jeg	  ikke	  det	  store	  problem	  med,	  med	  ikke	  at	  være	  en	  af	  dem.	  Jeg	  tror	  jeg	  synes	  de	  var	  lidt	  latterlige	  

faktisk.”	  (Bilag	  H).	  Julie	  var	  heller	  ikke	  bleg	  for	  at	  indrømme,	  at	  en	  stor	  motivation	  for	  hendes	  retro	  og	  

vintage	  forbrug	  var	  at	  skille	  sig	  ud	  og	  få	  opmærksomhed:	  Blandt	  andet	  fortæller	  hun	  om	  sit	  velour	  

catsuit:	  ”Jeg	  har	  det	  pissefedt,	  når	  jeg	  har	  den	  på,	  helt	  vildt.	  Jeg	  føler	  mig	  helt	  som	  en	  topmodel,	  når	  jeg	  

har	  den	  på.	  Fordi	  den	  er	  rigtig	  90’er	  glam-‐agtig.	  Sharon	  Stone	  tænker	  jeg	  på,	  når	  jeg	  ser	  den.	  Jeg	  føler	  mig	  

virkelig	  magtfuld	  og	  rigtig	  kvindelig,	  når	  jeg	  har	  den	  på.”	  (Bilag	  D).	  	  

	  

4.6.2	  Forbundethed	  til	  tider,	  steder	  og	  personer	  

Dette	  aspekt	  er	  allerede	  blevet	  udfoldet	  i	  afsnittet	  om	  konstruktionen	  af	  autenticitet	  som	  en	  

forbindelse	  til	  tid	  eller	  sted.	  Det	  virker	  som	  om	  dette	  aspekt	  var	  blandt	  de	  vigtigste	  i	  forbindelse	  med	  

konstruktionen	  af	  autenticitet,	  da	  der	  på	  den	  måde	  bliver	  tilført	  mange	  følelser	  til	  genstanden.	  Disse	  

følelser	  af	  samhørighed	  og	  forbundethed	  til	  andre	  tider,	  steder	  og	  ikke	  mindst	  personer,	  gør	  at	  disse	  

genstande	  bliver	  en	  del	  af	  individets	  selvopfattelse,	  og	  fungerer	  dermed	  som	  en	  authenticating	  act.	  	  

Mai	  kan	  f.eks.	  huske	  hvor	  hun	  har	  fået	  stort	  set	  alle	  sine	  gamle	  ting,	  og	  det	  har	  stor	  værdi	  for	  hende	  og	  

hendes	  identitetsfølelse	  at	  kunne	  påtage	  sig	  de	  betydninger,	  der	  ligger	  i	  minder	  om	  steder,	  personer	  og	  

oplevelser:	  ”så	  føler	  man	  sig	  rigtig	  hjemme,	  fordi	  det	  er	  nogle	  ting	  man	  kan	  relatere	  til	  på	  en	  eller	  anden	  

måde”	  (Bilag	  F).	  Julie	  italesætter	  selv	  den	  følelsesmæssige	  effekt,	  som	  en	  afgørende	  faktor	  for,	  at	  noget	  
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vurderes	  som	  værende	  autentisk:	  ”De	  er	  autentiske	  på	  den	  måde,	  at	  de	  betyder	  noget	  specielt	  for	  mig	  på	  

forskellige	  måder.	  Jeg	  har	  jo	  et	  oprigtigt	  forhold	  til	  de	  ting,	  som	  betyder	  noget.	  (…)	  der	  er	  noget	  historie	  i	  

det,	  og	  mange	  følelser,	  også	  bare	  med	  min	  familie.	  Selvom	  jeg	  kunne	  finde	  et	  andet	  teak	  bord,	  så	  ville	  det	  

jo	  stadig	  ikke	  være	  fra	  min	  oldemor.	  Der	  er	  mange	  lag	  i	  det”	  (Bilag	  D).	  Den	  følelsesmæssige	  forbindelse	  

gør	  dermed	  også	  genstandene	  unikke,	  som	  derved	  gør	  dem	  autentiske.	  Denne	  unikhed	  har	  stor	  

betydning	  for	  respondenternes	  identitetsfølelse	  og	  konstruktion.	  	  

Flere	  af	  respondenterne	  fortæller	  også,	  at	  de	  har	  mange	  ting	  de	  ikke	  har	  brug	  for,	  men	  som	  de	  

alligevel	  ikke	  kan	  smide	  ud.	  Bl.a.	  finder	  Julie	  det	  svært	  at	  skille	  sig	  af	  med	  noget,	  som	  er	  blevet	  givet	  til	  

hende	  fra	  familiemedlemmer	  eller	  andre	  tætte	  relationer:	   ”Jeg	  har	  f.eks.	  nogle	  sutsko,	  som	  min	  kærestes	  

mor	  har	  strikket	  til	  mig,	  og	  de	  kradser	  helt	  vildt	  meget	  og	  er	  alt	  for	  små,	  men	  det	  er	  bare	  så	  sødt	  at	  hun	  

har	  lavet	  dem.	  Det	  er	  så	  sødt	  af	  hende,	  at	  hun	  syntes	  jeg	  skulle	  have	  sådan	  nogle	  sutsko.	  Så	  selvfølgelig	  

kan	  jeg	  ikke	  smide	  dem	  ud,	  men	  jeg	  kunne	  aldrig	  drømme	  om	  at	  have	  dem	  på.”	  (Bilag	  D).	  Således	  gør	  

genstandens	  historie	  og	  forbindelse	  til	  en	  person,	  at	  den	  bliver	  ladet	  med	  meninger	  og	  værdier,	  som	  

hun	  relaterer	  til	  en	  del	  af	  sit	  eget	  selv-‐narrativ.	  	  

	  

4.6.3	  Dydighed	  og	  moral	  

Når	  talen	  falder	  på,	  hvad	  der	  motiverer	  respondenterne	  til	  at	  købe	  gamle,	  brugte	  ting	  nævner	  flere	  af	  

dem	  aspekter	  omkring	  bæredygtighed	  og	  et	  ønske	  om	  at	  udnytte	  naturlige	  og	  menneskelige	  

ressourcer.	  Dette	  er	  et	  af	  eksemplerne	  på,	  at	  respondenterne	  bruger	  autentiske	  genstande	  til	  at	  

udtrykke	  og	  være	  tro	  mod	  et	  personligt	  sæt	  af	  moralske	  værdier.	  	  

Nogle	  af	  respondenterne	  så	  delvist	  deres	  retro	  og	  vintage	  forbrug,	  som	  værende	  en	  reaktion	  på	  

den	  udbredte	  køb-‐og-‐smid-‐væk	  kultur,	  som	  de	  ønsker	  at	  tage	  afstand	  fra.	  Rikke	  H.	  har	  selv	  arbejdet	  i	  

modeindustrien,	  hvor	  hun	  oplevede	  hyppige	  skift	  af	  sæsoner,	  hvilket	  betød	  at	  der	  konstant	  var	  nye	  

produktioner	  og	  udskiftninger	  af	  varer,	  hvilket	  gik	  imod	  hendes	  moralske	  værdisæt:	  ”Det	  der	  med	  

masseproduktion	  og	  stangtøj,	  hvor	  der	  bare	  hænger	  den	  samme	  vare	  igen	  og	  igen,	  og	  næste	  sæson	  så	  er	  

det	  ud	  med	  det	  og	  ind	  med	  noget	  nyt.	  Den	  har	  jeg	  det	  ikke	  særlig	  godt	  med.	  Både	  pga.	  overproduktion	  og	  

som	  vi	  behandler	  vores	  verden	  generelt,	  Jorden.	  Med	  forurening	  og	  børnearbejde	  hører	  man	  jo	  om	  ind	  

imellem,	  og	  så	  føler	  jeg	  der	  er	  lidt	  den	  der	  køb-‐og-‐smid-‐væk	  hver	  sæson,	  og	  det	  synes	  jeg	  på	  en	  eller	  anden	  

måde	  er	  lidt	  noget	  svineri.	  Og	  forkælet,	  også.”	  (Bilag	  G).	  Ligeledes	  har	  Mai	  en	  moralsk	  standard	  om,	  at	  

den	  konstante	  produktion	  af	  nye	  ting	  er	  uhensigtsmæssig,	  om	  end	  hun	  indrømmer	  at	  det	  ikke	  er	  noget,	  

der	  altid	  ligger	  i	  baghovedet:	  ”For	  det	  første	  synes	  jeg	  ret	  godt	  om	  ideen	  om,	  at	  man	  får	  genbrugt	  

tingene,	  så	  det	  ikke	  bare	  er	  forbrug,	  forbrug,	  forbrug	  og	  nye	  ting,	  der	  skal	  produceres	  hele	  tiden”	  (Bilag	  

F).	  	  
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Derudover	  er	  det	  også	  et	  gennemgående	  mål	  for	  nogle	  af	  respondenterne	  at	  holde	  deres	  eget	  

forbrug	  nede,	  og	  kun	  nøjes	  med	  at	  købe	  få	  ting.	  Bl.a.	  siger	  Rikke	  H.:	  ”Så	  vil	  jeg	  hellere	  have	  nogle	  enkle	  

ting,	  som	  jeg	  synes	  er	  super	  fede	  og	  er	  vildt	  glad	  for,	  og	  så	  slide	  på	  det	  indtil	  det	  ikke	  kan	  hænge	  sammen	  

mere.”	  (Bilag	  G).	  Dermed	  har	  disse	  respondenter	  også	  et	  ønske	  om	  via	  deres	  retro	  og	  vintage	  forbrug	  

at	  kunne	  udnytte	  Jordens	  ressourcer.	  Blandt	  andet	  nævner	  Rikke	  O.,	  at	  en	  af	  motivationerne	  for	  

hendes	  forbrug	  af	  brugte	  ting	  er	  en	  ”bevidsthed	  om	  ressourceknaphed,	  og	  jeg	  synes	  det	  er	  forfærdeligt	  at	  

der	  findes	  så	  meget	  godt	  tøj,	  der	  ikke	  bliver	  brugt.”	  (Bilag	  H).	  Sarah	  gør	  det	  desuden	  klart,	  at	  det	  er	  et	  

bevidst	  valg,	  og	  en	  gennemgående	  moralsk	  værdi,	  ikke	  at	  smide	  noget	  ud,	  der	  stadig	  kan	  anvendes:	  

”Jeg	  er	  ikke	  sådan	  en,	  der	  smider	  tøj	  ud,	  med	  mindre	  det	  virkelig	  er	  gået	  i	  stykker.	  Og	  heller	  ikke	  sko	  og	  

sådan	  noget.	  Hvis	  de	  ikke	  vil	  have	  det	  i	  genbrugen,	  så	  må	  de	  selv	  om	  det,	  men	  jeg	  smider	  det	  ikke	  ud.	  Men	  

sådan	  har	  vi	  det	  også	  med	  mad,	  så	  det	  er	  egentlig	  ret	  allround.”	  (Bilag	  C)	  Dermed	  kan	  hun	  og	  de	  andre	  

respondenter	  se	  deres	  moralske	  værdier	  eksemplificeret	  i	  deres	  retro	  og	  vintage	  genstande,	  hvilket	  

giver	  respondenterne	  en	  følelse	  af	  at	  stræbe	  efter	  et	  livsmål	  (at	  leve	  op	  til	  sine	  moralske	  værdier)	  og	  

dermed	  føle	  en	  form	  for	  åndelig	  tilfredsstillelse	  heraf.	  Ligeledes	  kan	  denne	  følelse	  af	  dydighed	  bidrage	  

til	  at	  opretholde	  deres	  selvbillede	  af	  en	  ansvarsfuld	  person	  med	  moralske	  standarder.	  	  

4.6.4	  Jagten	  på	  det	  “sande	  jeg”	  

Alle	  de	  ovennævnte	  konstruktioner	  har	  således	  rod	  i	  respondenternes	  egne	  mål	  og	  de	  identiteter	  og	  

masker	  de	  ønsker	  at	  udtrykke.	  Tilsammen	  giver	  forbruget	  af	  autenticitet	  en	  fornemmelse	  af	  det	  sande	  

jeg,	  som	  skaber	  en	  stærk	  identitetsfølelse	  i	  et	  samfund,	  hvor	  der	  er	  få	  holdepunkter	  for	  

identitetskonstruktionen.	  Således	  giver	  respondenterne	  løbende	  udtryk	  for,	  at	  deres	  retro	  og	  vintage	  

forbrug	  (og	  den	  autenticitet	  der	  er	  knyttet	  hertil)	  gør,	  at	  de	  føler	  dem	  mere	  som	  sig	  selv.	  Sarah	  

fortæller:	  ”Min	  søde	  veninde,	  som	  meget	  gerne	  vil	  giftes	  snart,	  hun	  sagde	  til	  mig	  på	  et	  tidspunkt,	  at	  når	  

hun	  skulle	  giftes,	  så	  skulle	  de	  have	  en	  fyr	  de	  kender	  til	  at	  optræde	  som	  Elvis.	  De	  ville	  gerne	  have	  lidt	  50’er	  

tema.	  Så	  sagde	  hun:	  “føler	  du	  vi	  stjæler	  dit	  tema?”,	  hvor	  jeg	  var	  sådan	  “jamen	  det	  er	  ikke	  et	  tema	  for	  mig”.	  

(Bilag	  C).	  Sarah	  understreges	  således	  hendes	  identitets	  autenticitet	  ved	  at	  fastslå,	  at	  hendes	  stil	  ikke	  er	  

en	  rolle,	  men	  hendes	  sande	  jeg.	  Dog	  kan	  man	  diskutere	  hvor	  ”sandt”	  et	  jeg	  respondenterne	  i	  

virkeligheden	  konstruerer,	  da	  mange	  af	  deres	  udtalelser	  også	  peger	  på,	  at	  der	  er	  en	  vis	  grad	  af	  

selviscenesættelse	  i	  deres	  forbrug	  af	  retro	  og	  vintage,	  især	  Julie	  som	  nyder	  at	  få	  opmærksomhed	  ved	  at	  

have	  nogle	  ”vilde”	  og	  anderledes	  ting	  på,	  når	  hun	  er	  i	  byen.	  I	  denne	  proces	  virker	  autenticiteten	  også	  

som	  en	  katalysator	  for	  opmærksomhed	  og	  anerkendelse	  fra	  omverden:	  ”	  det	  er	  helt	  klart	  federe	  at	  have	  

originalerne.	  Det	  betyder	  noget	  andet,	  når	  man	  bliver	  spurgt	  “hvor	  er	  det	  fra?”	  og	  svarer	  “det	  er	  fra	  

H&M”,	  så	  slutter	  historien	  lidt	  der.	  I	  stedet	  for	  “den	  har	  jeg	  fundet	  det	  her	  sted,	  på	  den	  her	  tur”,	  så	  er	  der	  

lidt	  mere	  historie	  omkring	  det	  man	  har	  købt”.	  Den	  historie	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  autenticiteten	  kan	  

således	  bruges	  som	  et	  værktøj	  i	  forbindelse	  med	  selviscenesættelsen:	  ”så	  synes	  folk	  jo	  også	  det	  er	  
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sjovere,	  hvis	  jeg	  kan	  fortælle	  en	  historie	  om,	  hvem	  der	  har	  haft	  det	  på	  og	  til	  hvad.	  Så	  det	  giver	  også	  noget	  

værdi.”	  (Bilag	  D).	  	  

	   Man	  ser	  desuden	  også,	  at	  respondenterne	  har	  flere	  identiteter	  og	  skifter	  masker	  afhængigt	  af	  

konteksten.	  F.eks.	  har	  Julie	  indrettet	  sit	  hjem	  i	  minimalistisk	  stil	  og	  står	  dermed	  i	  stor	  kontrast	  til	  

hendes	  tøjstil:	  ”Jeg	  vil	  gerne	  slappe	  af	  når	  jeg	  er	  hjemme,	  og	  nu	  har	  vi	  også	  fundet	  en	  lejlighed,	  hvor	  der	  

er	  roligt,	  og	  jeg	  vil	  helst	  ikke	  have	  for	  meget.	  Når	  jeg	  er	  herhjemme,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  have	  det	  er	  pænt	  og	  

ordentligt	  og	  roligt,	  så	  der	  skal	  det	  være	  en	  lidt	  anden	  stemning.	  Jeg	  ville	  ikke	  kunne	  overskue,	  hvis	  jeg	  

havde	  alt	  muligt	  orange	  plastik	  og	  ting	  og	  sager	  over	  det	  hele.	  Der	  er	  det	  lidt	  en	  anden	  stemning	  eller	  

look	  jeg	  går	  efter,	  som	  nok	  er	  mere	  nordisk	  i	  looket.	  Også	  fordi	  det	  er	  jo	  her	  man	  er	  meget	  af	  tiden,	  tøjet	  

det	  kan	  jeg	  jo	  bare	  lige	  tage	  af	  og	  skifte.”	  (Bilag	  D).	  Således	  ændrer	  Julies	  identitet	  sig	  alt	  efter	  om	  hun	  

er	  ude	  eller	  hjemme.	  Ligeledes	  skifter	  Sarah	  maske,	  når	  hun	  skifter	  sit	  vintage	  tøj	  ud	  med	  mere	  

”ghetto”	  inspirerede	  ting:	  ”Det	  her	  er	  nogle	  af	  dem	  jeg	  går	  allermest	  med	  (runde	  guld	  hoops),	  de	  bryder	  

lidt	  med	  det	  der	  helt	  damede	  look.	  For	  så	  gammel	  synes	  jeg	  heller	  ikke	  jeg	  er,	  at	  jeg	  behøver	  at	  ligne	  en	  på	  

40,	  så	  jeg	  prøver	  at	  mixe	  det	  lidt.	  Men	  også	  bare	  fordi	  jeg	  rigtig	  godt	  kan	  lide	  sådan	  nogle	  her,	  for	  jeg	  kan	  

også	  godt	  lide	  meget	  guld.	  Så	  er	  der	  ikke	  nogen	  grund	  til	  at	  sortere	  det	  ud,	  fordi	  det	  ikke	  er	  50’er	  agtigt.”	  

(Bilag	  C).	  Derudover	  nævner	  de	  fleste	  af	  respondenterne,	  at	  de	  har	  anderledes	  tøj	  på,	  når	  de	  er	  på	  

arbejde,	  da	  de	  så	  skal	  udstråle	  noget	  andet.	  De	  tager	  så	  at	  sige	  en	  anden	  maske	  på	  på	  arbejde:	  ”Der	  

føler	  jeg,	  at	  jeg	  skal	  være	  mere	  strømlinet.	  Der	  går	  det	  ikke	  at	  være	  for	  “crazy”,	  hvis	  man	  skal	  blive	  taget	  

seriøst.	  Så	  det	  er	  mere	  når	  jeg	  går	  ud	  og	  spiser	  eller	  tager	  i	  byen	  at	  det	  bliver	  brugt.	  Nok	  mest	  når	  jeg	  

tager	  ud.	  Så	  er	  der	  heller	  ikke	  fare	  for,	  at	  man	  har	  det	  samme	  på,	  som	  nogle	  af	  de	  andre.”	  (Bilag	  D).	  	  

Det	  er	  umuligt	  at	  vurdere,	  hvor	  grænsen	  går	  mellem	  det	  sande	  jeg	  og	  de	  forskellige	  masker,	  og	  

som	  postmodernismen	  også	  indikerer,	  så	  kan	  alle	  elementer	  af	  respondenternes	  identitet	  ses	  som	  

værende	  sande,	  så	  længe	  respondenten	  selv	  tror	  på	  det.	  	  
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5.	  Konklusion	  
Jeg	  vil	  nu	  samle	  op	  på	  de	  konklusioner,	  jeg	  er	  kommet	  	  frem	  til	  i	  udarbejdelsen	  af	  dette	  speciale.	  Min	  

problemformulering	  lød:	  Hvordan	  konstrueres	  autenticitet	  i	  kvinders	  forbrug	  af	  retro	  og	  vintage,	  og	  

hvordan	  anvendes	  autenticitet	  i	  kvindernes	  identitetskonstruktion?	  Formålet	  var	  således	  at	  undersøge,	  

hvordan	  forbrugere	  konstruerer	  autenticitet	  i	  retro	  og	  vintage	  genstande,	  samt	  klarlægge	  hvad	  det	  er	  

for	  nogle	  aspekter	  og	  egenskaber,	  som	  forbrugeren	  forbinder	  med	  autenticitet.	  Ligeledes	  ville	  

specialet	  analysere	  på,	  hvilken	  betydning	  autenticitet	  har	  for	  forbrugernes	  identitetskonstruktion.	  	  

	   Besvarelsen	  af	  problemformulering	  blev	  baseret	  på	  en	  kvalitativ	  interviewundersøgelse	  

bestående	  af	  seks	  semistrukturerede	  interviews	  med	  kvinder,	  der	  forbruger	  retro	  og	  vintage	  ting.	  

Derudover	  kombineredes	  undersøgelsens	  data	  med	  et	  teoretisk	  fundament	  bestående	  af	  teori	  om	  

retro	  og	  vintage,	  postmodernisme,	  identitet	  og	  selvopfattelse	  samt	  autenticitet.	  Det	  blev	  klart,	  at	  

postmodernismens	  fragmentering,	  pluralisme	  og	  hyperrealitet	  har	  haft	  konsekvenser	  for	  den	  måde,	  

forbrugere	  konstruerer	  deres	  identitet	  på.	  Individet	  har	  nu	  ikke	  længere	  én	  fast	  kerneidentitet,	  men	  

mange	  forskellige	  masker,	  der	  holdes	  sammen	  via	  et	  selv-‐narrativ	  og	  autenticating	  acts	  of	  

authoritative	  performances.	  Disse	  har	  til	  formål	  at	  bidrage	  til	  en	  stærkere	  identitetsfølelse	  og	  

udviklingen	  af	  et	  sandt	  jeg.	  I	  min	  analyse	  fandt	  jeg	  frem	  til,	  at	  forbruget	  af	  autentiske	  genstande	  (inden	  

for	  retro	  og	  vintage	  konteksten)	  kan	  bidrage	  til	  denne	  følelse	  af	  det	  sande	  jeg.	  	  

Alle	  autenticitetskonstruktionerne,	  som	  blev	  gennemgået	  i	  specialets	  teoretiske	  del	  var	  til	  

stede	  hos	  respondenterne,	  men	  der	  var	  en	  klar	  tendens	  til,	  at	  det	  var	  de	  ikoniske	  tegn,	  der	  fyldte	  	  mest	  

i	  respondenternes	  konstruktioner	  af	  autenticitet.	  Således	  var	  det	  især	  genstandenes	  grad	  af	  

tidstypiskhed	  og	  deres	  historie,	  der	  var	  afgørende.	  De	  brugte	  deres	  forestillinger,	  forventninger	  og	  

personlige	  erfaringer	  til	  at	  vurdere	  disse	  aspekter	  af	  autenticiten,	  men	  fremstillede	  ofte	  disse	  tegn	  som	  

værende	  faktuelle	  beviser	  på	  genstandenes	  autenticitet.	  Forestillingerne	  var	  i	  høj	  grad	  baseret	  på	  

stereotyper,	  og	  var	  billeder	  fra	  bl.a.	  populærkultur	  og	  den	  generelle	  konsensus	  der	  er	  omkring,	  

hvordan	  de	  forskellige	  historiske	  perioder	  har	  været.	  Respondenterne	  konstruerede	  også	  autenticitet	  

ud	  fra	  genstandenes	  æstetiske	  meninger	  og	  personlige	  anvendelsesmuligheder.	  Således	  fandt	  de	  ting,	  

der	  forbandt	  dem	  til	  tider,	  steder	  og	  personer	  autentiske,	  og	  så	  genstande	  der	  kunne	  bruges	  til	  

selvudfoldelse	  autentiske.	  Derudover	  spillede	  følelser	  og	  personlige	  minder	  ind	  på	  konstruktionen	  af	  

autenticitet,	  da	  mange	  af	  respondenterne	  relaterede	  disse	  følelser	  med	  noget,	  der	  virkede	  ægte	  for	  

dem.	  Disse	  følelser	  og	  relationer	  gjorde,	  at	  respondenterne	  tillagde	  genstandene	  menneskelige	  

egenskaber,	  og	  det	  faktum	  at	  genstandene	  havde	  en	  historie	  (kendt	  eller	  ukendt),	  gjorde	  at	  den	  fik	  en	  

”sjæl”,	  som	  respondenterne	  fandt	  meget	  autentisk.	  Der	  var	  dog	  en	  tendens	  til	  at	  disse	  mere	  personlige	  

konstruktioner	  af	  autenticitet	  blev	  konstrueret	  på	  et	  ikke-‐verbaliseret	  niveau,	  hvorimod	  det	  var	  

indeksikalske	  tegn	  (eller	  ikoniske	  tegn	  de	  selv	  fandt	  objektive)	  der	  afgjorde	  autenticiteten.	  Således	  var	  

det	  i	  høj	  grad	  egenskaber	  som	  personlige	  minder,	  historie,	  unikhed	  og	  individualitet	  der	  var	  afgørende	  
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i	  de	  ikke-‐verbaliserede	  konstruktioner	  af	  autenticitet,	  mens	  originalitet,	  tidstypiskhed	  og	  håndværk	  og	  

kvalitet	  var	  fundamentet	  for	  de	  verbaliserede	  konstruktioner	  af	  autenticitet.	  

Konstruktionerne	  af	  autenticitet	  skabte	  respondenterne	  på	  baggrund	  af	  deres	  personlige	  mål,	  

og	  de	  fordele	  de	  kunne	  bidrage	  med	  i	  den	  forbindelse.	  Således	  kunne	  respondenterne	  føle	  en	  kontrol	  

over	  omverdenen	  ved	  at	  gå	  imod	  standardiseringen	  og	  kommercialiseringen	  ved	  at	  forbruge	  ting,	  der	  

ikke	  er	  masseproducerede.	  Ligeledes	  kunne	  de	  opnå	  en	  følelse	  af	  kontrol	  over	  deres	  eget	  liv	  ved	  at	  

tage	  et	  aktivt	  valg	  om	  at	  skabe	  en	  individuel	  stil,	  der	  skiller	  sig	  ud	  fra	  mængden.	  Denne	  kontrol	  gave	  

respondenterne	  en	  stor	  grad	  af	  selvtillid,	  og	  skabte	  dermed	  en	  stærkere	  identitetsfølelse.	  Målet	  om	  at	  

føle	  sig	  forbundet	  påvirkede	  også	  respondenternes	  konstruktioner.	  De	  genstande	  de	  følte	  havde	  en	  

forbindelse	  til	  tider,	  steder	  eller	  personer	  skabte	  en	  personlig	  relation,	  som	  bidrog	  til	  en	  

samhørighedsfølelse,	  som	  også	  blev	  opfattet	  som	  en	  del	  af	  deres	  autentiske	  identitet.	  Endelig	  kunne	  

respondenterne	  opnå	  et	  mål	  om	  at	  følge	  og	  udtrykke	  deres	  moralske	  værdisæt,	  da	  de	  ved	  at	  forbruge	  

retro	  og	  vintage	  ting	  udtrykker	  værdier	  om	  bæredygtighed	  og	  at	  værne	  om	  naturens	  ressourcer.	  

Hvorvidt	  de	  autentiske	  genstande	  i	  virkeligheden	  bidrog	  til	  et	  reelt	  ”sandt”	  jeg	  er	  diskutabelt,	  og	  heller	  

ikke	  relevant,	  da	  respondenterne	  selv	  følte	  deres	  retro	  og	  vintage	  ting	  bidrog	  til	  en	  autentisk	  identitet,	  

da	  de	  får	  dem	  til	  at	  føle	  at	  de	  ”er	  sig	  selv”.	  	  

Specialets	  resultater	  bekræfter	  således	  autenticitetens	  subjektive	  og	  komplekse	  natur.	  

Respondenterne	  kom	  frem	  til	  vidt	  forskellige	  konklusioner	  om	  genstandenes	  autenticitet,	  og	  det	  var	  

tydeligt	  at	  hver	  respondents	  personlige	  forestillinger,	  forventninger	  og	  følelser	  påvirkede	  deres	  

fortolkninger	  af	  genstandenes	  indeksikalske	  og	  ikoniske	  tegn.	  Dog	  var	  det	  gennemgående	  mønster,	  at	  

de	  alle	  forbandt	  autenticitet	  med	  unikhed;	  enten	  via	  originalitet	  og	  håndværk	  eller	  via	  historier,	  

personlige	  minder	  og	  genstandenes	  sjæl.	  	  
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6.	  Perspektivering	  
I	  forbindelse	  med	  analysen	  af	  mine	  respondenters	  konstruktion	  af	  autenticitet,	  fandt	  jeg	  det	  

interessant,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  baserede	  deres	  fortolkninger	  på	  stereotyper	  og	  forestillinger.	  Det	  kunne	  

være	  interessant	  at	  undersøge	  konstruktionen	  af	  disse	  forestillinger	  nærmere,	  og	  få	  en	  forståelse	  for,	  

hvordan	  disse	  stereotyper	  er	  opstået.	  Dermed	  ville	  en	  undersøgelse	  af	  selve	  overførslen	  af	  mening	  fra	  

den	  kulturelle	  verden	  til	  genstanden	  være	  interessant	  og	  relevant	  at	  få	  belyst.	  	  

	   Derudover	  fandt	  jeg	  det	  også	  interessant,	  at	  mange	  af	  respondenterne	  brugte	  deres	  faktuelle	  

viden	  om	  tidligere	  historiske	  perioders	  design,	  snit	  og	  materialer	  til	  at	  konstruere	  autenticitet.	  Flere	  af	  

dem	  kendte	  også	  til	  de	  forskellige	  mærkers	  historie,	  og	  de	  havde	  således	  en	  høj	  kulturel	  kapital,	  som	  

de	  brugte	  som	  værktøj	  til	  at	  vurdere	  genstandenes	  autenticitet.	  Det	  kunne	  derfor	  være	  spændende	  at	  

undersøge,	  hvilken	  betydning	  den	  kulturelle	  kapital	  har	  for	  konstruktionen,	  og	  hvorvidt	  man	  ville	  se	  

nogle	  andre	  autenticitetskonstruktioner	  baseret	  på	  andre	  egenskaber	  og	  tegn	  hos	  disse	  forbrugere.	  	  

	   Endelig	  kunne	  det	  være	  relevant	  at	  undersøge,	  hvordan	  man	  kan	  manipulere	  med	  

respondenternes	  konstruktion	  af	  autenticitet,	  f.eks.	  ved	  at	  bruge	  forskellige	  begreber	  om	  genstandene.	  

Eksempelvis	  kunne	  man	  få	  indsigt	  i,	  om	  det	  gør	  en	  forskel,	  at	  en	  genstand	  bliver	  omtalt	  som	  værende	  

”second	  hand”	  eller	  ”vintage.	  Man	  kunne	  ligeledes	  undersøge,	  hvordan	  præsentationen	  af	  genstandene	  

påvirker	  konstruktionen	  af	  autenticitet,	  hvilket	  var	  noget	  flere	  af	  respondenterne	  selv	  bemærkede,	  da	  

de	  fandt,	  at	  ginerne	  på	  nogle	  af	  billederne	  gjorde,	  at	  disse	  genstande	  virkede	  mere	  autentiske.	  En	  

sådan	  indsigt	  ville	  være	  værdifuld	  for	  retro	  og	  vintage	  forhandleres	  markedsføring.	  	  
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8.	  Bilag	  

8.1	  	  Bilag	  1:	  Interview	  Guide	  
1.Introduktion	  
Hvem	  er	  jeg,	  hvad	  handler	  mit	  speciale	  om	  
Interviewets	  formål	  og	  forløb	  
	  
2.	  Opvarmning	  
Vil	  du	  starte	  med	  at	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv?	  (alder,	  beskæftigelse,	  uddannelse,	  bopæl)	  	  
	  
3.	  Begrebsafklaring:	  
Hvordan	  bruger	  du	  begreberne	  retro	  og	  vintage?	  	  
	  
4.	  Motivation	  og	  forbrug	  af	  retro	  og	  vintage	  
Vil	  du	  fortælle	  lidt	  om	  din	  interesse	  for	  retro/vintage?	  	  
Hvornår	  og	  hvordan	  begyndte	  din	  interesse	  for	  retro	  og	  vintage?	  
Hvad	  motiverer	  dig	  til	  at	  købe	  gamle	  ting?	  
Hvad	  for	  nogle	  ting	  køber	  du?	  	  
Hvordan	  bruger	  du	  tingene?	  Til	  hverdag	  eller	  til	  specielle	  lejligheder?	  	  
Følger	  du	  en	  bestemt	  stil	  fra	  en	  bestemt	  periode	  eller	  blander	  du	  forskellige	  stilarter	  fra	  forskellige	  
perioder?	  Blander	  du	  med	  nye	  ting?	  
Ændrer	  du	  selv	  på	  tingene?	  Sætter	  i	  stand	  eller	  syr	  om?	  	  
	  
5.	  Kriterier	  og	  egenskaber	  ved	  retro	  og	  vintage	  genstande	  
(Interviewer	  har	  på	  forhånd	  bedt	  respondent	  finde	  tre	  af	  hendes	  yndlings	  retro/vintage	  ting,	  som	  hun	  
bliver	  bedt	  vise	  frem	  nu)	  
Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  hvilke	  ting	  du	  har	  valgt	  som	  dine	  favoritter?	  	  
Hvad	  er	  det	  der	  gør,	  at	  netop	  disse	  er	  dine	  favoritter?	  	  
Hvad	  kigger	  du	  efter	  når	  du	  køber	  vintage?	  Hvad	  er	  vigtigt?	  	  
	  
6.	  Identitet	  
Hvilken	  følelse	  får	  du	  når	  du	  kigger	  på	  dine	  vintage	  ting	  eller	  har	  vintage	  tøj	  på?	  	  
Føler	  du	  dig	  mere	  tilpas	  i	  et	  hjem	  indrettet	  med	  gamle	  ting,	  eller	  klædt	  i	  vintage	  tøj?	  Hvorfor?	  
Hvad	  føler	  du	  at	  du	  udtrykker	  når	  du	  bruger	  retro	  og	  vintage	  ting?	  Hvad	  siger	  dine	  ting	  om	  dig?	  
	  
7.	  Auto-‐driving	  øvelse	  
(Interviewer	  introducerer	  11	  billeder	  af	  genstande,	  og	  beder	  respondenten	  sætte	  ord	  på	  hvad	  hun	  tænker	  
om	  hvert	  billede)	  
Er	  den	  autentisk?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  	  
Hvilken	  rolle	  spiller	  alder?	  Kan	  noget	  nyt	  være	  autentisk?	  
Hvad	  betyder	  det,	  at	  genstanden	  har	  en	  historie?	  At	  nogen	  har	  ejet	  den	  før	  dig?	  	  
Hvad	  betyder	  det	  at	  have	  noget	  ingen	  andre	  har?	  
Hvilken	  betydning	  har	  det,	  hvordan	  genstanden	  er	  produceret?	  
Er	  nogle	  af	  genstandene	  mere	  autentiske	  end	  andre?	  Hvorfor?	  	  
Hvordan	  vil	  du	  definere	  begrebet	  autenticitet?	  Hvornår	  er	  en	  genstand	  autentisk?	  
	  
10.	  Afslutning	  
Hvad	  kan	  gamle	  ting,	  som	  nye	  ting	  ikke	  kan?	  	  
Har	  du	  mere	  du	  afslutningsvis	  gerne	  vil	  sige	  eller	  tilføje?	  
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8.2	  Bilag	  2:	  Auto-‐driving	  øvelse	  	  
	  

Følgende	  11	  billeder	  blev	  fremvist	  for	  respondenterne.	  Hvert	  billede	  skal	  symbolisere	  egenskaber	  der	  
kan	  relatere	  sig	  til	  autenticitet.	  

	  

Billede	  1:	  en	  kjole	  fra	  1930’erne	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  noget	  meget	  gammelt,	  design,	  håndværk,	  kvalitet,	  gode	  materialer,	  håndsyet,	  unik	  

Test:	  spiller	  det	  en	  rolle	  at	  noget	  er	  meget	  gammelt?	  Jo	  ældre,	  jo	  mere	  autentisk?	  	  
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Billede	  2:	  en	  kjole	  fra	  1950’erne	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  design,	  håndværk,	  kvalitet,	  gode	  materialer,	  unik,	  klassisk,	  stereotyp	  for	  1950’erne,	  
snit	  og	  stil	  der	  er	  moderne	  for	  tiden	  	  	  

Test:	  spiller	  det	  en	  rolle,	  at	  kjolen	  har	  et	  snit	  som	  er	  meget	  ikonisk	  og	  typisk	  for	  50’erne?	  Spiller	  det	  en	  
rolle,	  at	  dette	  snit	  ofte	  er	  blevet	  kopieret	  i	  nye	  kjoler	  de	  sidste	  par	  år,	  bl.a.	  hos	  high	  street	  brands?	  	  
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Billede	  3:	  en	  ny	  kjole	  fra	  H&M	  i	  1950’er	  stil	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  noget	  masseproduceret,	  en	  kopi,	  gammeldags	  snit,	  dårlige	  materialer,	  lav	  kvalitet	  

Test:	  kan	  en	  masseproduceret	  ny	  kopi	  af	  en	  gammel	  stil	  opfattes	  som	  værende	  autentisk?	  Hvilken	  
betydning	  har	  det	  at	  det	  ikke	  er	  en	  original?	  Hvilken	  betydning	  har	  det,	  at	  den	  er	  masseproduceret?	  	  
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Billede	  4:	  en	  skjortekjole	  fra	  Marimekko	  fra	  1970’erne	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  design,	  noget	  der	  ikke	  er	  så	  gammelt,	  	  et	  kendt	  brand	  som	  også	  er	  populært	  i	  dag,	  et	  
ikonisk	  brand	  	  

Test:	  spiller	  det	  en	  rolle	  for	  autenticiteten,	  at	  det	  er	  et	  kendt	  brand	  med	  en	  historie?	  	  
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Billede	  5:	  en	  bluse	  fra	  1980’erne	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  en	  ikke	  så	  fjern	  fortid,	  kitsch,	  tidstypisk	  

Test:	  spiller	  det	  en	  rolle	  hvor	  gamle	  tingene	  er?	  	  Spiller	  det	  en	  rolle	  at	  det	  er	  noget	  man	  selv	  kan	  
huske?	  	  
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Billede	  6:	  en	  Royal	  Copenhagen	  Musselmalet	  kop	  og	  underkop	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  håndværk,	  tradition,	  kendt	  brand,	  kulturhistorie,	  noget	  meget	  dansk	  

Test:	  spiller	  det	  en	  rolle	  om	  det	  er	  genstande	  som	  er	  ikoniske,	  som	  symboliserer	  kultur-‐	  og	  
nationalhistorie?	  Hvilken	  rolle	  spiller	  det	  at	  stellet	  er	  så	  kendt?	  Er	  det	  mainstream?	  Hvilken	  forskel	  gør	  
det	  om	  koppen	  er	  fra	  1950’erne	  eller	  en	  reproduktion	  fra	  i	  dag?	  	  
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Billede	  7:	  en	  reproduktion	  af	  Lyngby	  Vasen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  klassiker,	  moderne,	  populær,	  brand,	  reproduktion,	  masseproduktion,	  mainstream	  

Test:	  hvilken	  betydning	  har	  det	  at	  Lyngby	  vasen	  er	  blevet	  så	  populær	  og	  at	  den	  efterhånden	  er	  
”allemandseje”?	  Hvilken	  betydning	  har	  det,	  at	  man	  kan	  få	  kopier	  fra	  Hifling	  Design,	  ofte	  til	  lagersalg?	  	  
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Billede	  8:	  et	  ravsmykke,	  ukendt	  alder	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  naturligt,	  gammelt	  materiale,	  ukendt	  alder,	  ikke	  tidstypisk	  af	  udseende,	  typisk	  dansk	  

Test:	  gør	  det	  en	  forskel,	  at	  noget	  ser	  tidstypisk	  ud?	  Har	  naturlige	  materialer	  betydning	  for	  
autenticitet?	  	  
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Billede	  9:	  øreringe	  fra	  1950’erne	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  noget	  der	  er	  moderne	  nu,	  noget	  der	  ofte	  kopieres,	  stereotyp	  for	  50’erne	  

Test:	  betydningen	  af	  at	  det	  er	  stereotyp	  for	  stilen	  dengang?	  Betydningen	  af	  at	  stilen	  ofte	  kopieres	  i	  
dag?	  Betydningen	  af	  at	  den	  slags	  øreringe	  er	  meget	  moderne	  i	  dag?	  	  
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Billede	  10:	  et	  hæklet	  tæppe	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Symboliserer:	  hjemmelavet,	  håndværk,	  tradition,	  personlig	  historie	  (hvis	  det	  er	  en	  man	  kender	  der	  
har	  lavet	  det),	  tidskrævende,	  unikt	  

Test:	  spiller	  det	  en	  rolle	  at	  noget	  er	  hjemmelavet?	  Hvilken	  rolle	  spiller	  det	  håndsværksmæssige?	  At	  
det	  har	  taget	  lang	  tid?	  Spiller	  det	  en	  rolle	  om	  det	  er	  en	  man	  kender,	  der	  har	  lavet	  tæppet?	  
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Billede	  11:	  julekugler	  fra	  1950’erne	  i	  original	  æske	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

 

 

	  

	  
Symboliserer:	  traditioner,	  stereotyp,	  moderne,	  noget	  man	  passer	  på,	  samlerobjekt	  	  
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8.3	  Bilag	  3:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Sarah	  
	  

I:	  Hvad	  tænker	  du	  forskellen	  er	  på	  retro	  og	  vintage?	   

R:	  Jeg	  tænker	  at	  vintage	  primært	  er	  noget	  som	  er	  fra	  midt-‐tresserne	  og	  før	  det.	  Det	  plejer	  at	  være	  
sådan	  man	  kategoriserer	  det.	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  	  lidt	  et	  flydende	  begreb	  og	  der	  er	  mange	  som	  bruger	  
det	  lidt	  for	  meget	  og	  lidt	  for	  løst,	  i	  forhold	  til	  hvis	  man	  skal	  forstå	  hvad	  det	  rigtig	  er.	  Og	  det	  er	  heller	  
ikke	  et	  ord	  jeg	  synes	  er	  nødvendigt	  for	  at	  beskrive	  en	  stil,	  men	  i	  og	  med	  at	  det	  er	  blevet	  så	  almindeligt	  
et	  ord,	  så	  giver	  det	  nok	  en	  ret	  god	  idé	  om	  hvad	  det	  er	  man	  laver.	  For	  jeg	  syr	  jo	  og	  selv	  kjoler	  i	  en	  
vintage	  stil	  har	  jeg	  så	  valgt	  at	  kalde	  det,	  for	  så	  ved	  folk	  nogenlunde	  hvor	  vi	  er	  henne,	  rent	  stilmæssigt.	  
Og	  retro	  forbinder	  jeg	  lidt	  mere	  med	  70’er	  80’er,	  lidt	  nyere	  men	  i	  virkeligheden	  er	  det	  jo	  nogle	  lidt	  
sammenflydende	  begreber,	  så	  det	  er	  svært	  at	  skille	  ad.	  Men	  som	  jeg	  også	  har	  forstået	  rent	  fagligt,	  så	  er	  
vintage	  et	  begreb	  for	  ting	  og	  måske	  biler,	  som	  min	  kæreste	  også	  sagde	  i	  går,	  så	  hvis	  en	  bil	  den	  er	  
vintage,	  så	  er	  den	  fra	  før	  et	  bestemt	  årstal,	  for	  ellers	  må	  den	  ikke	  komme	  ind	  i	  den	  kategori.	  Med	  tøj	  
osv.	  så	  bliver	  det	  lidt	  flydende,	  fordi	  der	  er	  nogen	  der	  synes	  det	  er	  vintage,	  hvis	  det	  kommer	  fra	  en	  
genbrugsbutik,	  og	  der	  er	  jeg	  så	  ikke	  enig.	  Jeg	  har	  også	  hørt	  at	  nogen	  synes	  det	  er	  vintage,	  hvis	  det	  er	  en	  
luksusvare,	  og	  det	  synes	  jeg	  heller	  ikke	  nødvendigvis	  det	  behøver	  at	  være.	  Det	  handler	  om	  en	  mindre	  
masseproduceret	  vare.	   

I:	  Vil	  du	  starte	  med	  at	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv?	   

R:	  Ja,	  jeg	  hedder	  Sarah	  og	  jeg	  er	  skrædder	  og	  er	  29	  år.	  Jeg	  blev	  uddannet	  2011,	  hvor	  jeg	  havde	  haft	  mit	  
sidste	  praktikforløb	  på	  et	  år	  inde	  ved	  Ole	  Yde,	  som	  er	  designer.	  Der	  blev	  jeg	  ansat	  bagefter,	  så	  jeg	  har	  
været	  der	  i	  fire	  et	  halvt	  år	  sammenlagt.	  Og	  så	  blev	  jeg	  sagt	  op,	  fordi	  de	  skulle	  skære	  ned,	  og	  så	  fik	  jeg	  
job	  hos	  en	  der	  hedder	  Elsa	  Adams,	  hvor	  jeg	  så	  har	  været	  i	  otte	  måneder.	  Der	  sagde	  jeg	  så	  op	  før	  jul,	  
fordi	  nu	  var	  det	  tid	  til	  at	  lave	  noget	  andet.	  Og	  rykke	  lidt	  mere	  over	  i	  noget,	  som	  jeg	  rigtig	  brænder	  for.	  
Som	  er	  en	  anden	  stil.	   

I:	  Så	  der	  arbejdede	  du	  ikke	  med	  vintage	  tøj?	   

R:	  Nej,	  det	  har	  det	  ikke	  været,	  men	  jeg	  vil	  gerne	  beskæftige	  mig	  mere	  med	  det,	  og	  lave	  forandringer	  på	  
dem,	  og	  re-‐designe	  og	  lave	  nogle	  fra	  bunden	  i	  nogle	  gamle	  materialer	  også,	  hvis	  det	  ligesom	  kan	  køre	  
rundt.	  Men	  så	  bor	  jeg	  i	  Valby	  sammen	  med	  min	  kæreste,	  og	  skal	  giftes	  til	  maj,	  lige	  om	  lidt.	   

I:	  Så	  det	  er	  både	  retro	  ting	  og	  nyere	  ting	  du	  arbejder	  med?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  blandet,	  helt	  bestemt,	  og	  jeg	  er	  bestemt	  heller	  imod	  at	  købe	  nyt	  tøj,	  men	  jeg	  synes	  også	  at..	  
Ja,	  hvis	  vi	  skal	  tale	  om	  sådan	  en	  holdning	  til	  det	  man	  køber,	  så	  er	  det	  jo	  også	  for	  mig	  vigtigt	  at	  man	  
genbruger	  noget	  som	  kan	  genbruges.	  Der	  kan	  jeg	  også	  give	  masser	  af	  credit	  til	  min	  far,	  som	  altid	  har	  
klunset	  og	  købt	  i	  genbrugsbutikker,	  så	  jeg	  er	  vokset	  op	  med	  en	  eller	  anden	  opfattelse	  af,	  at	  genbrug	  det	  
er	  noget	  man	  skal	  gøre,	  hvis	  man	  kan.	  Både	  fordi	  der	  ikke	  er	  nogen	  grund	  til	  at	  bruge	  penge	  på	  noget	  
helt	  nyt,	  hvis	  man	  kan	  få	  det	  lige	  så	  godt	  brugt,	  men	  også	  fordi	  vi	  kan	  simpelthen	  smide	  så	  meget	  ud,	  
for	  så	  bare	  at	  købe	  noget	  nyt.	  Og	  der	  findes	  så	  mange	  ting	  som	  sagtens	  kan	  genbruges	  eller	  sættes	  i	  
stand	  og	  så	  bruges	  igen.	  	  

I:	  Så	  der	  er	  også	  et	  bæredygtighedselement	  i	  det?	   

R:	  Bestemt.	  Lige	  det	  at	  sådan	  en	  40’er	  -‐	  50’er,	  tidlig	  60’er	  stil	  det	  tiltaler	  mig,	  sådan	  rent	  personligt,	  og	  
jeg	  finder	  mig	  godt	  tilpas	  i	  den	  slags	  tøj,	  det	  er	  jo	  måske	  lidt	  et	  tilfælde,	  tror	  jeg.	  Men	  der	  er	  bestemt	  
nogle	  miljø-‐tanker	  inde	  over	  det,	  fordi	  jeg	  synes	  der	  bliver	  lavet	  så	  mange	  ting,	  og	  der	  bliver	  skudt	  så	  
mange	  mærkelige	  produkter	  af,	  som	  man	  ikke	  har	  brug	  for,	  og	  man	  kan	  i	  princippet	  lige	  så	  godt	  bruge	  
noget,	  som	  har	  været	  brugt	  to	  gange	  før.	  Og	  jeg	  har	  da	  også	  nye	  kjoler,	  men	  jeg	  vil	  sige,	  at	  når	  jeg	  køber	  
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tøj,	  så	  finder	  jeg	  ikke	  særlig	  meget	  i	  H&M,	  hvis	  jeg	  sådan	  skal	  have	  noget	  jeg	  føler	  mig	  tilpas	  i.	  Så	  er	  det	  
nogle	  andre	  steder	  jeg	  skal	  kigge,	  eller	  lave	  det	  selv.	   

I:	  Hvordan	  kan	  det	  være?	  Hvad	  er	  det	  du	  ikke	  finder	  tiltalende?	   

R:	  	  Jeg	  synes,	  at	  deres	  kjoler	  er	  for	  korte.	  De	  har	  ikke	  altid	  noget,	  som	  rammer	  den	  stil	  som	  jeg	  godt	  kan	  
lide.	  Men	  jeg	  har	  også	  kjoler	  fra	  H&M,	  som	  jeg	  går	  med,	  men	  jeg	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  sjældent	  der	  ligesom	  
er	  noget	  der.	  Så	  er	  der	  jo	  sådan	  noget	  som	  Mondo	  Kaos	  på	  Birkegade	  og	  Rock	  a	  Hula,	  som	  forhandler	  
sådan	  nogle	  rock	  a	  billy	  kjoler.	  Og	  der	  har	  jeg	  også	  nogle	  kjoler	  fra	  de	  butikker,	  som	  jeg	  er	  meget	  glad	  
for.	  Men	  jeg	  tror	  også	  at	  for	  mig,	  så	  går	  det	  hurtigt	  over	  og	  bliver	  sådan	  lidt	  rock	  a	  billy,	  hvor	  det	  bliver	  
for	  meget	  med	  cupcake	  kjoler	  og	  polka	  prikker	  på	  alt.	  Så	  der	  er	  jeg	  mere	  til	  noget	  lidt	  mere	  afdæmpet	  
og	  lidt	  mere	  klassisk	  tror	  jeg.	  Så	  det	  er	  nok	  også	  det,	  der	  gør	  det.	   

I:	  Vil	  du	  sige	  at	  du	  følger	  sådan	  en	  bestemt	  stil	  fra	  en	  bestemt	  historisk	  periode	  eller	  blander	  du	  lidt?	   

R:	  Ja,	  jeg	  blander	  ret	  meget.	  Jeg	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  sådan	  sen-‐40’erne	  op	  til	  tidlig	  50’er,	  det	  er	  sådan	  
nok	  min	  main	  periode,	  sådan	  som	  jeg	  kan	  lide	  det.	  Og	  det	  har	  noget	  med	  snittene	  at	  gøre,	  og	  at	  der	  er	  
fokus	  på	  taljen	  og	  at	  det	  er	  klassisk,	  men	  meget	  stilfuldt	  synes	  jeg	  også.	  Og	  det	  har	  jeg	  altid	  syntes.	  Jeg	  
vil	  sige,	  at	  det	  var	  50’erne	  der	  sådan	  fangede	  mig	  som	  det	  allerførste,	  da	  jeg	  var	  barn	  og	  begyndte	  at	  
interesse	  mig	  for	  tøj	  og	  mode	  og	  skrædderi.	  Og	  så	  har	  det	  været	  de	  der	  40’er	  og	  50’er	  designere,	  som	  
har	  fanget	  min	  opmærksomhed,	  med	  Diors	  “New	  Look”	  og	  alle	  de	  der	  ikoniske	  looks	  fra	  den	  tid.	  Og	  så	  
vil	  jeg	  sige,	  jeg	  kan	  også	  rigtig	  godt	  20’er	  -‐	  30’er	  stilen,	  men	  den	  klæder	  bare	  ikke	  min	  krop	  så	  godt,	  og	  
det	  må	  man	  også	  nogle	  gange	  tage	  ud	  fra.	  Men	  for	  nogle	  år	  siden	  mere	  men	  også	  stadig	  har	  jeg	  også	  en	  
forkærlighed	  for	  hip	  hop	  og	  hører	  meget	  Beyoncé	  og	  har	  været	  til	  koncert	  med	  hende	  mange	  gange,	  så	  
jeg	  er	  ikke	  en	  af	  dem	  der,	  som	  siger	  “nej,	  det	  er	  KUN	  det”,	  det	  kan	  man	  ikke	  -‐	  eller	  det	  kan	  jeg	  ikke	  i	  
hvert	  fald.	  Jeg	  kan	  ikke	  vælge	  på	  den	  måde.	  Så	  jeg	  har	  også	  sådan	  nogle	  store	  ghetto	  fabulous	  øreringe,	  
som	  jeg	  kalder	  dem,	  så	  der	  blander	  jeg	  det	  lidt	  nogle	  gange.	   

I:	  Så	  det	  er	  lidt	  ovre	  i	  en	  anden	  “boldgade” 

R:	  Ja,	  det	  kan	  man	  sige,	  men	  jeg	  synes	  ikke	  man	  sådan	  behøver	  at	  skulle	  vælge.	  Det	  er	  jo	  bare	  at	  slå	  sig	  
løs,	  som	  man	  synes.	   

I:	  Så	  du	  kan	  også	  blande	  med	  nye	  ting,	  selvom	  du	  har	  en	  vintagekjole	  på?	   

R:	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  sige.	  Jeg	  køber	  meget	  sjældent	  vintage	  sko,	  både	  fordi	  at	  de	  simpelthen	  ikke	  findes	  i	  
min	  størrelse,	  og	  så	  også	  fordi	  det	  er	  meget	  rart	  at	  gå	  dem	  til	  selv.	  De	  kan	  godt	  være	  sådan	  lidt	  
udtrådte,	  så	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  har	  så	  meget,	  der	  plejer	  jeg	  at	  købe	  nyt,	  men	  der	  vil	  jeg	  jo	  helst	  have	  
det	  i	  en	  bestemt	  stil	  stadig,	  sådan	  at	  jeg	  synes	  det	  passer	  til	  resten.	  Så	  jeg	  er	  bestemt	  ikke	  fanatisk	  med	  
nogen	  af	  delene.	  Jeg	  tror	  bare	  jeg	  skal	  finde	  mig	  selv	  i	  det,	  som	  jeg	  vælger	  at	  købe.	   

I:	  Nu	  nævnte	  du	  det	  også	  lige	  før,	  men	  hvordan	  og	  hvornår	  startede	  din	  interesse	  for	  retro?	   

R:	  Det	  startede	  da	  jeg	  var	  barn	  i	  hvert	  fald,	  og	  hvornår	  præcist	  det	  kan	  jeg	  ikke	  rigtig	  huske.	  Men	  jeg	  
begyndte	  jo	  at	  sy	  nærmest	  da	  jeg	  kunne	  holde	  på	  en	  nål,	  og	  sad	  og	  syede	  dukkekjoler	  og	  lånte	  bøger	  på	  
biblioteket	  om	  mode.	  Der	  var	  sådan	  en	  bestemt	  serie	  jeg	  tit	  lånte,	  jeg	  tror	  den	  hed	  “Fashions	  of	  a	  
decade”,	  hvor	  det	  var	  inddelt	  efter	  årtier	  og	  så	  kunne	  man	  ellers	  bare	  sidde	  der	  og	  kigge	  på	  alle	  de	  der	  
billeder.	  Så	  det	  har	  været	  tøjet,	  som	  har	  været	  en	  stor	  start	  på	  den	  interesse.	  Og	  så	  har	  det	  også	  været	  
det	  med,	  at	  jeg	  er	  blevet	  hevet	  med	  på	  loppemarkeder	  og	  genbrugsbutikker.	   

I:	  Så	  det	  har	  ligesom	  været	  i	  familien?	   

R:	  ja,	  lige	  præcis.	  Min	  farfar	  er	  simpelthen	  også	  en	  krejler	  af	  en	  anden	  verden,	  så	  det	  ligger	  nok	  lidt	  i	  
familien.	  Og	  den	  der	  indstilling	  til,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  grund	  til	  og	  bruge	  en	  hel	  masse	  penge	  på	  at	  
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købe	  noget	  nyt	  og	  at	  det	  kan	  være	  lige	  så	  godt	  det	  man	  finder	  brugt,	  og	  så	  kan	  man	  ligeså	  godt	  bruge	  
det	  igen.	  Jeg	  tror	  det	  er	  der	  det	  er	  startet.	  Det	  er	  jo	  nok	  lidt	  tilfældigt	  at	  jeg	  så	  også	  godt	  kan	  lide	  ting	  fra	  
en	  anden	  periode,	  for	  jeg	  kunne	  sagtens	  også	  godt	  være	  sådan	  en	  der	  godt	  kunne	  lide	  nye	  ting.	  Og	  så	  
vil	  jeg	  sige	  at	  musikken	  har	  også	  spillet	  en	  rolle;	  at	  min	  far	  har	  hørt	  James	  Brown	  og	  Stevie	  Wonder.	  De	  
har	  så	  været	  nogle	  lidt	  senere	  kunstnere	  end	  dem	  jeg	  selv	  rigtig	  godt	  kan	  lide	  at	  høre,	  men	  det	  har	  da	  
betydet	  noget	  at	  jeg	  er	  vokset	  op	  med	  noget	  andet	  musik,	  så	  jeg	  har	  ikke	  begrænset	  mig	  så	  meget	  til	  ny	  
musik,	  jeg	  har	  også	  selv	  søgt	  meget	  at	  finde	  og	  udforske	  musikhistorien.	   

I:	  Så	  det	  er	  meget	  designet	  og	  det	  der	  bæredygtighedselement	  som	  motiverer	  dig	  til	  at	  købe	  gamle	  
ting?	   

R:	  Ja,	  og	  så	  er	  det	  også	  mere	  og	  mere	  blevet	  noget	  med	  håndværket	  også,	  i	  og	  med	  at	  jeg	  har	  uddannet	  
mig	  til	  skrædder	  og	  interesserer	  mig	  for,	  hvordan	  gamle	  kjoler	  er	  syet,	  men	  også	  at	  jeg	  synes	  at	  f.eks.	  
møbler	  som	  er	  produceret	  for	  måske	  40	  år	  siden,	  de	  holder	  altså	  meget	  bedre.	  Vi	  har	  også,	  som	  du	  kan	  
se	  selv,	  noget	  ret	  blandet.	  Sofaen	  var	  noget	  min	  far	  fandt	  på	  Den	  Blå	  Avis,	  som	  kostede	  0	  kr.	  Helt	  ny-‐
ombetrukket,	  man	  skulle	  bare	  selv	  hente	  den.	  Og	  lænestolen	  er	  fra	  storskrald,	  så	  der	  er	  meget	  som	  
sådan	  er	  fundet	  og	  samlet	  gennem	  tiden.	   

I:	  Så	  det	  har	  også	  noget	  med	  kvaliteten	  at	  gøre?	   

R:	  Ja,	  bestemt.	  Fordi	  jeg	  synes	  jo	  også,	  at	  det	  er	  imponerende	  at	  en	  kjole,	  som	  er	  lavet	  i	  1960	  stadig	  kan	  
holde	  og	  så	  kan	  man	  købe	  noget	  i	  H&M	  eller	  Vero	  Moda	  som	  holder	  én	  sæson,	  og	  så	  er	  det	  bare	  væk.	  Så	  
det	  er	  lavet	  på	  en	  anden	  måde,	  og	  det	  kan	  man	  også	  mærke	  når	  man	  bruger	  tøjet,	  synes	  jeg.	   

I:	  Nu	  nævner	  du	  også	  møblerne,	  hvordan	  kom	  du	  ind	  i	  det?	  Det	  startede	  med	  tøj	  eller?	   

R:	  For	  mig	  selv,	  så	  ja.	  Men	  i	  mit	  barndomshjem	  var	  der	  også	  rigtig	  mange	  genbrugsmøbler.	  Jeg	  kan	  ikke	  
huske,	  at	  mine	  forældre	  nogensinde	  har	  købt	  nye	  møbler.	  Jeg	  er	  ikke	  vokset	  op	  i	  et	  IKEA	  hjem,	  så	  det	  
har	  været	  noget	  min	  far	  måske	  har	  fundet	  et	  sted	  og	  sat	  i	  stand	  eller	  købt	  på	  Den	  Blå	  Avis	  og	  sat	  i	  
stand.	  Med	  mig	  selv,	  der	  har	  det	  nok	  været	  tøjet	  der	  har	  været	  den	  helt	  store,	  og	  stadig	  er,	  den	  helt	  
store	  interesse.	   

I:	  Hvor	  finder	  du	  så	  dine	  ting?	  Både	  tøj	  og	  møbler 

R:	  Møbler	  er	  meget	  tilfældigt,	  nogle	  gange	  storskrald,	  på	  Den	  Blå	  Avis	  rigtig	  meget.	  Jeg	  har	  købt	  
skænken	  på	  Lauritz	  for	  800	  kr.	  og	  satte	  min	  kæreste	  den	  i	  stand,	  for	  der	  var	  sådan	  en	  kæmpe	  ridse	  på	  
den	  ene	  låge,	  men	  det	  kan	  man	  så	  ikke	  se	  nu.	  Men	  han	  er	  ret	  handy	  anlagt,	  så	  det	  er	  jo	  også	  meget	  
praktisk.	  Jeg	  tror	  måske	  jeg	  har	  hevet	  ham	  lidt	  med	  ind	  i	  den	  der	  interesse,	  som	  jeg	  har	  haft.	   

I:	  Det	  skulle	  jeg	  også	  til	  at	  spørge	  om,	  om	  det	  er	  noget	  I	  har	  fælles.	   

R:	  ja,	  det	  er	  noget	  vi	  deler,	  men	  jeg	  tror	  det	  er	  mig	  der	  måske	  har	  sparket	  lidt	  til	  hans	  interesse	  også.	  
Men	  han	  er	  som	  sagt	  meget	  handy	  anlagt,	  og	  god	  til	  at	  sætte	  ting	  i	  stand	  og	  lave	  alt	  muligt	  med	  
hænderne,	  så	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  det.	   

I:	  Hvad	  med	  dit	  tøj,	  hvor	  finder	  du	  det	  henne?	   

R:	  Det	  er	  meget	  forskelligt.	  Der	  er	  nogle	  genbrugsbutikker	  i	  København	  som	  jeg	  synes	  er	  rigtig	  fine.	  
Der	  er	  FN92,	  og	  der	  er	  Prag	  på	  Vesterbrogade	  og	  Episode,	  der	  har	  jeg	  også	  været	  heldig	  et	  par	  gange.	  
Men	  det	  er	  ret	  begrænset,	  for	  det	  er	  nogle	  gange	  svært	  at	  finde	  noget	  i	  min	  størrelse.	  Jeg	  vil	  sige	  at	  det	  
er	  nemmere	  nu,	  for	  nu	  har	  jeg	  smidt	  en	  10-‐12	  kilo	  indenfor	  de	  sidste	  par	  år,	  og	  det	  har	  bestemt	  hjulpet	  
fordi	  det	  er	  bare	  meget	  begrænset	  hvor	  meget	  der	  findes	  i	  størrelse	  XL	  i	  vintage	  kjoler.	  Men	  jeg	  syr	  jo	  
også	  en	  del	  selv,	  så	  meget	  jeg	  kan	  til	  mig	  selv	  som	  muligt,	  men	  det	  er	  jo	  lidt	  begrænset	  for	  det	  er	  der	  
ikke	  så	  meget	  tid	  til.	  Men	  ellers	  har	  jeg	  fundet	  mange	  af	  mine	  kjoler	  når	  jeg	  har	  været	  ude	  at	  rejse.	  Vi	  
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går	  altid	  i	  vintagebutikker	  når	  vi	  er	  på	  storbyferie,	  det	  skal	  ligesom	  lige	  tjekkes	  ud	  inden	  vi	  kommer,	  
hvad	  der	  er,	  og	  så	  skal	  vi	  se	  hvor	  mange	  vi	  kan	  nå	  at	  besøge,	  og	  se	  om	  man	  kan	  være	  heldig.	  Så	  føler	  
man	  også	  lidt	  at	  det	  okay	  at	  bruge	  penge	  på	  sådan	  noget,	  fordi	  jeg	  synes	  der	  er	  rigtig	  mange	  vintage	  
butikker,	  både	  i	  Danmark	  og	  udlandet,	  som	  banker	  priserne	  alt	  for	  højt	  op	  i	  forhold	  til	  hvad	  det	  er.	  For	  
man	  skal	  huske	  på,	  at	  det	  er	  brugt	  tøj,	  og	  det	  er	  ikke	  lavet	  af	  guld.	  Når	  noget	  af	  det	  er	  gået	  i	  stykker,	  så	  
kan	  man	  altså	  ikke	  tage	  1200	  kr.	  for	  en	  kjole,	  hvor	  foret	  er	  flænset	  op	  og	  skal	  skiftes.	  Så	  det	  begrænser	  
mig	  måske	  også	  lidt	  nogle	  gange.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  rart	  at	  man	  selv	  kan	  forandre	  tingene	  og	  lave	  dem	  
om.	  Men	  det	  er	  primært	  i	  genbrugs-‐	  og	  vintagebutikker.	   

I:	  Hvordan	  vælger	  du	  så	  det	  du	  køber?	  Kigger	  du	  efter	  noget	  bestemt?	   

R:	  Altså	  jeg	  går	  næsten	  kun	  i	  kjole,	  eller	  jeg	  går	  kun	  i	  kjole.	  Jeg	  har	  ét	  par	  bukser,	  og	  så	  havde	  jeg	  dem	  
på	  i	  oktober	  tror	  jeg,	  og	  det	  var	  en	  mærkelig	  dag,	  og	  så	  har	  jeg	  ikke	  haft	  dem	  på	  siden.	  Jeg	  går	  meget	  
sjældent	  i	  bukser,	  selvom	  når	  jeg	  går	  til	  træning	  så	  har	  jeg	  selvfølgelig	  træningsbukser	  på.	  Også	  hvis	  vi	  
skal	  sætte	  noget	  i	  stand	  herhjemme,	  så	  har	  jeg	  også	  en	  kjole	  jeg	  arbejder	  i.	  Det	  er	  nemmere	  at	  finde,	  og	  
jeg	  synes	  det	  er	  rart	  at	  have	  på.	  Jeg	  har	  brugt	  mange	  af	  mine	  teenageår,	  hvor	  jeg	  kun	  gik	  i	  bukser,	  men	  
jeg	  har	  altid	  haft	  et	  ønske	  om	  at	  gå	  i	  det	  her	  tøj,	  og	  det	  har	  bare	  taget	  mig	  rigtig	  mange	  år	  ligesom	  at	  stå	  
ved	  det	  og	  føle	  at	  det	  gjorde	  ikke	  noget	  hvis	  folk	  kiggede	  på	  en.	  Så	  der	  har	  også	  været	  nogle	  selvtillids	  
issues	  inde	  omkring.	   

I:	  Fordi	  du	  var	  bange	  for	  at	  skille	  dig	  for	  meget	  ud?	   

R:	  Ja,	  jeg	  tror	  det	  har	  været	  det,	  for	  der	  har	  været	  mange	  teenagere	  som	  er	  sådan	  lidt	  usikre	  og	  så	  er	  jeg	  
jo	  også	  ret	  høj,	  så	  allerede	  der	  stak	  jeg	  lidt	  meget	  ud,	  og	  følte	  mig	  lidt	  utilpas	  og	  akavet	  omkring	  alt	  
muligt.	  Så	  det	  tog	  nogle	  år	  og	  før	  jeg	  sådan	  rigtig	  begyndte	  at	  gå	  i	  det	  tøj,	  som	  jeg	  allerhelst	  ville,	  der	  
har	  jeg	  jo	  haft	  kjoler	  hængende	  i	  mange	  år,	  hvor	  jeg	  tænkte	  “ej,	  så	  er	  jeg	  for	  tyk	  til	  den”,	  “ej	  så	  har	  jeg	  
den	  forkerte	  krop”,	  men	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  så	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  sige	  “det	  er	  ligemeget,	  nu	  
har	  jeg	  den	  krop	  jeg	  har	  og	  så	  går	  jeg	  i	  det	  tøj	  jeg	  vil”,	  men	  jeg	  er	  stadig	  meget	  kritisk	  vil	  jeg	  sige.	  Med	  
hvad	  jeg	  har	  lyst	  til	  at	  have	  på.	  Mest	  på	  grund	  af	  kroppen.	  Men	  der	  synes	  jeg	  jo	  at	  der	  skal	  være	  en	  
balance	  mellem	  at	  klæde	  sig	  efter	  sin	  kropstype	  og	  så	  som	  man	  vil,	  fordi	  det	  er	  jo	  ikke	  alt	  tøj	  der	  
klæder	  alle	  mennesker,	  og	  sådan	  er	  det	  jo	  bare.	   

I:	  Var	  det	  noget	  du	  blevet	  “faset”	  ind	  i,	  at	  gå	  med	  det?	  Eller	  hvordan	  kom	  du	  “ud	  af	  skabet”?	   

R:	  Ja,	  det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Jeg	  tror	  det	  har	  været	  efter	  et	  brud	  med	  en	  kæreste	  jeg	  har	  haft	  i	  	  fire	  år,	  
fra	  da	  jeg	  var	  18	  til	  22,	  og	  efter	  det	  tror	  jeg	  også	  at	  jeg	  følte,	  at	  der	  skulle	  ske	  et	  eller	  andet,	  og	  jeg	  
måske	  ville	  gøre	  nogle	  ting	  for,	  at	  jeg	  var	  glad	  og	  fandt	  ud	  af	  mig	  selv	  lidt	  mere.	  Jeg	  tror	  at	  han	  nogle	  
gange	  syntes,	  det	  var	  lidt	  mærkeligt,	  hvorfor	  jeg	  havde	  de	  kjoler	  og	  så	  bruger	  man	  alt	  for	  meget	  tid	  på	  
sådan	  noget,	  på	  at	  tænke	  på	  det.	  Og	  nu	  kan	  man	  jo	  se	  på	  Instagram,	  at	  der	  er	  nogle	  piger	  på	  17,	  18,	  19	  
år	  som	  går	  fuldstændig	  ind	  i	  den	  der	  stil.	  Det	  er	  nok	  min	  eneste	  fortrydelse:	  at	  jeg	  ikke	  bare	  gjorde	  det,	  
da	  jeg	  gerne	  ville,	  allerede	  der.	  Men	  det	  kan	  jeg	  jo	  ikke	  lave	  om	  på,	  det	  er	  også	  ligemeget.	  Men	  at	  de	  kan	  
finde	  sådan	  en	  selvtillid	  i	  den	  alder,	  det	  synes	  jeg	  er	  imponerende.	  Fordi	  det	  kræver	  lidt	  at	  man	  er	  nødt	  
til	  at	  acceptere,	  at	  nogle	  gange	  tror	  folk	  man	  er	  klædt	  ud,	  fordi	  man	  har	  rød	  læbestift	  på.	  At	  de	  tror	  det	  
kun	  er	  noget	  man	  gør,	  når	  man	  skal	  ud.	  Jeg	  gør	  mere	  ud	  af	  det,	  når	  jeg	  skal	  ud,	  og	  jeg	  krøller	  ikke	  mit	  
hår	  hver	  dag	  eller	  går	  med	  makeup	  hver	  dag.	  Når	  jeg	  er	  på	  arbejde,	  så	  går	  jeg	  med	  makeup.	  Men	  når	  
jeg	  syr,	  f.eks.	  på	  en	  brudekjole,	  så	  går	  jeg	  altså	  ikke	  med	  læbestift,	  for	  det	  er	  ligesom	  for	  upraktisk.	  Der	  
vil	  jeg	  sige,	  at	  der	  vinder	  det	  praktiske,	  for	  det	  er	  simpelthen	  for	  åndssvagt,	  hvis	  jeg	  får	  læbestift	  på	  et	  
eller	  andet	  og	  skal	  rense	  det	  af.	  Og	  så	  har	  jeg	  også	  meget	  sart	  hud,	  så	  jeg	  kan	  ikke	  gå	  med	  makeup	  hele	  
tiden,	  så	  jeg	  vælger	  også	  mine	  dage	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  For	  jeg	  ville	  ikke	  kunne	  gå	  med	  fuld	  
krigsmaling	  hver	  dag,	  og	  så	  stadig	  føle	  huden	  var	  okay.	  Så	  der	  er	  også	  nogle	  helt	  praktiske	  hensyn	  at	  
tage	  nogle	  gange.	   

I:	  Så	  det	  er	  ikke	  hver	  dag	  du	  går	  “all	  in”?	   
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R:	  nej,	  så	  prøver	  jeg	  at	  få	  det	  ind	  på	  en	  anden	  måde.	  Men	  jeg	  vil	  sige,	  at	  tøjet	  er	  rimelig	  gennemgående,	  
at	  det	  kun	  er	  kjoler.	  Og	  så	  må	  man	  tage	  nogle	  øreringe	  på	  eller	  et	  tørklæde	  om	  håret,	  hvis	  man	  har	  en	  
dag	  hvor	  man	  ikke	  kan	  have	  så	  meget	  makeup	  på.	   

I:	  Har	  du	  gamle	  ting	  på	  hver	  dag?	  Eller	  kan	  det	  også	  være	  nyt	  i	  gammel	  stil?	   

R:	  Som	  sagt	  har	  jeg	  nogle	  kjoler	  fra	  H&M,	  og	  det	  er	  tit	  dem	  jeg	  arbejder	  i,	  fordi	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide	  at	  
være	  lidt	  afdæmpet	  klædt	  når	  jeg	  arbejder,	  især	  når	  jeg	  skal	  ned	  og	  have	  fittings	  i	  FN92,	  så	  plejer	  jeg	  at	  
have	  noget	  som	  det	  her	  på	  (en	  mørkegrøn	  vintage	  kjole	  med	  ¾	  lange	  ærmer),	  hvor	  der	  ikke	  er	  så	  
meget	  spræl	  på,	  for	  der	  synes	  jeg	  at	  jeg	  har	  en	  lidt	  anden	  rolle	  end	  hvis	  jeg	  skal	  til	  fest	  f.eks.	  Så	  jeg	  har	  
også	  nogle	  ting	  jeg	  bruger	  mere	  på	  arbejdet,	  og	  så	  har	  jeg	  nogle	  ting	  som	  jeg	  bruger	  når	  jeg	  skal	  til	  fest.	   

I:	  Føler	  du	  at	  du	  udtrykker	  noget	  forkert? 

R:	  Nej,	  det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  synes	  jeg	  udtrykker	  noget	  forkert,	  men	  hvis	  jeg	  skal	  have	  en	  fitting,	  så	  har	  
jeg	  ikke	  lyst	  til	  at	  være	  alt	  for	  meget	  i	  fokus,	  fordi	  jeg	  har	  en	  eller	  anden	  stor	  spraglet	  kjole	  på,	  fordi	  der	  
kommer	  en	  kunde	  og	  skal	  prøve	  en	  kjole,	  så	  der	  er	  det	  hende	  der	  ligesom	  skal	  være	  i	  centrum.	  Så	  vil	  
man	  gerne	  falde	  lidt	  ind	  med	  baggrunden	  eller	  hvad	  man	  siger.	   

I:	  Er	  det	  mest	  til	  festlige	  lejligheder,	  hvor	  du	  gør	  mere	  ud	  af	  det,	  eller	  kan	  det	  også	  være	  en	  dag	  hvor	  du	  
ikke	  skal	  på	  arbejde,	  men	  skal	  noget	  andet?	   

R:	  Ja,	  også	  når	  jeg	  skal	  på	  arbejde,	  men	  det	  er	  mest	  ved	  mit	  ekspeditions	  job	  hos	  Stof2000.	  Der	  kan	  jeg	  
også	  godt	  ordne	  hår	  og	  sådan	  noget,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  rart	  at	  gøre,	  fordi	  jeg	  ikke	  har	  haft	  overskud	  til	  
det	  i	  rigtig	  lang	  tid,	  fordi	  jeg	  arbejdede	  et	  sted,	  hvor	  der	  var	  rigtig	  travlt	  hele	  tiden	  og	  overarbejde	  hele	  
tiden	  og	  ingen	  planlægning.	  Så	  nu	  prøver	  jeg	  at	  finde	  et	  overskud	  til	  at	  gøre	  noget	  ved	  det,	  for	  så	  føler	  
jeg	  mig	  også	  bedre	  tilpas,	  når	  jeg	  står	  i	  en	  butik	  og	  skal	  tage	  imod	  nogle	  kunder,	  og	  føler	  at	  jeg	  ser	  
ordentlig	  ud.	  At	  jeg	  føler	  mig	  som	  mig	  selv.	   

I:	  Vil	  du	  sige,	  at	  dit	  retro	  look	  er	  en	  del	  af	  din	  identitet?	  Udtrykker	  det	  hvordan	  du	  er?	   

R:	  Jaaa,	  både	  og.	  Jeg	  synes	  ikke	  at	  man	  skal	  lægge	  al	  sin	  identitet	  i	  hvordan	  man	  ser	  ud,	  men	  jeg	  vil	  sige,	  
at	  det	  er	  meget	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  jeg	  kan	  udtrykke	  mig	  på	  den	  måde,	  og	  at	  jeg	  skal	  gå	  i	  det	  jeg	  har	  lyst	  
til.	  Så	  jo,	  det	  er	  en	  stor	  del	  af	  min	  identitet,	  også	  i	  og	  med	  at	  jeg	  selv	  syr	  og	  arbejder	  med	  tøj	  nærmest	  
hele	  tiden,	  så	  har	  det	  også	  en	  rigtig	  stor	  rolle.	  Jeg	  sad	  lidt	  og	  tænkte	  på	  i	  dag,	  jeg	  kan	  slet	  ikke	  forestille	  
mig,	  hvordan	  det	  ville	  være,	  hvis	  jeg	  ikke	  kunne	  sy.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  jeg	  skulle	  lave,	  for	  det	  første,	  for	  
det	  er	  ligesom	  det	  jeg	  kan.	  Det	  har	  bare	  været	  så	  meget	  inde	  i	  min	  tankegang,	  lige	  siden	  jeg	  var	  helt	  
lille,	  hvordan	  ting	  blev	  sat	  sammen,	  og	  hvordan	  man	  kunne	  gøre	  det	  flot	  og	  pænt	  med	  en	  flot	  finish.	  
Håndværket	  har	  været	  den	  største	  grund	  til,	  at	  jeg	  gik	  i	  den	  retning.	  Og	  selvfølgelig	  er	  det	  også	  
spændende	  at	  være	  med	  til	  at	  lave	  nogle	  kæmpe	  kjoler,	  men	  hvis	  de	  kæmpe	  kjoler	  bliver	  lavet	  rigtig	  
dårligt,	  så	  synes	  jeg	  ikke	  det	  er	  sjovt.	  Så	  det	  betyder	  rigtig	  meget	  for	  mig,	  at	  man	  kan	  bevare	  det	  
håndværk,	  så	  på	  den	  måde	  er	  der	  også	  en	  historisk	  interesse	  for	  mig	  i	  det.	  At	  man	  stadig	  bevarer	  de	  
små	  håndværk,	  som	  er	  ved	  at	  dø	  ud,	  fordi	  alle	  bare	  sidder	  og	  syr	  det	  nede	  i	  Kina.	  Så	  synes	  jeg	  det	  er	  
vigtigt,	  at	  det	  kan	  blive	  holdt	  fast	  ved. 

I:	  Så	  det	  har	  også	  noget	  med	  historien	  og	  traditionen	  at	  gøre?	   

R:	  Ja,	  bestemt.	   

I:	  Interesserer	  du	  dig	  også	  for	  hele	  det	  historiske	  aspekt	  ved	  retro?	  Hvordan	  det	  var	  i	  1950’erne?	   

R:	  Bestemt,	  det	  synes	  jeg	  også	  er	  meget	  interessant.	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  specielt	  meget	  om	  historie,	  jeg	  
ved	  noget	  om	  historie	  inden	  for	  de	  felter	  jeg	  interesserer	  mig	  for.	  Så	  inden	  for	  modens	  historie,	  der	  
synes	  jeg	  at	  jeg	  har	  en	  nogenlunde	  god	  viden,	  også	  inden	  for	  musikhistorien	  og	  arkitektur	  og	  design.	  



	   	   95	  

Men	  rent	  samfundsmæssigt	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  meget	  jeg	  ved,	  ud	  over	  hvad	  jeg	  har	  læst	  mig	  til	  via	  mine	  
interesser,	  og	  det	  er	  jo	  alligevel	  ret	  meget	  man	  kan	  lære	  om	  historien,	  ved	  f.eks	  at	  læse	  om	  modens	  
eller	  musikkens	  historie.	   

I:	  Det	  kan	  være	  vi	  skal	  kigge	  på	  de	  ting	  du	  har	  fundet?	  (R	  finder	  sine	  ting	  frem)	   

R:	  Det	  er	  lidt	  blandet.	  Denne	  her	  vil	  jeg	  gerne	  vise	  dig	  (en	  lyseblå	  kjole	  med	  glimtende	  nitter).	  Det	  var	  
den	  allerførste	  vintage	  kjole	  jeg	  købte,	  sådan	  en	  rigtig	  gammel	  sag.	  Og	  den	  købte	  jeg	  i	  USA,	  da	  jeg	  var	  
derovre	  da	  jeg	  var	  21.	  Så	  den	  betyder	  meget	  for	  mig,	  fordi	  det	  var	  den	  første,	  men	  også	  fordi	  jeg	  bare	  
synes	  den	  er	  så	  flot.	  Og	  fordi	  alle	  de	  der	  små	  sten	  er	  sat	  på	  med	  sådan	  en	  klemme	  på	  bagsiden,	  ikke	  
ligesom	  nu,	  hvor	  man	  limer	  rhinsten	  på.	  Så	  den	  betyder	  ret	  meget	  for	  mig.	   

I:	  Fordi	  det	  var	  en	  af	  de	  første?	   

R:	  Det	  var	  fordi	  det	  var	  første	  gang,	  jeg	  tog	  mig	  sammen	  til	  at	  købe	  sådan	  en,	  som	  jeg	  havde	  gået	  og	  
kigget	  på	  alle	  mulige	  andre	  gange.	  Så	  minder	  den	  mig	  jo	  også	  om	  en	  dejlig	  tur.	  Der	  var	  meget	  mere	  
miljø	  for	  den	  kultur	  i	  USA,	  i	  Los	  Angeles	  hvor	  jeg	  købte	  den.	   

Og	  også	  i	  New	  York,	  hvor	  jeg	  købte	  denne	  her	  (en	  lysegul	  underkjole/natkjole).	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  var	  
fordi	  jeg	  var	  ude	  af	  min	  comfort	  zone,	  og	  ikke	  var	  blandt	  alle	  mulige	  som	  kendte	  mig	  for	  meget,	  så	  
tænkte	  jeg	  at	  nu	  køber	  jeg	  denne	  her,	  for	  det	  har	  jeg	  bare	  lyst	  til.	  Og	  så	  kan	  det	  godt	  være	  at	  jeg	  gav	  35	  
dollars	  for	  en	  underkjole	  som	  jeg	  aldrig	  har	  brugt	  særlig	  meget,	  men	  jeg	  tror	  det	  er	  mere	  det	  der	  med	  
at	  så	  fik	  jeg	  ligesom	  startet	  det	  lidt.	  Og	  tænkte	  “denne	  her	  kjole	  kan	  jeg	  sgu	  godt	  have	  på”,	  da	  jeg	  stod	  
der	  i	  prøverummet.	  Så	  synes	  jeg	  det	  var	  rigtig,	  rigtig	  godt.	   

I:	  Er	  det	  rigtigt	  forstået,	  at	  du	  også	  lægger	  nogle	  personlige	  værdier	  i	  netop	  de	  her,	  fordi	  det	  var	  her	  du	  
begyndte	  at	  stå	  ved,	  at	  det	  her	  kunne	  du	  godt	  gå	  i?	   

R:	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  sige.	  Især	  den	  blå	  kjole. 

I:	  Er	  der	  noget	  ekstra	  specielt	  over	  at	  købe	  det	  i	  udlandet?	   

R:	  Ja,	  det	  kan	  der	  godt	  være.	  Jeg	  synes	  nogle	  gange	  det	  godt	  kan	  være	  lidt	  svært,	  fordi	  der	  tit	  er	  rigtig	  
meget,	  f.eks.	  i	  den	  butik	  hvor	  jeg	  købte	  den	  blå	  kjole.	  Det	  er	  en	  butik	  der	  hedder	  Jet	  Rag,	  som	  ligger	  i	  
L.A.	  og	  de	  har	  vanvittig	  mange	  ting,	  det	  er	  en	  kæmpestor	  butik.	  Og	  jeg	  synes	  egentlig	  ikke	  personalet	  
har	  været	  særlig	  søde,	  når	  jeg	  har	  været	  der.	  Så	  det	  har	  ikke	  rigtigt	  været	  dem	  der	  har	  trukket.	  Jeg	  har	  
også	  prøvet,	  hvor	  jeg	  er	  kommet	  ind	  i	  en	  butik	  i	  London,	  og	  sagt	  hej	  og	  man	  blev	  ikke	  budt	  velkommen,	  
og	  der	  var	  ingen	  der	  sagde	  hej	  til	  en,	  selvom	  man	  sagde	  hej	  til	  dem.	  Og	  så	  kan	  jeg	  godt	  blive	  sådan	  lidt,	  
så	  gider	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Og	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  lidt	  synd	  for	  tøjet,	  at	  det	  hænger	  der	  i	  det	  sure	  miljø,	  
hvor	  folk	  ikke	  er	  særlig	  søde.	  Så	  det	  er	  tøjet	  der	  betyder	  noget,	  det	  er	  ikke	  at	  det	  er	  en	  eller	  anden	  
smart	  person,	  der	  sælger	  mig	  det,	  for	  det	  kunne	  jeg	  ikke	  være	  mere	  ligeglad	  med.	   

I:	  Så	  det	  er	  ikke	  afgørende	  hvor	  man	  køber	  det?	   

R:	  Nej,	  det	  er	  meget	  afgørende,	  at	  dem	  der	  arbejder	  der	  også	  går	  op	  i	  det	  de	  laver,	  og	  at	  de	  går	  op	  i	  at	  
give	  kunderne	  en	  god	  oplevelse.	  Men	  sådan	  er	  det	  jo	  med	  alt.	   

R:	  Så	  har	  jeg	  også	  fundet	  lidt	  andet	  (finder	  en	  rød	  taske	  frem	  med	  guldkanter	  og	  guldhank,	  i	  form	  som	  
en	  lille	  kuffert	  eller	  beautybox).	  Denne	  her	  taske	  købte	  jeg	  i	  San	  Francisco.	  Og	  det	  er	  bare	  plastik,	  det	  er	  
ikke	  noget	  dyr.	  Jeg	  så	  den	  bare	  stå	  oppe	  på	  en	  hylde	  inde	  i	  en	  butik,	  og	  så	  sagde	  jeg	  “den	  der	  skal	  jeg	  
have”.	  Så	  det	  er	  en	  særlig	  ting.	   

I:	  Hvad	  var	  det	  der	  tiltrak	  dig	  ved	  den?	   



	   	   96	  

R:	  Jeg	  tror	  det	  er	  det	  røde,	  falske	  slangeskind	  og	  guld.	  Jeg	  er	  meget	  glad	  for	  guld	  og	  glimmer,	  det	  er	  
nogle	  af	  mine	  yndlingsfarver.	   

I:	  Nu	  skal	  vi	  jo	  også	  snakke	  om	  autenticitet 

R:	  Ja,	  altså	  jeg	  tror	  den	  er	  fra	  1960’erne,	  jeg	  har	  prøvet	  at	  slå	  mærket	  op,	  for	  jeg	  synes	  også	  det	  er	  
meget	  spændende	  at	  vide,	  hvad	  det	  er	  man	  har	  med	  at	  gøre.	  Den	  købte	  jeg	  så	  da	  jeg	  var	  i	  USA	  med	  min	  
kæreste,	  det	  var	  for	  tre	  år	  siden.	  Så	  det	  er	  en	  lidt	  nyere	  ting	  for	  mig.	  De	  er	  lavet	  i	  Italien	  i	  1960’erne	  de	  
der	  tasker.	   

I:	  Var	  det	  fordi	  den	  var	  lidt	  anderledes?	   

R:	  Ja,	  bestemt.	  Det	  er	  sjældent	  man	  finder	  sådan	  nogle.	  Den	  var	  meget	  speciel.	   

Og	  så	  har	  jeg	  en	  taske	  her	  (en	  lille	  cremefarvet	  satin	  clutche	  med	  perlebroderi).	  Det	  var	  faktisk	  en	  jeg	  
købte	  i	  USA	  første	  gang	  jeg	  var	  derovre,	  og	  den	  syntes	  jeg	  var	  helt	  fantastisk.	  Og	  det	  var	  på	  et	  eller	  
andet	  lille	  loppemarked,	  som	  vi	  fandt	  tilfældigt	  mellem	  to	  gader.	  Og	  den	  kostede	  5	  dollars,	  25	  kr.,	  så	  
det	  var	  ingenting.	  Men	  så	  indeni	  der	  lå	  den	  der	  billet	  fra	  Metropolitan	  Opera	  House	  fra	  59.	  Så	  man	  kan	  
se	  at	  den	  har	  været	  i	  operaen	  i	  1959,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  sjovt.	  Nu	  har	  jeg	  også	  bare	  ladet	  den	  
ligge.	  Og	  så	  var	  der	  et	  lille	  spejl	  i	  en	  lille	  pose,	  og	  sådan	  en	  lille	  blyant	  pen	  nede	  i.	  Jeg	  synes	  bare	  det	  var	  
så	  særligt,	  for	  så	  kan	  man	  faktisk	  se,	  hvornår	  den	  her	  er	  blevet	  brugt.	  Og	  den	  er	  jo	  lidt	  plettet,	  men	  den	  
betyder	  meget,	  for	  det	  var	  en	  af	  mine	  første	  vintage	  tasker.	   

I:	  Så	  det	  giver	  noget	  ekstra,	  at	  det	  var	  de	  ekstra	  ting	  i	  den?	   

R:	  Ja,	  i	  hvert	  fald	  den	  der	  billet,	  det	  synes	  jeg	  var	  meget	  særligt.	  Også	  fordi	  den	  er	  så	  velbevaret.	  Og	  så	  
synes	  jeg	  bare	  det	  er	  sjovt,	  når	  ting	  har	  en	  historie,	  når	  man	  kan	  se	  hvor	  den	  har	  været	  henne.	  Så	  det	  er	  
også	  noget	  jeg	  synes	  er	  vigtigt,	  eller	  som	  jeg	  i	  hvert	  fald	  synes	  tilfører	  tøjet	  eller	  tingen	  noget	  andet.	  
Ligesom	  når	  man	  arver	  et	  eller	  andet,	  så	  har	  det	  også	  en	  særlig	  historie	  for	  en	  selv.	  Jeg	  har	  en	  gammel,	  
gammel	  symaskine,	  som	  jeg	  har	  arvet	  fra	  min	  oldemor	  fra	  Sverige,	  for	  hun	  kunne	  ikke	  se	  og	  sy	  mere.	  
Og	  den	  er	  fra	  slut	  60’erne.	  Det	  er	  ikke	  den	  jeg	  syr	  på	  nu,	  men	  jeg	  nænner	  simpelthen	  ikke	  at	  smide	  den	  
ud,	  fordi	  det	  er	  bare	  noget	  særligt	  når	  den	  har	  tilhørt	  hende.	  Og	  så	  håber	  jeg	  jo	  at	  mine	  børn	  også	  kan	  
sy	  på	  den.	  Og	  den	  virker	  endnu.	   

I:	  Så	  det	  giver	  noget	  ekstra	  værdi,	  at	  man	  kender	  den	  personlige	  historie?	   

R:	  Ja,	  både	  og.	  Det	  gør	  det	  jo,	  hvis	  det	  er	  noget	  man	  har	  arvet.	   

I:	  Hvad	  med	  f.eks.	  den	  der	  taske,	  hvor	  du	  ved	  at	  der	  er	  en	  kvinde,	  der	  har	  brugt	  den?	   

R:	  Det	  synes	  jeg	  bare	  er	  spændende.	  Der	  er	  ikke	  så	  meget	  mere	  i	  det,	  end	  at	  jeg	  bare	  synes	  det	  er	  en	  
spændende	  ting	  at	  vide	  om	  den	  taske,	  og	  at	  den	  har	  været	  brugt	  også.	  For	  man	  kan	  også	  finde	  nogle	  
gamle	  ting,	  der	  ligner	  at	  de	  er	  helt	  nye,	  som	  aldrig	  har	  været	  brugt.	  Og	  det	  er	  jo	  også	  noget	  særligt,	  det	  
gør	  dem	  ikke	  mindre	  værd.	  Det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  historien,	  der	  betyder	  noget	  for	  mig,	  det	  er	  
hvordan	  tingen	  ser	  ud	  og	  hvordan	  jeg	  føler	  mig	  i	  det.	  Det	  bliver	  ikke	  mere	  særligt,	  bare	  fordi	  man	  ved	  
hvem	  der	  har	  haft	  den.	  Det	  er	  noget	  særligt	  fordi	  det	  er	  noget	  smukt,	  eller	  fordi	  det	  er	  flot	  lavet,	  og	  så	  
tilfører	  det	  selvfølgelig	  noget	  ekstra,	  men	  jeg	  ville	  ikke	  købe	  en	  grim	  taske,	  bare	  fordi	  den	  har	  den	  der	  
billet	  i.	   

Nå,	  men	  så	  har	  jeg	  også	  lidt	  andre,	  der	  er	  mange	  tasker	  (finder	  en	  hvid	  sminkebox	  frem	  med	  lyserødt	  
for).	  Den	  synes	  jeg	  jo	  er	  ret	  fantastisk.	  Den	  fandt	  jeg	  ude	  i	  Den	  Blå	  Hal	  på	  Amager	  til	  en	  50’er.	  Den	  var	  
lidt	  beskidt	  og	  støvet,	  men	  så	  vaskede	  jeg	  den	  af	  og	  så	  blev	  den	  flot.	   

I:	  Hvorfor	  købte	  du	  den?	   
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R:	  fordi	  jeg	  så	  den	  lukket,	  og	  jeg	  har	  lidt	  en	  svaghed	  for	  kufferter,	  og	  så	  åbnede	  jeg	  den	  og	  så	  den	  var	  
lyserød	  indeni,	  og	  så	  tænkte	  jeg	  “den	  tager	  jeg	  med,	  hvis	  den	  ikke	  er	  for	  dyr”.	  Og	  så	  kostede	  den	  50	  kr.,	  
hvilket	  jeg	  synes	  er	  fint.	   

I:	  Og	  det	  lyserøde,	  er	  det	  bare	  fordi	  du	  synes	  det	  er	  flot?	   

R:	  Ja,	  altså	  jeg	  går	  aldrig	  i	  lyserødt.	  Det	  er	  en	  af	  mine	  no-‐go	  farver	  med	  tøj,	  men	  på	  ting	  synes	  jeg	  det	  er	  
sjovt.	   

Og	  så	  er	  der	  den	  røde,	  som	  jeg	  købte	  i	  London	  (finder	  en	  rød	  lille	  håndkuffert	  frem).	  Det	  er	  sådan	  en	  
lille	  kuffert,	  som	  jeg	  bare	  synes	  er	  så	  fin,	  fordi	  jeg	  kan	  så	  godt	  lide	  formerne.	  Det	  er	  bare	  fordi	  jeg	  godt	  
kan	  lide	  den.	   

Og	  så	  har	  jeg	  fundet	  nogle	  plader	  frem	  (finder	  to	  LP-‐plader	  frem,	  en	  med	  Doris	  Day	  og	  en	  med	  Johnny	  
Cash).	  Fordi	  det	  er	  jo	  også	  musik,	  der	  betyder	  noget	  for	  mig.	  Og	  der	  har	  jeg	  fundet	  den	  her	  Doris	  Day	  
plade,	  som	  min	  kæreste	  købte	  til	  mig,	  da	  vi	  var	  i	  London.	  Hende	  er	  jeg	  meget	  glad	  for,	  jeg	  kan	  rigtig	  
godt	  lide	  hendes	  film	  og	  musik,	  og	  jeg	  synes	  hun	  synger	  dejligt.	  Og	  så	  har	  jeg	  en	  Johnny	  Cash	  plade,	  
som	  jeg	  fik	  af	  en	  ven	  til	  en	  fødselsdag	  engang.	  Min	  far	  har	  altid	  hørt	  vinyler	  også,	  der	  har	  han	  smittet	  
lidt.	  Min	  kæreste	  kan	  også	  godt	  lide	  sådan	  noget	  her,	  men	  det	  er	  mere	  70’er	  rock,	  og	  der	  er	  mange	  af	  
vores	  plader	  der	  er	  sådan	  noget,	  fordi	  han	  køber	  det	  meste	  af	  det.	  Men	  jeg	  havde	  en	  pladespiller,	  da	  jeg	  
boede	  alene	  også,	  hvor	  det	  var	  sådan	  noget	  her	  (peger	  på	  pladerne),	  der	  røg	  på.	  Jeg	  bruger	  også	  
Spotify,	  det	  er	  jeg	  slet	  ikke	  bleg	  for,	  og	  som	  jeg	  nævnte,	  så	  er	  jeg	  også	  meget	  glad	  for	  Beyoncé	  og	  Justin	  
Timberlake,	  og	  jeg	  har	  været	  til	  koncert	  med	  dem	  alle	  sammen.	  Men	  der	  er	  bare	  et	  eller	  andet	  særlig	  
over	  det	  her.	   

I:	  Hvad	  gør	  det,	  at	  det	  er	  på	  vinyl?	   

R:	  Det	  giver	  lidt	  en	  anden	  lyd.	  Og	  så	  tror	  jeg	  også	  at	  det	  er	  lidt	  nostalgisk	  for	  mig,	  fordi	  min	  far	  altid	  har	  
hørt	  rigtig	  mange	  plader.	  Og	  der	  har	  han	  jo	  også	  taget	  mig	  og	  min	  bror	  med	  i	  pladebutikker	  og	  
genbrugsbutikker,	  så	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  en	  autentisk	  fornemmelse	  man	  får.	  Musikken	  lyder	  nogle	  
gange	  lidt	  mere	  ægte	  på	  vinyl,	  hvis	  det	  er	  sådan	  den	  var	  tænkt	  først.	  Men	  der	  er	  så	  et	  nyt	  band,	  som	  vi	  
har	  hørt	  rigtig	  meget,	  som	  er	  fra	  England.	  Det	  er	  en	  søskende	  trio,	  og	  den	  yngste	  er	  23	  og	  de	  har	  spillet	  
sammen	  i	  virkelig	  mange	  år.	  Vi	  var	  til	  koncert	  med	  dem	  i	  Vega,	  og	  de	  lyder	  præcis	  på	  pladen,	  som	  de	  
gør	  i	  virkeligheden,	  det	  er	  helt	  vildt.	  Men	  det	  er	  også	  fordi	  de	  ikke	  bruger	  noget	  digitalt	  
optagelsesudstyr,	  de	  indspiller	  det	  hele	  som	  man	  indspillede	  det	  i	  50’erne	  eller	  60’erne.	  Han	  bruger	  
ikke	  computer,	  ham	  broren	  som	  står	  for	  det.	  Det	  synes	  jeg	  også	  giver	  noget	  respekt	  for	  musikken,	  for	  
det	  er	  også	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  det	  man	  hører	  er	  lavet	  af	  nogen,	  som	  går	  op	  i	  det	  og	  gør	  noget	  ud	  af	  det,	  
og	  det	  hele	  ikke	  er	  autotunet.	   

I:	  Det	  virker	  mere	  ægte?	   

R:	  Ja,	  men	  jeg	  synes	  jo	  også	  sådan	  en	  som	  Beyoncé	  er	  fantastisk,	  fordi	  hun	  synger	  så	  godt	  i	  
virkeligheden.	  Og	  når	  man	  har	  været	  til	  koncerten,	  så	  er	  man	  ikke	  i	  tvivl	  at	  hun	  bare	  kan	  det	  dér,	  
virkelig	  meget.	   

I:	  Hun	  faker	  det	  ikke?	  	  
R:	  Nej,	  så	  er	  det	  verdens	  bedste	  fake,	  det	  er	  helt	  sikkert.	  Så	  jeg	  tror	  også	  det.	  At	  dengang	  man	  lavede	  
sådan	  noget	  musik,	  så	  blev	  man	  altså	  nødt	  til	  at	  have	  noget	  talent	  for,	  at	  det	  lød	  godt.	  Nu	  er	  man	  ikke	  
nødt	  til	  det,	  og	  derfor	  er	  man	  nødt	  til	  at	  sortere	  i	  det:	  hvem	  har	  talent	  og	  hvem	  har	  ikke.	   

Og	  så	  har	  jeg	  lidt	  smykker	  (viser	  tre	  par	  øreringe:	  et	  par	  hvide	  runde	  med	  en	  mosaik	  af	  perlemor,	  et	  
par	  store	  grønne	  med	  sten	  der	  hænger	  ned,	  og	  et	  par	  runde	  røde	  med	  sten).	  Om	  de	  hvide:	  de	  her	  er	  
mine	  bryllupsøreringe,	  som	  jeg	  har	  købt	  på	  et	  loppemarked	  for	  en	  20’er	  for	  mange	  år	  siden,	  bare	  fordi	  
jeg	  synes	  de	  er	  rigtig	  flotte.	  Om	  de	  røde:	  og	  det	  her	  er	  nogle	  jeg	  har	  fået	  af	  min	  kæreste	  fra	  en	  pige	  der	  
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solgte	  vintage	  smykker	  i	  København.	  Hun	  havde	  også	  en	  side,	  og	  jeg	  købte	  mig	  fattig	  der,	  fordi	  det	  var	  
også	  til	  rimelige	  priser.	  Og	  så	  havde	  jeg	  faktisk	  også	  kigget	  på	  dem	  her,	  men	  så	  var	  de	  der	  pludselig	  
ikke,	  og	  det	  var	  så	  fordi	  han	  havde	  købt	  dem	  til	  mig	  i	  julegave.	  Han	  ved	  ret	  meget	  sådan	  hvordan	  jeg	  vil	  
have	  det,	  hvis	  det	  glimter	  så	  kan	  jeg	  næsten	  altid	  lide	  det,	  så	  det	  er	  rimelig	  nemt.	  Om	  de	  grønne:	  Og	  
dem	  her	  er	  nogen	  jeg	  har	  fundet.	  Det	  var	  mere	  for	  at	  vise,	  hvilken	  slags	  smykker	  jeg	  godt	  kan	  lide.	   

I:	  Når	  du	  køber	  smykker,	  hvad	  går	  du	  så	  efter? 

R:	  jeg	  kan	  prøve	  at	  vise	  nogle	  af	  de	  andre	  jeg	  har	  (finder	  et	  par	  store	  guld	  øreringe	  frem	  i	  hoop-‐form	  
som	  hjerter).	  Sådan	  nogle	  her	  har	  jeg	  ledt	  efter	  i	  virkelig	  lang	  tid,	  de	  var	  svære	  at	  finde.	  Men	  de	  er	  jo	  
lidt	  anderledes.	  Og	  så	  har	  jeg	  nogle	  pelsede	  øreringe	  (viser	  et	  par	  hoops	  med	  leopardstof	  på),	  som	  jeg	  
synes	  er	  meget	  sjove,	  som	  var	  en	  gave	  fra	  en	  veninde	  engang.	  Det	  her	  er	  nogle	  af	  dem	  jeg	  går	  allermest	  
med	  (runde	  guld	  hoops),	  de	  bryder	  lidt	  med	  det	  der	  helt	  damede	  look.	  For	  så	  gammel	  synes	  jeg	  heller	  
ikke	  jeg	  er,	  at	  jeg	  behøver	  at	  ligne	  en	  på	  40,	  så	  jeg	  prøver	  at	  mixe	  det	  lidt.	  Men	  også	  bare	  fordi	  jeg	  rigtig	  
godt	  kan	  lide	  sådan	  nogle	  her,	  for	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide	  meget	  guld.	  Så	  er	  der	  ikke	  nogen	  grund	  til	  at	  
sortere	  det	  ud,	  fordi	  det	  ikke	  er	  50’er	  agtigt.	   

I:	  Så	  gennemført	  eller	  stringent	  behøver	  det	  ikke	  være?	   

R:	  Nej,	  slet	  ikke.	  Jeg	  kender	  mange	  fra	  rock	  a	  billy	  kredse,	  som	  jeg	  ikke	  kender	  så	  meget,	  men	  dem	  jeg	  
kender,	  kender	  dem.	  Og	  de	  siger,	  at	  så	  skal	  det	  være	  lige	  præcis	  den	  musik,	  lige	  præcis	  den	  bil,	  og	  at	  de	  
slet	  ikke	  kan	  se	  ud	  over	  det	  der.	  Og	  sådan	  har	  jeg	  det	  ikke.	  Jeg	  synes	  ikke	  der	  er	  noget	  galt	  i,	  at	  jeg	  er	  
sådan	  her	  klædt	  til	  en	  Beyoncé	  koncert,	  hvis	  det	  er	  det	  jeg	  har	  lyst	  til,	  det	  er	  da	  fuldstændig	  ligemeget	  
(iklædt	  vintage	  kjole).	  Det	  er	  det	  der	  med,	  hvad	  for	  nogle	  ting	  der	  gør	  én	  glad,	  og	  hvad	  synes	  man	  er	  
smukt	  at	  kigge	  på,	  hvad	  føler	  man	  sig	  tilpas	  i.	  Det	  er	  sådan	  jeg	  vælger	  det,	  og	  er	  ikke	  fanatisk	  med	  
hverken	  musik	  eller	  tøj.	  Lidt	  mere	  med	  tøj,	  men	  det	  er	  så	  fordi	  jeg	  bare	  synes	  at	  vintage	  kjolerne	  tit	  er	  
dem	  der	  passer,	  og	  falder	  ind	  i	  den	  stil	  jeg	  kan	  lide.	   

(Finder	  et	  lille	  pudder-‐spejl	  frem	  med	  en	  sløjfe	  på)	  Jeg	  tror	  ikke	  den	  her	  har	  været	  brugt,	  det	  ligner	  den	  
aldrig	  har	  været	  brugt,	  jeg	  synes	  bare	  den	  var	  flot.	  Og	  så	  har	  jeg	  en	  stor	  svaghed	  for	  sløjfer,	  jeg	  har	  også	  
den	  her	  ring	  (peger	  på	  sin	  finger).	   

Men	  så	  har	  jeg	  nogle	  kjoler	  hernede,	  som	  er	  dem	  jeg	  selv	  har	  lavet.	  Det	  har	  bare	  lige	  været	  pakket	  væk,	  
fordi	  det	  ikke	  var	  sommer	  (finder	  kassen	  med	  kjoler	  frem).	  Der	  er	  lidt	  mere	  spræl	  i.	  For	  eksempel	  
denne	  her	  (viser	  en	  blomstret	  kjole	  i	  50’er	  stil).	  For	  nogle	  gange	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  sy	  det	  selv,	  hvis	  
man	  vil	  have	  det	  man	  vil	  have.	  Og	  den	  har	  jeg	  så	  syet	  af	  et	  gammelt	  dynebetræk.	  Jeg	  har	  startet	  et	  lille	  
bitte	  mærke,	  så	  jeg	  har	  samlet	  virkelig	  meget	  af	  sådan	  noget	  her.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvornår	  det	  her	  er	  fra,	  
men	  jeg	  prøver	  at	  finde	  det	  som	  godt	  kan	  fortolkes	  i	  sådan	  nogle	  50’er	  60’er	  kjole,	  fordi	  der	  er	  også	  
rigtig	  meget	  af	  det	  gamle	  stof,	  som	  er	  meget	  70’er	  med	  brunt	  og	  grafisk	  og	  former.	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  er	  
så	  flot,	  så	  holder	  jeg	  mig	  væk	  fra	  det.	  Og	  det	  her	  er	  også	  sådan	  en.	   

I:	  Er	  de	  alle	  sammen	  lavet	  af	  dynebetræk?	   

R:	  Nej,	  mange	  af	  dem	  er	  købt.	  Denne	  her	  var	  en	  jeg	  fandt	  i	  en	  genbrug	  engang	  (finder	  blomstret	  
corsagekjole	  i	  bomuld	  frem).	  Som	  har	  sådan	  en	  smock	  syning	  på	  ryggen.	  Så	  var	  den	  syet	  ned	  i	  en	  spids	  
her	  foran,	  meget	  80’er.	  Det	  har	  været	  noget	  af	  en	  blomstret	  80’er	  drøm.	  Og	  så	  lavede	  jeg	  lidt	  
forandringer,	  og	  så	  synes	  jeg	  den	  blev	  ret	  fin.	  Der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  nu,	  som	  laver	  tøj,	  som	  opfinder	  den	  
dybe	  tallerken,	  det	  her	  er	  jo	  blevet	  gjort	  før.	  Men	  man	  kan	  ændre	  nogle	  små	  ting,	  og	  så	  tilpasse	  den	  stil	  
man	  godt	  kan	  lide.	   

I:	  Så	  den	  har	  oprindeligt	  været	  en	  80’er	  ting	  og	  nu?	   

R:	  Ja,	  nu	  er	  den	  mere	  50’er	  i	  hvert	  fald.	   
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I:	  Hvis	  vi	  skal	  prøve	  at	  tænke	  på	  det	  i	  forhold	  til	  autenticitet,	  føler	  du	  så	  den	  bliver	  mindre	  autentisk	  af	  
at	  du	  ændrer	  på	  det	  den	  har	  været,	  eller	  er	  det	  nærmere	  modsat?	   

R:	  Næh,	  så	  kritisk	  er	  jeg	  ikke.	  Jeg	  synes	  den	  er	  fin,	  fordi	  den	  ser	  ud	  som	  den	  gør	  nu,	  og	  jeg	  synes	  den	  var	  
fin	  før	  fordi	  den	  havde	  noget	  rigtig	  flot	  stof,	  og	  en	  flot	  overdel.	  Og	  ret	  meget	  skørt	  at	  gøre	  godt	  med.	  
Mange	  af	  dem	  jeg	  selv	  har	  syet,	  der	  ved	  jeg	  jo	  godt	  det	  ikke	  er	  en	  oprindelig	  vintage	  kjole,	  men	  jeg	  kan	  
lige	  så	  godt	  lide	  at	  gå	  med	  den,	  som	  jeg	  kan	  lide	  at	  gå	  med	  så	  mange	  andre.	  Fordi	  de	  falder	  ind	  i	  den	  stil	  
jeg	  godt	  kan	  lide.	  Så	  det	  er	  lidt	  det	  der	  er	  det	  vigtigste.	   

I:	  Så	  stil	  og	  design	  er	  vigtigere?	   

R:	  Det	  er	  lidt	  svært,	  for	  det	  har	  jo	  også	  sin	  charme,	  at	  det	  er	  noget	  gammelt,	  eller	  noget	  velbevaret	  nok	  
nærmere.	  Men	  hvad	  der	  vægter	  højest,	  der	  tror	  jeg	  det	  vigtigste	  for	  mig	  er,	  at	  jeg	  føler	  mig	  godt	  tilpas	  i	  
det.	  Og	  så	  kan	  det	  lige	  så	  godt	  være	  en	  kjole	  fra	  Mondo	  Kaos,	  som	  det	  kan	  være	  en	  kjole	  fra	  1950.	   

I:	  Så	  det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  noget	  meget	  gammelt	  der	  er	  mere	  autentisk?	   

R:	  Nej,	  jeg	  synes	  ikke	  tingene	  bliver	  bedre	  fordi	  de	  er	  meget	  gamle.	  De	  bliver	  bedre,	  fordi	  de	  er	  flotte	  
måske.	  Men	  hvis	  jeg	  kun	  kan	  finde	  en	  grim	  kjole	  i	  en	  vintage	  butik,	  så	  vil	  jeg	  hellere	  købe	  en	  ny	  flot	  
kjole.	  Det	  er	  ikke	  det,	  at	  den	  er	  gammel	  der	  er	  afgørende.	   

I:	  Det	  gør	  den	  ikke	  mere	  ægte? 

R:	  Nej,	  fordi	  hvis	  jeg	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  gå	  med	  den	  eller	  synes	  den	  er	  flot,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  pointe	  i	  
det.	  Det	  taler	  vi	  meget	  om,	  når	  vi	  går	  på	  loppemarkeder.	  Der	  er	  rigtig	  mange	  der	  smider	  alt	  deres	  
gamle	  skrammel	  ind	  under	  vintage	  kategorien,	  og	  derfor	  er	  det	  hipt	  og	  moderne.	  Også	  fordi	  det	  jo	  er	  
blevet	  vanvittigt	  moderne	  indenfor	  de	  sidste	  par	  år.	  Lige	  pludselig	  finder	  man	  sig	  selv	  være	  meget	  
moderne	  og	  folk	  siger	  “neeej	  hvor	  er	  du	  gennemført”.	   

I:	  Hvordan	  har	  du	  det	  med	  det?	  At	  det	  er	  blevet	  så	  moderne? 

R:	  Jeg	  har	  det	  jo	  fint	  med	  det	  i	  hensyn	  til	  tøjet,	  i	  og	  med	  at	  jeg	  godt	  kunne	  tænke	  mig	  at	  lave	  sådan	  
nogle	  kjoler	  til	  folk	  og	  sælge	  dem.	  Derfor	  er	  det	  jo	  rigtig	  godt	  at	  vide,	  at	  det	  er	  noget	  der	  er	  interesse	  
for.	  For	  nogle	  er	  det	  nok	  også	  sådan	  en	  midlertidig	  dille.	  Der	  er	  jo	  noget	  trendy	  i	  det.	  Men	  jeg	  synes	  da	  
også	  det	  er	  positivt,	  at	  genbrug	  og	  bæredygtighed	  er	  kommet	  så	  meget	  mere	  i	  fokus,	  også	  med	  hensyn	  
til	  tøj	  og	  møbler.	  At	  priserne	  så	  bliver	  skudt	  lidt	  i	  vejret,	  fordi	  folk	  de	  tror	  at	  det	  er	  noget	  helt	  
ekseptionelt,	  det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  noget	  pjat.	  Men	  det	  der	  med	  at	  det	  bliver	  genbrugt,	  det	  synes	  jeg	  kun	  
er	  positivt.	   

Med	  hensyn	  til,	  at	  nogen	  nogle	  gange	  tror	  man	  er	  klædt	  ud,	  så	  tror	  jeg	  at	  man	  skal	  tage	  det	  lidt	  sådan,	  
“nej	  men	  det	  er	  jeg	  ikke”.	  Og	  hvis	  de	  siger	  “neej	  hvor	  er	  du	  gennemført”,	  så	  må	  man	  bare	  tage	  det	  som	  
en	  kompliment	  og	  sige	  tak.	  Fordi	  der	  vil	  være	  nogen,	  der	  tror	  man	  har	  købt	  en	  kjole	  i	  50’er	  stil,	  fordi	  
man	  skulle	  til	  et	  arrangement,	  men	  hvis	  du	  åbner	  mit	  klædeskab,	  så	  er	  det	  jo	  det	  der	  er.	   

I:	  Så	  du	  bliver	  ikke	  stødt	  over	  det,	  hvis	  nogen	  indikerer	  at	  det	  er	  en	  udklædning,	  men	  du	  bliver	  heller	  
ikke	  begejstret	  for	  det?	   

R:	  Nej,	  jeg	  bliver	  da	  glad	  for,	  at	  nogen	  synes	  jeg	  har	  en	  flot	  stil.	  Det	  er	  da	  den	  største	  kompliment,	  man	  
modtager.	  Og	  om	  de	  tror	  man	  er	  klædt	  ud	  eller	  ej,	  det	  er	  der	  jo	  bare	  ikke	  noget	  at	  gøre	  ved.	  Men	  jeg	  
bliver	  ikke	  sur,	  det	  gider	  jeg	  ikke.	   

(Åbner	  sit	  klædeskab)	  Men	  som	  du	  kan	  se,	  så	  er	  det	  jo	  meget	  blandet.	  Her	  er	  f.eks.	  en	  af	  dem	  fra	  Mondo	  
Kaos	  (finder	  en	  sort	  cocktail	  kjole	  frem	  i	  50’er/60’er	  stil),	  som	  jeg	  jo	  synes	  er	  vanvittig	  flot.	   
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I:	  Så	  den	  er	  ny?	  	  
R:	  Den	  er	  ny.	  Den	  er	  fra	  et	  mærke,	  der	  hedder	  Stop	  Staring,	  som	  jeg	  synes	  laver	  nogle	  virkelig	  flotte	  
ting.	  De	  er	  lidt	  dyre,	  men	  det	  er	  sådan	  det	  er.	   

I:	  Nu	  bliver	  jeg	  lidt	  nysgerrig,	  for	  jeg	  kan	  se	  noget	  der	  glimter	  (peger	  på	  en	  jakke	  med	  fjer,	  pels	  og	  
glitrende	  stof) 

R:	  Nåh	  ja,	  det	  er	  en	  ret	  fjollet	  sag.	  Den	  købte	  jeg	  fra	  min	  gamle	  arbejdsplads,	  hos	  Ole	  Yde,	  fordi	  jeg	  bare	  
havde	  forelsket	  mig	  i	  det	  her	  stof	  med	  de	  mærkelige	  pels	  glimmer	  hår.	  Så	  jeg	  har	  aldrig	  haft	  den	  på,	  for	  
den	  er	  sådan	  lidt	  svær..	   

I:	  Fordi	  den	  er	  meget	  iøjnefaldende?	   

R:	  Ja,	  og	  den	  skramler	  lidt,	  når	  man	  bevæger	  sig,	  så	  det	  er	  ikke	  sådan	  en	  man	  bare	  lige	  tager	  på,	  hvis	  
man	  går	  i	  biografen,	  for	  så	  larmer	  man	  altså	  virkelig	  meget	  hver	  gang	  man	  bevæger	  sig.	   

I:	  Ville	  du	  føle	  dig	  lidt	  utilpas	  i	  den,	  eller	  kommer	  det	  an	  på	  anledningen?	   

R:	  Ja,	  altså	  jeg	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  sjældent	  jeg	  føler	  mig	  underdressed,	  fordi	  jeg	  plejer,	  hvis	  jeg	  skal	  til	  
fest,	  at	  gøre	  noget	  ud	  af	  det.	  Men	  denne	  her,	  den	  er	  bare	  bare	  meget	  speciel.	  Men	  for	  mig	  er	  det	  ikke	  
tiltænkt	  som	  en	  kjole,	  det	  er	  tiltænkt,	  som	  en	  jakke	  man	  kan	  have	  udover	  en	  kjole.	  Den	  er	  lidt	  fjollet.	  
Min	  kæreste	  synes	  mest	  den	  er	  flot,	  fordi	  jeg	  havde	  den	  på.	  Så	  det	  var	  jo	  heldigt	  nok,	  men	  jeg	  tror	  han	  
synes	  den	  var	  lidt	  sjov.	  Men	  det	  er	  også	  lidt	  fordi	  jeg	  ikke	  synes	  jeg	  har	  en	  sort	  kjole	  jeg	  kan	  have	  
indenunder,	  så	  derfor	  har	  jeg	  ikke	  fået	  den	  brugt	  endnu.	   

Men	  så	  har	  jeg	  også	  min	  eksamensopgave	  (finder	  en	  laksefarvet	  satin	  kjole	  frem	  i	  50’er	  stil).	  Det	  er	  
sådan	  en	  lidt	  50’er	  inspireret	  kjole.	  Der	  havde	  jeg	  fundet	  inspiration	  i	  den	  film	  der	  hedder	  Far	  From	  
Heaven,	  med	  Julianne	  Moore.	  Jeg	  synes	  det	  var	  sådan	  nogle	  flotte	  farver.	   

I:	  Meget	  efterårsagtige?	   

R:	  Ja,	  meget.	  Og	  der	  fandt	  jeg	  så	  inspiration,	  fordi	  jeg	  synes	  det	  var	  noget	  meget	  flot	  tøj	  hun	  og	  de	  alle	  
sammen	  havde	  på	  i	  filmen.	  Så	  det	  betyder	  også	  noget	  for	  mig,	  når	  jeg	  syr	  og	  når	  jeg	  har	  skullet	  vælge	  
projekter	  på	  skolen,	  så	  har	  det	  betydet	  noget,	  at	  jeg	  kunne	  få	  lov	  til	  at	  bruge	  nogle	  historiske	  
perspektiver.	  Også	  fordi	  jeg	  havde	  modens	  historie	  som	  et	  valgfag.	  Det	  var	  helt	  naturligt	  for	  mig	  at	  det	  
skulle	  være	  sådan	  noget.	   

I:	  Noget	  fra	  fortiden?	   

R:	  Ja,	  og	  der	  har	  jeg	  også	  brugt	  nogle	  lidt	  ældre	  skrædder	  teknikker.	  Ikke	  så	  meget,	  men	  f.eks.	  her	  
(peger	  på	  lynlåsen),	  det	  er	  sådan	  en	  amerikansk	  lynlås,	  hvor	  den	  gemmer	  sig	  herinde	  og	  så	  er	  den	  
prikket	  i	  hele	  vejen.	  Så	  der	  prøvede	  jeg	  at	  bruge	  ekstra	  mange	  håndsyninger,	  så	  det	  blev	  sådan	  lidt	  
autentisk	  på	  den	  måde.	  Men	  det	  var	  også	  fordi	  jeg	  havde	  modens	  historie	  som	  valgfag.	  Mange	  af	  de	  
kjoler,	  jeg	  har	  syet	  der,	  har	  jeg	  stort	  set	  kun	  syet	  på	  maskine	  (peger	  på	  kassen	  med	  kjoler,	  hun	  viste	  
før).	  Der	  synes	  jeg	  også	  det	  kommer	  an	  på,	  hvad	  man	  skal	  sy.	  Det	  er	  det	  store	  dilemma,	  jeg	  står	  i,	  når	  
jeg	  skal	  tilrette	  de	  der	  vintage	  kjoler.	  Hvis	  rigtig	  meget	  af	  det	  er	  syet	  i	  hånden,	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  synd	  
for	  kjolen,	  hvis	  man	  bare	  banker	  det	  igennem	  på	  maskine,	  så	  der	  kommer	  jeg	  til	  at	  bruge	  lidt	  mere	  tid	  
nogle	  gange,	  end	  jeg	  tager	  mig	  betalt	  for.	  Men	  der	  synes	  jeg	  man	  skal	  have	  noget	  respekt,	  og	  det	  er	  
ligemeget	  om	  det	  er	  en	  ny	  kjole	  eller	  en	  gammel.	  Hvis	  det	  er	  en	  kjole,	  der	  er	  syet	  på	  en	  bestemt	  måde,	  
eller	  ud	  fra	  nogle	  flotte	  håndværksmæssige	  principper,	  så	  synes	  jeg	  man	  skal	  bevare	  det.	  Men	  det	  
kunne	  lige	  godt	  være	  ved	  en	  ny	  kjole,	  hvor	  jeg	  synes	  man	  skal	  bevare	  det.	  Der	  er	  det	  nok	  mere	  det	  
håndværksmæssige,	  end	  det	  egentlig	  er	  historien	  i	  det,	  som	  jeg	  synes	  gør	  en	  forskel.	   
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I:	  Nu	  brugte	  du	  ordet	  autentisk	  om	  den	  der	  lynlås,	  er	  det	  også	  fordi	  det	  følger	  den	  traditionelle	  
håndværksmetode,	  som	  har	  været	  brugt	  på	  den	  slags	  kjole?	   

R:	  Jaa,	  jeg	  synes	  at	  i	  lige	  denne	  her	  opgave,	  var	  det	  vigtigt	  at	  bruge	  nogle	  oprindelige	  metoder,	  så	  det	  
hele	  ikke	  bare	  blev	  en	  50’er	  kjole,	  men	  syet	  på	  en	  moderne	  måde.	  Jeg	  synes	  også	  det	  kan	  være	  fint	  at	  
bruge	  almindelige	  lynlåse,	  altså	  ikke-‐skjulte,	  f.eks.	  denne	  her	  (finder	  en	  anden	  kjole	  frem),	  hvor	  jeg	  har	  
syet	  den	  i	  i	  siden,	  og	  der	  har	  jeg	  så	  også	  syet	  den	  i	  hånden.	  I	  stedet	  for	  sådan	  en	  usynlig	  lynlås	  lukning,	  
som	  er	  meget	  nutidig.	  Jeg	  synes	  for	  det	  første	  ikke	  rigtig	  de	  holder	  så	  godt,	  og	  så	  synes	  jeg	  det	  giver	  
kjolen	  noget	  ekstra,	  at	  man	  har	  brugt	  en	  anden	  teknik.	  Fordi	  hvis	  man	  så	  denne	  her	  (den	  laksefarvede)	  
i	  en	  forretning,	  jo	  man	  kan	  godt	  se	  den	  er	  overlocket	  indeni,	  det	  er	  ligesom	  det	  der	  gør,	  at	  man	  kan	  se	  
den	  er	  nyere.	  Hvis	  man	  bare	  så	  den	  med	  lynlåsen,	  så	  kunne	  man	  i	  princippet	  ikke	  se,	  at	  det	  er	  en	  ny	  
kjole.	  Det	  synes	  jeg	  også	  er	  spændende,	  at	  man	  kan	  give	  dem	  et	  lidt	  mere	  autentisk	  look.	  Det	  er	  der	  
også	  mange	  der	  går	  op	  i,	  at	  det	  ikke	  ligner	  noget	  man	  bare	  har	  købt	  i	  H&M.	   

I:	  Nu	  snakkede	  vi	  om	  det	  der	  med	  at	  retro	  er	  blevet	  ret	  populært,	  vil	  du	  sige	  at	  det	  er	  blevet	  
mainstream?	   

R:	  Jeg	  tror	  måske	  begreberne	  retro	  og	  vintage	  er	  blevet	  lidt	  mainstream.	  Også	  fordi	  folk	  de	  bare	  høvler	  
alt	  ind	  under	  den	  kategori.	  Nogle	  gange	  kan	  man	  nærmest	  ikke	  gå	  på	  loppemarked,	  uden	  alt	  bare	  er	  
vintage.	  Og	  det	  er	  det	  jo	  så	  ikke	  helt.	  Bare	  fordi	  den	  er	  fra	  90’erne,	  så	  er	  den	  ikke	  vintage,	  så	  er	  den	  
måske	  kitsch.	  Det	  er	  mere	  de	  der	  begreber,	  der	  bliver	  lidt	  flydende,	  og	  hvor	  folk	  lægger	  en	  stor	  
betydning	  i	  at	  kunne	  karakterisere	  deres	  vare	  under	  det.	  Hvor	  der	  er	  måske	  ikke	  er	  så	  meget	  af	  det	  i	  
det.	  Som	  udgangspunkt	  så	  synes	  jeg	  jo,	  at	  det	  er	  dejligt	  at	  der	  er	  kommet	  mere	  fokus	  på	  genbrug.	   

I:	  Føler	  du	  at	  gamle	  kjoler	  bliver	  mindre	  autentiske	  når	  mange	  har	  dem	  eller	  er	  interesserede	  i	  at	  få	  
dem?	   

R:	  Nej,	  for	  der	  er	  jo	  dem	  der	  er.	  Der	  er	  jo	  ikke	  et	  ubegrænset	  oplag	  af	  gamle	  kjoler.	   

I:	  bliver	  det	  mindre	  unikt	  at	  der	  er	  så	  mange	  der	  interesserer	  sig	  for	  det	  nu?	   

R:	  Det	  gør	  det	  måske	  på	  en	  måde,	  men	  samtidig	  tror	  jeg	  at	  det	  for	  mange	  er	  en	  forbigående	  fase,	  at	  nu	  
går	  de	  i	  50’er	  kjoler	  i	  den	  her	  sommer,	  så	  næste	  sommer	  er	  det	  noget	  andet.	   

I:	  Tror	  du	  folk	  lægger	  nogle	  forskellige	  betydninger	  i	  det?	   

R:	  Ja,	  det	  tror	  jeg.	  Jeg	  har	  ikke	  specielt	  mange	  veninder	  der	  interesserer	  sig	  for	  sådan	  noget,	  så	  har	  de	  
en	  anden	  stil.	  Det	  er	  der	  også	  mange	  der	  ikke	  forstår:	  “hvorfor	  har	  du	  ikke	  flere	  veninder,	  der	  også	  går	  
i	  det?”.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  det	  altafgørende,	  hvordan	  folk	  de	  klæder	  sig.	  Nu	  har	  jeg	  fundet	  min	  stil,	  og	  de	  
har	  fundet	  deres,	  og	  så	  er	  vi	  stadig	  veninder,	  for	  selvfølgelig	  er	  vi	  det,	  det	  er	  jo	  nogle	  andre	  ting	  det	  
handler	  om.	  Min	  søde	  veninde,	  som	  meget	  gerne	  vil	  giftes	  snart,	  hun	  sagde	  til	  mig	  på	  et	  tidspunkt,	  at	  
når	  hun	  skulle	  giftes,	  så	  skulle	  de	  have	  en	  fyr	  de	  kender	  til	  at	  optræde	  som	  Elvis.	  De	  ville	  gerne	  have	  
lidt	  50’er	  tema.	  Så	  sagde	  hun:	  “føler	  du	  vi	  stjæler	  dit	  tema?”,	  hvor	  jeg	  var	  sådan	  “jamen	  det	  er	  ikke	  et	  
tema	  for	  mig”.	  Til	  vores	  bryllup,	  der	  kommer	  ikke	  til	  at	  være	  et	  50’er	  tema,	  fordi	  det	  er	  ikke	  et	  tema	  for	  
mig.	  Det	  er	  det	  mest	  naturlige	  i	  verden	  for	  mig	  at	  blive	  gift	  i	  en	  kjole,	  der	  kommer	  til	  at	  se	  ud,	  som	  den	  
gør.	  Og	  det	  er	  det	  mest	  naturlige	  for	  mig,	  at	  dække	  op	  med	  rødternede	  duge,	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  lidt	  
italiensk	  og	  lidt	  flot.	  Så	  for	  mig	  er	  det	  ikke	  et	  tema,	  det	  er	  der	  er.	  Det	  er	  det	  tøj	  jeg	  har,	  og	  den	  slags	  sko	  
jeg	  har,	  og	  de	  smykker	  jeg	  har.	  Så	  på	  den	  måde	  er	  det	  ikke	  et	  tema,	  synes	  jeg.	  Og	  det	  var	  meget	  sødt	  af	  
hende	  at	  spørge	  på	  den	  måde,	  men	  det	  er	  bare	  ikke	  et	  tema	  for	  mig,	  det	  er	  bare	  det	  tøj	  jeg	  går	  i	  og	  så	  
har	  jeg	  ikke	  andet.	  Jeg	  ville	  ikke	  kunne	  finde	  en	  lårkort	  kjole	  frem	  fra	  mit	  skab,	  for	  det	  findes	  ikke.	  Det	  
ville	  være	  et	  tema	  for	  mig,	  hvis	  jeg	  skulle	  til	  en	  fest,	  hvor	  jeg	  skulle	  have	  det	  på.	   



	   	  102	  

I:	  Det	  her	  ord	  autenticitet,	  det	  virker	  til	  det	  er	  et	  ord	  der	  bliver	  meget	  brugt	  og	  at	  det	  er	  en	  værdi	  der	  er	  
vigtig	  nu.	  Har	  du	  det	  også	  sådan?	  Er	  det	  også	  vigtigt	  for	  dig?	  Og	  hvad	  er	  det	  for	  dig?	  Hvad	  er	  
autenticitet	  overhovedet?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  et	  godt	  spørgsmål.	  Jeg	  synes	  ikke	  nødvendigvis	  det	  er	  altafgørende,	  men	  som	  vi	  har	  talt	  
om,	  så	  har	  ting	  måske	  en	  anden	  charme	  hvis	  det	  er	  en	  oprindelig	  ting.	  Jeg	  har	  en	  plakat	  inde	  i	  stuen,	  
som	  min	  veninde	  har	  købt	  til	  mig	  på	  et	  loppemarked,	  som	  er	  en	  filmplakat	  fra	  30’erne	  tror	  jeg.	  Og	  den	  
synes	  jeg	  er	  særlig,	  fordi	  den	  har	  hængt	  i	  en	  eller	  anden	  biograf	  i	  30’erne	  i	  Australien.	  Men	  jeg	  har	  jo	  
også	  nye	  billeder	  hængende,	  så	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  er	  så	  kritisk	  med	  at	  det	  SKAL	  være	  gammelt,	  det	  skal	  
være	  noget	  jeg	  synes	  er	  flot.	  Men	  jeg	  læser	  også	  Kig	  Ind	  hver	  uge,	  jeg	  synes	  det	  er	  det	  fedeste	  og	  jeg	  
bliver	  så	  glad.	  Jeg	  kunne	  godt	  bare	  tænke	  mig,	  at	  det	  hele	  var	  fyldt	  med	  de	  der	  kjoler,	  men	  jeg	  kan	  også	  
godt	  lide	  det	  der	  sladder,	  der	  er	  i	  det,	  og	  de	  skriver	  jo	  på	  sådan	  en	  opmuntrende	  måde	  om	  stjernerne,	  
de	  elsker	  jo	  dem	  alle	  sammen.	  Der	  er	  ikke	  noget	  med	  at	  pege	  fingre	  eller	  noget.	  Jo,	  det	  betyder	  noget	  
for	  mig,	  hvordan	  ting	  ser	  ud,	  og	  det	  betyder	  også	  nogle	  gange	  noget,	  at	  det	  har	  en	  historie.	  Men	  jeg	  vil	  
også	  gerne	  købe	  en	  kjole,	  som	  ikke	  har	  en	  historie,	  hvis	  den	  er	  flot,	  men	  jeg	  køber	  ikke	  ting,	  som	  jeg	  
ikke	  synes	  er	  smukt,	  eller	  som	  jeg	  ikke	  synes	  jeg	  kan	  bruge	  til	  noget,	  bare	  fordi	  det	  har	  en	  historie.	  Man	  
kan	  ikke	  sælge	  mig	  et	  stykke	  tøj	  bare	  fordi	  det	  er	  vintage.	  Man	  kan	  heller	  ikke	  sælge	  mig	  en	  taske,	  bare	  
fordi	  den	  er	  vintage,	  hvis	  jeg	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  gå	  med	  den	  eller	  ikke	  synes	  jeg	  har	  brug	  for	  den,	  så	  
køber	  jeg	  den	  ikke.	  Det	  er	  ikke	  det	  altafgørende	  for	  mig.	   

I:	  Jeg	  har	  taget	  nogle	  billeder	  med	  af	  nogle	  forskellige	  ting.	  Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  at	  du	  bare	  siger	  
hvad	  du	  tænker	  om	  dem,	  også	  i	  forhold	  til	  autenticitet.	  Om	  de	  er	  autentiske	  eller	  slet	  ikke	  er	  det.	  (viser	  
billede	  af	  hjemmelavet	  hæklet	  tæppe). 

R:	  Det	  minder	  mig	  utroligt	  meget	  om	  min	  oldemor,	  for	  hun	  hæklede	  rigtig	  meget,	  og	  jeg	  har	  sådan	  
nogle	  små	  tæpper	  til	  mine	  dukker,	  som	  hun	  har	  lavet.	  Så	  for	  mig	  så	  er	  det	  meget	  nostalgisk	  på	  en	  eller	  
anden	  måde,	  og	  også	  meget	  autentisk,	  fordi	  det	  har	  rent	  faktisk	  været	  noget	  hun	  har	  lavet,	  da	  hun	  
levede.	   

I:	  Hænger	  autenticitet	  sammen	  med	  nostalgi	  for	  dig?	   

R:	  Indimellem	  gør	  det.	  Nostalgi	  synes	  jeg	  er	  når	  man	  får	  nogle	  følelser	  forbundet	  med	  en	  eller	  anden	  
ting.	   

I:	  En	  personlig	  følelse? 

R:	  ja 

I:	  Den	  næste	  er	  en	  kjole	  fra	  1930’erne.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Den	  ser	  flot	  ud.	  Den	  synes	  jeg	  er	  interessant,	  fordi	  man	  kan	  se	  nogle	  håndværksmæssige	  detaljer	  på.	  
Den	  kunne	  lige	  så	  godt	  være	  lavet	  i	  dag,	  det	  kunne	  du	  godt	  bilde	  mig	  ind,	  for	  det	  er	  tit	  svært	  at	  se	  
forskel.	  Man	  kan	  forskel	  når	  man	  kommer	  tæt	  på,	  men	  hvis	  man	  bare	  ser	  et	  billede	  af	  noget,	  så	  er	  det	  
de	  færreste	  der	  kan	  se	  om	  den	  er	  fra	  30’erne	  eller	  den	  er	  lavet	  i	  en	  30’er	  stil.	  Men	  jeg	  synes	  den	  er	  
spændende,	  fordi	  man	  kan	  se	  nogle	  snit	  som	  man	  brugte	  dengang.	   

I:	  Vil	  du	  sige,	  den	  er	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  sige.	  Hvis	  den	  var	  nyproduceret,	  ville	  jeg	  også	  synes	  den	  havde	  en	  stor	  grad	  af	  
autenticitet,	  fordi	  man	  netop	  har	  bevaret	  og	  brugt	  nogle	  snit,	  og	  det	  er	  også	  det	  jeg	  synes	  er	  vigtigt,	  når	  
jeg	  selv	  kaster	  mig	  ud	  i	  at	  lave	  nogle	  ting.	  Så	  er	  det	  også	  vigtigt	  for	  mig	  at	  bruge	  nogle	  snit,	  som	  man	  
brugte	  i	  det	  oprindelige,	  der	  hvor	  jeg	  har	  fundet	  inspirationen.	  At	  jeg	  kan	  finde	  nogle	  
håndværksmæssige	  ting,	  som	  jeg	  kan	  bruge.	  Så	  synes	  jeg	  også	  man	  bevarer	  en	  slags	  historie	  i	  tøjet,	  og	  
man	  bevarer	  noget	  håndværksmæssigt	  også.	  Så	  det	  er	  lidt	  en	  kombination. 
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I:	  Så	  har	  vi	  et	  gammelt	  ravsmykke.	  Det	  kunne	  være	  noget	  man	  har	  arvet,	  det	  kunne	  også	  være	  noget	  
man	  ikke	  har	  arvet.	   

R:	  Det	  ligner	  noget	  jeg	  har	  haft	  i	  90’erne.	   

I:	  Lad	  os	  antage	  det	  er	  noget	  man	  har	  arvet,	  hvad	  ville	  du	  så	  tænke	  om	  det?	  Gør	  det	  en	  forskel	  om	  det	  
her	  smykke	  er	  arvet	  eller	  ikke	  arvet?	   

R:	  Det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  ville	  have	  lyst	  til	  at	  gå	  med,	  uanset	  om	  jeg	  havde	  arvet	  det	  eller	  ej.	  Den	  er	  
selvfølgelig	  meget	  sjov,	  hvis	  man	  ved	  den	  er	  lavet	  i	  slutningen	  af	  1800-‐tallet,	  så	  har	  det	  jo	  en	  charme	  at	  
det	  er	  velbevaret	  og	  det	  er	  et	  imponerende	  håndværk	  de	  har	  gjort	  sig	  allerede	  dengang.	  Jeg	  ved	  ikke	  
rigtig.	  Jeg	  synes	  ikke	  den	  bliver	  mere	  særlig	  eller	  flottere	  hvis	  det	  var	  et	  arvestykke	  end	  hvis	  det	  ikke	  
var.	  Nu	  har	  vi	  kigget	  meget	  på	  vintage	  smykker	  og	  ringe,	  fordi	  vi	  skulle	  finde	  en	  ring	  til	  mig.	  Jeg	  fandt	  
en	  side	  i	  Tyskland,	  hvor	  de	  har	  smykker	  ned	  fra	  starten	  af	  1800-‐tallet,	  og	  det	  er	  ret	  imponerende	  hvad	  
de	  har	  kunnet	  lave	  dengang.	  Så	  på	  den	  måde	  synes	  jeg,	  at	  selvom	  en	  ring	  ikke	  tiltaler	  mig	  rent	  
personligt,	  så	  er	  det	  stadig	  et	  imponerende	  håndværk	  der	  ligger	  i,	  fordi	  man	  måske	  har	  fremstillet	  den	  
med	  færre	  midler	  end	  man	  har	  i	  dag.	  Så	  på	  den	  måde	  synes	  jeg	  at	  sådan	  nogle	  smukt	  producerede	  
gamle	  ting	  har	  en	  charme,	  fordi	  der	  er	  blevet	  lagt	  meget	  mere	  håndværk	  i.	   

I:	  Gør	  det	  dem	  mere	  autentiske,	  at	  det	  er	  imponerende	  at	  man	  håndværksmæssigt	  har	  kunnet	  lave	  
dem?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  er	  noget	  særligt,	  at	  man	  har	  kunnet	  lave	  sådan	  noget	  allerede	  dengang.	  Ligesom	  når	  
man	  ser	  ting	  fra	  det	  gamle	  Kina,	  hvad	  de	  ikke	  har	  kunnet	  mestre	  af	  træudsnit	  og	  malerier,	  hvor	  det	  er	  
vanvittigt	  imponerende.	  Og	  det	  er	  ikke	  sikkert	  det	  er	  noget	  man	  har	  lyst	  til	  at	  have	  hængende,	  eller	  
synes	  er	  så	  spændende,	  men	  det	  er	  spændende	  at	  de	  allerede	  så	  tidligt	  har	  udviklet	  de	  teknikker,	  hvor	  
vi	  måske	  rendte	  rundt	  og	  var	  vikinger.	  Så	  det	  synes	  jeg	  også	  godt	  kan	  være	  spændende,	  sådan	  noget.	   

I:	  Så	  det	  kan	  godt	  være	  autentisk,	  selvom	  det	  ikke	  er	  din	  stil?	   

R:	  Ja,	  bestemt.	  Og	  spændende.	  Jeg	  synes	  også	  at	  autentisk	  nærmer	  sig	  noget	  virkelighedstro.	  Det	  er	  jo	  
et	  virkeligt	  billede	  af,	  hvordan	  moden	  var	  på	  det	  tidspunkt	  det	  blev	  lavet.	  Fordi	  en	  autentisk	  film	  er	  jo	  
en	  film	  der	  fortæller	  en	  sand	  historie,	  og	  der	  synes	  jeg	  at	  det	  måske	  også	  er	  noget	  der	  er	  inde	  over	  
smykker,	  at	  de	  fortæller	  en	  historie	  om,	  hvad	  man	  har	  kunnet	  lave	  på	  det	  tidspunkt.	   

I:	  Hvad	  tænker	  du	  om	  de	  her	  øreringe	  (viser	  billede	  af	  klips	  øreringe	  med	  skinnende	  sten) 

R:	  Ja,	  de	  er	  mere	  mig.	  De	  kunne	  lige	  så	  godt	  være	  nye,	  som	  de	  kunne	  være	  gamle.	  Jeg	  har	  også	  nogle	  
store	  rhinstens	  halskæder,	  som	  jeg	  har	  købt	  i	  Glitter,	  fordi	  jeg	  bare	  synes	  de	  er	  fantastiske.	  Jeg	  er	  ikke	  
så	  kritisk	  med	  det	  der,	  kun	  på	  den	  måde	  at	  jeg	  ikke	  ville	  købe	  sådan	  nogle	  (de	  gamle	  øreringe),	  hvis	  jeg	  
kun	  ville	  gå	  med	  dem	  en	  gang,	  jeg	  ville	  købe	  dem	  fordi	  jeg	  synes	  de	  er	  flotte	  og	  fordi	  jeg	  tænker,	  at	  dem	  
kan	  jeg	  bruge	  til	  rigtig	  meget.	  Fordi	  der	  er	  stadig	  det	  der	  med	  at	  jeg	  synes	  man	  skal	  genbruge	  så	  vidt	  
som	  muligt.	  Så	  for	  mig	  gør	  det	  ikke	  nogen	  forskel	  om	  de	  er	  gamle	  eller	  nye,	  det	  gør	  en	  forskel	  ud	  fra	  det	  
håndværksmæssige	  synspunkt,	  hvad	  man	  har	  kunnet	  lave	  på	  det	  tidspunkt.	   

I:	  Men	  hvis	  vi	  havde	  to	  par	  øreringe,	  hvor	  det	  ene	  par	  er	  fra	  Glitter	  og	  det	  andet	  er	  fra	  50’erne?	   

R:	  Jeg	  ville	  vælge	  dem,	  jeg	  synes	  var	  flottest.	   

I:	  Og	  så	  er	  det	  lidt	  lige	  meget	  hvor	  gamle	  de	  er?	   

R:	  Ja,	  jeg	  har	  set	  rigtig	  mange	  gamle	  smykker,	  som	  jeg	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  købe,	  fordi	  jeg	  ikke	  synes	  de	  
passer	  til	  mig	  eller	  synes	  er	  flot.	  Og	  så	  har	  jeg	  set	  rigtig	  meget	  i	  Glitter,	  som	  jeg	  gerne	  vil	  købe.	  Det	  er	  
æstetikken	  i	  det,	  som	  er	  det	  mest	  altafgørende.	   
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I:	  Så	  hvis	  de	  her	  var	  fra	  Glitter,	  og	  du	  syntes	  de	  var	  ret	  gennemførte	  i	  stilen,	  ville	  du	  så	  synes	  de	  var	  
autentiske?	   

R:	  Det	  er	  der,	  hvor	  jeg	  synes	  begrebet	  bliver	  lidt	  svært,	  fordi	  det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Jo,	  de	  er	  måske	  
lavet	  i	  et	  autentisk	  look.	   

I:	  Men	  autenticitet	  ville	  ikke	  spille	  en	  så	  stor	  rolle?	   

R:	  Jeg	  ville	  ikke	  gå	  uden	  om	  det	  fordi	  det	  var	  fra	  Glitter.	   

I:	  Så	  har	  vi	  noget	  Bornholmsk	  keramik.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  så	  meget	  om	  sådan	  noget.	  Den	  er	  meget	  sjov.	  Ved	  man	  hvornår	  den	  er	  fra?	   

I:	  Jeg	  er	  ikke	  sikker,	  men	  mon	  ikke	  det	  er	  fra	  40’erne	  eller	  50’erne. 

R:	  Den	  er	  meget	  sjov,	  synes	  jeg.	  Det	  kan	  tit	  være	  ret	  spændende	  med	  sådan	  nogle	  ting,	  som	  er	  
håndmalede,	  og	  det	  kunne	  man	  måske	  forestille	  sig	  den	  var,	  hvis	  den	  var	  så	  gammel.	  Det	  er	  jo	  også	  
imponerende	  og	  en	  kunst	  i	  sig	  selv.	   

I:	  er	  den	  autentisk?	   

R:	  Jeg	  ville	  ikke	  købe	  den	  bare	  fordi	  den	  var	  fra	  40’erne,	  jeg	  ville	  købe	  den	  hvis	  jeg	  synes	  den	  var	  flot.	  
Det	  er	  nok	  mit	  grundlæggende	  udgangspunkt.	   

I:	  så	  du	  ville	  ikke	  have	  noget	  forhold	  til	  den?	  Udover	  det	  håndværksmæssige,	  måske?	   

R:	  Jeg	  ville	  godt	  kunne	  synes	  den	  var	  flot	  lavet.	  Det	  er	  lidt	  noget	  andet,	  men	  jeg	  var	  i	  Amsterdam	  på	  Van	  
Gogh	  museet,	  hvor	  de	  fortalte	  om,	  at	  han	  var	  meget	  inspireret	  af	  japansk	  kunst,	  og	  der	  havde	  de	  også	  
nogle	  eksempler	  hængende	  på	  noget	  af	  det	  kunst.	  Og	  det	  er	  jo	  ret	  imponerende,	  hvad	  man	  kan	  i	  det	  
hele	  taget,	  og	  hvad	  han	  kunne,	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  nødvendigvis	  selv	  ville	  have	  hængende.	  Det	  er	  
et	  lidt	  svært	  begreb.	   

I:	  Det	  er	  helt	  fint,	  du	  siger	  bare	  det	  du	  lige	  tænker.	  Så	  har	  vi	  en	  kjole	  fra	  H&M.	   

R:	  Ja,	  den	  er	  lidt	  50’er	  kan	  man	  godt	  sige.	  Den	  er	  meget	  fin.	   

I:	  Er	  den	  autentisk?	   

R:	  Jaa,	  det	  synes	  jeg	  godt	  den	  kan	  være.	  Jeg	  synes	  godt	  nogle	  af	  de	  der	  reproducerede	  stykker	  tøj	  kan	  
være	  ret	  autentiske.	  Jeg	  synes	  også	  de	  kan	  være	  meget	  lidt	  autentiske.	   

I:	  Hvordan	  er	  de	  når	  de	  ikke	  er	  autentiske?	   

R:	  Når	  det	  for	  eksempel	  er	  i	  nogle	  materialer,	  som	  man	  aldrig	  ville	  kunne	  finde	  dengang,	  så	  synes	  jeg	  
måske	  det	  fjerner	  lidt	  af	  autenticiteten.	  Selvfølgelig	  fandtes	  der	  jersey	  og	  strik	  dengang,	  men	  der	  er	  
bare	  nogle	  materialer,	  som	  der	  ikke	  rigtig	  var	  på	  den	  tid.	  Så	  jeg	  synes	  måske	  det	  er	  det	  der	  gør	  den	  
største	  forskel,	  det	  er	  tit	  materialerne	  i	  de	  nye	  kjoler.	   

I:	  Så	  har	  vi	  en	  anden	  kjole	  fra	  mærket	  Lindy	  Bop.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Den	  synes	  jeg	  også	  er	  ret	  fin	  egentlig.	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  noget	  over	  snittet,	  som	  jeg	  synes	  er	  ret	  
autentisk.	  Man	  kan	  godt	  se	  de	  har	  fundet	  inspirationen	  i	  noget	  fra	  50’erne,	  og	  det	  synes	  jeg	  jo	  er	  ret	  fint	  
at	  man	  kan	  det.	  Det	  kan	  man	  jo	  i	  princippet	  også	  godt	  på	  den	  anden	  (kjolen	  fra	  H&M),	  men	  jeg	  vil	  sige	  
at	  man	  kan	  tydeligere	  se	  det	  i	  den	  her	  (kjolen	  fra	  Lindy	  Bop)	   
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I:	  Betyder	  brandet	  noget	  for	  autenticiteten?	  At	  H&M	  er	  mere	  masseproduceret?	   

R:	  Bestemt,	  der	  er	  jo	  et	  større	  marked	  som	  køber	  H&M	  end	  Lindy	  Bop.	  Så	  på	  den	  måde	  er	  der	  jo	  en	  
forskel.	   

I:	  Gør	  det	  en	  forskel,	  at	  noget	  er	  mere	  kommercielt?	   

R:	  Altså	  jeg	  synes	  jo	  det	  er	  sjovt	  at	  have	  nogle	  ting	  som	  alle	  andre	  ikke	  har.	  Men	  jeg	  går	  heller	  ikke	  helt	  
i	  krise,	  hvis	  jeg	  møder	  nogen	  i	  den	  samme	  kjole.	   

I:	  Så	  det	  er	  ikke	  altafgørende?	   

R:	  Nej,	  bestemt	  ikke.	  Hvis	  jeg	  synes	  det	  er	  flot.	  Der	  var	  en	  kjole,	  som	  min	  kollega	  havde	  købt	  i	  H&M,	  og	  
da	  jeg	  fandt	  ud	  af	  det,	  så	  gik	  jeg	  også	  ud	  og	  købte	  den,	  fordi	  jeg	  synes	  den	  var	  flot.	  Det	  betyder	  ikke	  
noget,	  så	  ser	  den	  jo	  anderledes	  ud	  på	  mig.	  Men	  mht.	  snittet,	  så	  kan	  man	  se	  en	  større	  inspiration	  og	  
noget	  mere	  velovervejet	  eller	  gennemarbejdet	  i	  sådan	  nogle	  brands,	  som	  specialiserer	  sig	  i	  
reproduktion,	  eller	  autentisk	  reproduktion.	  Der	  er	  bare	  en	  større	  viden	  om	  snit,	  og	  mere	  trækken	  på	  
de	  historiske	  perspektiver	  i	  moden.	  Så	  det	  gør	  det	  jo	  lidt	  mere	  autentisk.	  Hvis	  den	  der	  var	  fyldt	  med	  
cupcakes,	  så	  ville	  jeg	  ikke	  synes	  den	  var	  autentisk.	  Men	  der	  findes	  jo	  også	  sådan	  noget	  novelty	  prints,	  
som	  de	  kalder	  det,	  som	  blev	  lavet	  ret	  meget	  i	  40’erne,	  50’erne	  og	  60’erne	  tror	  jeg	  det	  var,	  hvor	  det	  
sagtens	  kunne	  være	  sådan	  en	  kjole,	  der	  var	  fyldt	  med	  cykler.	  Det	  synes	  jeg	  også	  er	  meget	  skægt.	  Men	  
det	  er	  også	  lidt	  med	  farver,	  synes	  jeg	  tit.	   

I:	  Så	  har	  vi	  en	  kop	  fra	  det	  stel	  der	  hedder	  Ballerina,	  som	  er	  et	  Bing	  &	  Grøndal	  stel.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  
den?	   

R:	  Den	  synes	  jeg	  er	  ret	  flot.	   

I:	  Kender	  du	  det	  stel?	   

R:	  Ikke	  lige	  præcis	  det	  stel,	  men	  jeg	  kender	  godt	  Bing	  &	  Grøndal.	  Jeg	  synes	  det	  er	  meget	  fint.	  Den	  er	  ret	  
hyggelig	  på	  sådan	  en	  farmor/mormor	  agtig	  måde.	  Jeg	  har	  også	  selv	  et	  stel,	  som	  jeg	  har	  arvet	  fra	  min	  
oldemor	  og	  nogle	  glas,	  og	  jeg	  synes	  de	  er	  ret	  flotte.	   

I:	  Vil	  du	  kalde	  den	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  vil	  jeg,	  og	  jeg	  går	  ikke	  ud	  fra	  den	  er	  helt	  nyproduceret,	  den	  er	  ikke	  produceret	  i	  en	  så	  
moderne	  stil	  i	  hvert	  fald.	   

I:	  Ja,	  det	  er	  ikke	  noget	  de	  har	  relanceret	  i	  hvert	  fald.	   

R:	  Og	  der	  synes	  jeg	  også	  igen,	  at	  det	  også	  er	  noget	  håndværk	  som	  kommer	  ind	  over,	  som	  også	  er	  lidt	  
imponerende.	   

I:	  Så	  kan	  vi	  måske	  sammenligne	  med	  den	  her	  Musselmalede.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Jeg	  synes	  den	  der	  er	  flottere,	  fra	  Bing	  &	  Grøndal.	  Jeg	  er	  ikke	  sådan	  helt	  oppe	  at	  ringe	  over	  
Musselmalet.	  Det	  er	  heller	  ikke	  noget	  jeg	  har	  et	  forhold	  til	  på	  den	  måde,	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  har	  
været	  i	  min	  familie.	  Jeg	  synes	  jo	  det	  stel	  jeg	  har,	  det	  er	  måske	  ikke	  det	  jeg	  ville	  vælge	  hvis	  jeg	  selv	  
skulle	  købe,	  men	  fordi	  det	  har	  været	  min	  oldemors,	  så	  betyder	  det	  jo	  også	  noget.	   

I:	  Er	  Musselmalet	  autentisk? 
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R:	  Ja,	  det	  er	  det	  vel	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Jeg	  synes	  det	  er	  et	  imponerende	  håndværk	  de	  gjorde	  med	  
det,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  meget	  håndværk	  der	  er	  i	  det	  mere,	  af	  de	  nye	  ting.	  Det	  der	  med	  at	  hver	  enkelt	  
kop,	  og	  hver	  enkelt	  underkop	  og	  alting	  blev	  malet	  i	  hånden,	  det	  synes	  jeg	  jo	  er	  imponerende	  i	  sig	  selv 

I:	  Er	  det	  også	  det	  der	  med	  at	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  der	  er	  ens?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  bestemt	  også	  har	  en	  charme,	  helt	  sikkert.	  Jeg	  var	  på	  besøg	  hos	  min	  venindes	  mor	  i	  
påsken,	  og	  hendes	  mand	  havde	  arvet	  noget	  porcelæn	  fra	  sin	  mor.	  Og	  hun	  havde	  altså	  malet	  på	  det	  hele	  
selv:	  forskellige	  blomster	  og	  planter.	  Det	  var	  både	  middags	  tallerkener,	  frokost,	  kaffekopper,	  tekopper,	  
det	  hele.	  Der	  var	  godt	  nok	  nogle	  af	  dem	  som	  havde	  det	  samme	  motiv,	  men	  de	  var	  jo	  ikke	  ens	  for	  hun	  
havde	  siddet	  og	  malet	  dem,	  og	  skrevet	  på,	  hvornår	  hun	  havde	  malet	  dem.	  Så	  det	  var	  jo	  inden	  for	  en	  
årrække	  af	  15-‐20	  år,	  det	  var	  altså	  meget	  imponerende	  synes	  jeg.	  Og	  det	  gør	  det	  til	  noget	  særligt.	   

I:	  Noget	  der	  var	  ekstra	  autentisk?	   

R:	  ja,	  det	  er	  det	  jo	  på	  en	  måde.	  Nu	  var	  det	  også	  bare	  fordi	  var	  rigtig	  fint	  og	  flot,	  men	  det	  var	  også	  bare	  
imponerende	  at	  man	  har	  sådan	  et	  projekt,	  man	  kaster	  sig	  ud	  i,	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  købe	  det.	   

I:	  Ville	  det	  gøre	  en	  forskel	  for	  dig,	  om	  den	  her	  (Musselmalet)	  var	  gammel	  eller	  helt	  nyproduceret,	  mht.	  
autenticiteten?	   

R:	  Lidt	  ud	  fra	  det	  håndværksmæssige	  synspunkt.	  Jeg	  synes	  jo	  det	  er	  noget	  særligt,	  når	  den	  er	  malet	  i	  
hånden,	  men	  hvis	  den	  også	  bliver	  malet	  i	  hånden	  nu,	  så	  synes	  jeg	  også	  det	  er	  noget	  særligt.	  Så	  det	  er	  
mest	  det	  håndværksmæssige.	   

I:	  Så	  hvis	  de	  begge	  to	  var	  malet	  i	  hånden,	  så	  ville	  det	  ikke	  gøre	  den	  store	  forskel?	   

R:	  Nej,	  ikke	  en	  vanvittig	  stor	  forskel,	  synes	  jeg	  ikke.	   

I:	  Så	  har	  vi	  en	  bluse	  fra	  80’erne.	  Er	  den	  autentisk?	   

R:	  Det	  er	  den	  jo,	  i	  forhold	  til	  80’erne.	  Ret	  autentisk	  vil	  jeg	  sige.	  Der	  bliver	  jo	  også	  lavet	  meget	  af	  sådan	  
noget	  nu,	  men	  jo	  det	  ville	  jeg	  da	  sige	  den	  var.	   

I:	  Men	  i	  forhold	  til	  hvis	  vi	  f.eks.	  fandt	  den	  der	  30’er	  kjole	  frem,	  ville	  du	  så	  sige	  at	  den	  ene	  er	  mere	  
autentisk	  end	  den	  anden?	   

R:	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  den	  her	  (30’er	  kjolen)	  er	  jo	  nok	  ikke	  sådan	  en	  masseproduceret	  sag,	  og	  den	  kunne	  den	  
anden	  (80’er	  blusen)	  jo	  sagtens	  være.	  Det	  er	  måske	  noget	  der	  fjerner	  en	  lille	  smule	  af	  det,	  men	  hvis	  
man	  går	  efter	  noget	  fra	  80’erne,	  så	  er	  den	  jo	  stadig	  spændende.	  Jeg	  tror	  også	  det	  der	  autenticitet	  har	  
lidt	  at	  gøre	  med	  de	  håndværksmæssige	  teknikker,	  det	  tror	  jeg	  også	  spiller	  en	  rolle.	  Jeg	  ved	  det	  faktisk	  
ikke.	  Men	  den	  er	  jo	  meget	  80’er	  i	  det,	  så	  på	  den	  måde	  er	  den	  ret	  autentisk.	   

I:	  Så	  har	  vi	  nogle	  møbler.	  Den	  her	  er	  Ægget	  er	  Arne	  Jacobsen,	  og	  den	  her	  er	  en	  gammel	  IKEA	  stol.	  Hvad	  
tænker	  du	  om	  de	  to?	   

R:	  Jeg	  synes	  den	  er	  meget	  sjov	  (IKEA	  stolen).	  Jeg	  synes	  også	  den	  her	  er	  flot	  (Ægget),	  men	  jeg	  synes	  
måske	  ikke	  den	  er	  så	  flot	  i	  læder,	  jeg	  synes	  den	  er	  flottere	  i	  uld.	  Det	  gør	  ikke	  den	  store	  forskel	  for	  mig	  
om	  det	  er	  noget	  gammelt.	  Jeg	  ville	  nok	  vælge	  den	  fra	  IKEA,	  men	  det	  er	  fordi	  jeg	  ikke	  kan	  lide	  sort	  
læder. 

I:	  Så	  det	  har	  noget	  med	  designet	  at	  gøre?	   

R:	  Ja,	  jeg	  synes	  formen	  på	  den	  her	  er	  bedre	  (Ægget),	  hvis	  den	  var	  lavet	  i	  et	  andet	  materiale,	  så	  kunne	  
jeg	  godt	  vælge	  den,	  men	  jeg	  synes	  den	  her	  er	  sjovere,	  og	  den	  har	  træben,	  det	  er	  meget	  hyggeligt.	   



	   	  107	  

I:	  Er	  den	  ene	  mere	  autentisk	  end	  den	  anden?	   

R:	  Nej	  jeg	  synes	  egentlig	  de	  begge	  to	  er	  ret	  autentiske.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  mange	  der	  er	  blevet	  lavet	  af	  
dem	  der	  (Ægget),	  for	  jeg	  synes	  mest	  jeg	  har	  set	  dem	  i	  stof	  materialer.	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  sjovt	  med	  
dem	  der	  fra	  IKEA,	  fordi	  nogle	  gange	  tager	  de	  jo	  designklassikere	  op	  eller	  finder	  inspiration	  i	  dem.	   

I:	  Nu	  er	  IKEA	  også	  en	  kommerciel	  virksomhed,	  og	  alle	  har	  vel	  et	  IKEA	  møbel.	  Gør	  det	  den	  mere	  eller	  
mindre	  autentisk	  at	  det	  er	  IKEA	  eller	  gør	  det	  ikke	  nogen	  forskel?	   

R:	  Nej,	  hvis	  man	  køber	  noget	  der	  er	  produceret	  nu..	  En	  gammel	  IKEA	  stol	  er	  vel	  ligeså	  autentisk	  som	  en	  
gammel	  et	  eller	  andet	  andet	  stol.	   

I:	  Så	  det	  gør	  ikke	  nogen	  forskel?	   

R:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Igen,	  så	  synes	  jeg	  også	  der	  er	  nogle	  håndværksmæssige	  aspekter	  i	  møbler	  
fordi	  det	  er	  meget	  forskelligt,	  om	  det	  er	  noget	  der	  er	  lavet	  til	  at	  kunne	  holde.	  Vi	  har	  jo	  også	  ting	  fra	  
IKEA,	  det	  er	  godt	  nok	  genbrug,	  men	  det	  er	  fordi	  det	  er	  billigere	  at	  købe.	  Men	  jeg	  har	  masser	  af	  de	  der	  
æsker	  fra	  IKEA.	  Jeg	  er	  bestemt	  ikke	  allergisk	  over	  for	  IKEA,	  jeg	  kan	  ret	  godt	  lide	  at	  komme	  der.	  Men	  det	  
er	  ikke	  ret	  mange	  møbler	  vi	  har	  købt	  derfra,	  men	  det	  er	  så	  også	  fordi	  de	  ikke	  har	  ramt	  det	  vi	  var	  ude	  
efter.	   

I:	  Så	  kommer	  der	  lidt	  mere	  tøj.	  Denne	  her	  er	  en	  Marimekko	  kjole	  fra	  70’erne	  og	  det	  her	  sådan	  en	  50’er	  
sag.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  dem? 

R:	  Altså	  jeg	  kan	  jo	  bedst	  lide	  50’er	  kjolen,	  både	  fordi	  den	  er	  sådan	  lidt	  afdæmpet,	  den	  anden	  er	  ret	  
hidsig	  i	  mønstret.	  Også	  fordi	  snittet	  er	  tiltalende,	  men	  jeg	  synes	  også	  Marimekko	  er	  ret	  sjovt,	  jeg	  har	  
bare	  ikke	  lyst	  til	  at	  gå	  i	  det	  selv.	   

I:	  Hvad	  tænker	  du	  i	  forbindelse	  med	  autenticitet?	   

R:	  Jamen	  så	  synes	  jeg	  den	  der	  (70’er	  kjolen)	  er	  ret	  autentisk,	  fordi	  den	  har	  de	  der	  store	  flipper	  og	  er	  
meget	  70’er.	   

I:	  Gør	  det	  en	  forskel	  at	  man	  ved	  det	  er	  Marimekko?	   

R:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke.	   

I:	  Gør	  det	  den	  mere	  eller	  mindre	  autentisk?	   

R:	  Nej	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Nej,	  der	  er	  jeg	  ikke	  så	  kritisk	  med	  designere.	  Meget	  der	  er	  da	  noget	  sjovt	  ved	  
det,	  jeg	  har	  et	  par	  Dior	  sko	  som	  jeg	  ikke	  kan	  passe	  f.eks.	  Som	  jeg	  har	  købt	  fordi	  de	  kostede	  200	  kr.	  Hvis	  
jeg	  ikke	  havde	  min	  lilletå,	  så	  kunne	  jeg	  godt	  passe	  dem,	  så	  de	  er	  meget	  smalle.	  Men	  jeg	  synes	  jo	  de	  er	  
sjove,	  fordi	  det	  er	  Dior,	  og	  fordi	  jeg	  kunne	  få	  dem	  for	  200	  kr.	  Og	  så	  fordi	  man	  kan	  se,	  at	  der	  er	  en	  helt	  
masse	  håndværk	  inde	  over	  den	  sko.	  (hun	  finder	  skoene).	  Man	  tænker	  hvem	  har	  haft	  de	  der	  fødder,	  der	  
er	  der	  jo	  ingen	  der	  har.	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  sjove	  fordi	  jeg	  synes	  Dior	  er	  et	  meget	  fascinerende	  brand,	  
og	  det	  har	  altid	  været	  et	  af	  mine	  yndlingsbrands,	  så	  det	  er	  da	  lidt	  særligt	  at	  eje	  noget	  fra	  et	  historisk	  og	  
så	  indflydelsesrigt	  modehus.	  Det	  er	  jo	  ikke	  nødvendigvis	  ham	  selv,	  der	  har	  designet	  den	  her.	   

I:	  Det	  at	  det	  er	  Christian	  Dior,	  gør	  det	  den	  mere	  autentisk	  end	  hvis	  det	  var	  et	  brand	  man	  ikke	  kendte?	   

R:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke	  det	  gør,	  men	  det	  har	  en	  eller	  anden	  fascinations	  værdi	  for	  mig,	  at	  det	  er	  en	  
Dior.	  Men	  jeg	  ville	  også	  synes	  den	  var	  smuk,	  hvis	  den	  var	  fra	  et	  andet	  sted.	  Men	  det	  er	  klart,	  at	  når	  man	  
er	  så	  inspireret	  af	  den	  tid	  og	  de	  designere,	  så	  er	  det	  lidt	  noget	  særligt	  fordi	  det	  er	  en	  Dior.	  Men	  en	  
anden	  gammel	  sko	  ville	  også	  være	  meget	  autentisk.	  Og	  nu	  var	  det	  også	  fordi	  jeg	  synes	  den	  var	  flot	  jeg	  
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købte	  den,	  jeg	  havde	  ikke	  købt	  den	  hvis	  jeg	  ikke	  synes	  den	  var	  flot.	  Jeg	  håbede	  sådan	  jeg	  kunne	  passe	  
den,	  jeg	  har	  forsøgt	  at	  blokke	  den	  ud.	  Men	  man	  kan	  sidde	  ned	  med	  dem,	  og	  se	  flot	  ud.	   

I:	  Cathrineholm,	  kender	  du	  dem?	  Og	  så	  de	  nye	  Elsie	  Kaas,	  der	  har	  reproduceret	  dem.	  Hvad	  tænker	  du	  
om	  dem?	   

R:	  altså	  hvad	  for	  en	  der	  er	  mest	  autentisk?	   

I:	  Ja?	   

R:	  det	  synes	  jeg	  jo	  nok	  den	  originale	  er,	  fordi	  den	  nye	  er	  	  en	  slags	  reproduktion,	  men	  samtidig	  har	  den	  
jo	  et	  ret	  troværdigt	  look.	  Jeg	  synes	  dens	  look	  er	  meget	  trofast	  mod	  originalen.	  Jeg	  synes	  også	  den	  er	  
meget	  fin	  den	  der	  (peger	  på	  Elsie	  Kaas).	   

I:	  Så	  hvis	  den	  ligner	  originalen	  meget,	  gør	  det	  den	  så	  mere	  autentisk?	  I	  forhold	  til	  hvis	  de	  nu	  havde	  
ændret	  farven	  eller	  formen?	   

R:	  ja,	  det	  synes	  jeg	  faktisk,	  for	  hvis	  de	  nu	  havde	  gjort	  den	  neon	  orange	  eller	  grøn,	  så	  synes	  jeg	  måske	  
ikke	  der	  var	  så	  meget	  autenticitet	  i	  det.	  Jeg	  synes	  også	  der	  er	  noget	  med,	  som	  vi	  også	  talte	  om	  ved	  
kjoler,	  at	  man	  er	  tro	  mod	  de	  snit	  fra	  den	  periode,	  men	  i	  en	  nyfortolkning.	  Så	  der	  synes	  jeg	  også	  det	  
kommer	  over	  i	  sådan	  nogle	  ting.	  At	  hvis	  man	  har	  været	  tro	  mod	  det	  oprindelige	  design,	  men	  så	  har	  
fortolket	  det	  i	  en	  ny	  version.	   

I:	  Her	  er	  Lyngby	  vasen,	  som	  også	  er	  blevet	  reproduceret	  og	  er	  ret	  populær 

R:	  jeg	  er	  ikke	  så	  stor	  fan 

I:	  Nej?	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Jeg	  synes	  den	  er	  lidt	  kedelig	  faktisk.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  bare	  noget	  med	  personlig	  smag.	  Jeg	  kan	  jo	  
godt	  lide	  sådan	  nogle	  vaser,	  som	  ligner	  de	  er	  lavet	  af	  krystal,	  om	  de	  så	  er	  nye	  eller	  gamle,	  det	  er	  
ligemeget.	  Alt	  der	  glimter	  lidt,	  kan	  du	  godt	  høre.	  Men	  jeg	  har	  ikke	  noget	  forhold	  til	  Lyngby	  vasen	  som	  
sådan,	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  forbinder	  med	  barndomshjem	  eller	  noget	  som	  helst	  faktisk.	  Jeg	  lærte	  den	  
først	  at	  kende,	  da	  min	  kusine	  ønskede	  sig	  den	  for	  et	  par	  år	  siden.	  Så	  der	  er	  jeg	  nok	  ikke	  så	  stærk	  lige	  i	  
den	  må	  jeg	  indrømme.	   

I:	  Føler	  du	  at	  det	  gør	  den	  mindre	  autentisk	  at	  du	  ikke	  har	  noget	  forhold	  til	  den? 

R:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  egentlig.	  Det	  handler	  nok	  også	  om,	  at	  man	  genkender	  tingene	  fra	  et	  sted.	  Jeg	  har	  f.eks.	  
sådan	  en	  kaffedåse	  med	  nogle	  store	  blomster	  på	  og	  et	  farvet	  låg,	  og	  den	  synes	  jeg	  er	  ret	  fin	  fordi	  jeg	  
synes	  jeg	  kan	  genkende	  noget	  fra	  min	  barndom.	  Der	  er	  mere	  autenticitet	  over	  den,	  end	  der	  er	  i	  den	  
her,	  for	  jeg	  har	  jo	  ikke	  noget	  forhold	  til	  den.	  Så	  det	  har	  nok	  også	  noget	  med	  det	  at	  gøre.	   

I:	  Og	  så	  synes	  du	  heller	  ikke	  den	  er	  din	  stil?	  Det	  har	  også	  noget	  at	  gøre	  med	  det?	   

R:	  Ja,	  men	  det	  gør	  den	  ikke	  mindre	  autentisk	  eller	  mere	  autentisk.	   

I:	  Skal	  vi	  tage	  den	  sidste	  her,	  det	  er	  julekugler.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  eller	  hvornår	  de	  er	  fra.	   

R:	  Det	  ligner	  nogle	  gamle	  sager	  i	  hvert	  fald.	   

I:	  er	  det	  autentiske?	  Gamle	  julekugler?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg,	  men	  det	  er	  også	  fordi,	  at	  det	  forbinder	  jeg	  ret	  meget	  med	  min	  barndom,	  min	  
mormor	  har	  rigtig	  mange	  af	  sådan	  nogle	  gamle	  julekugler,	  som	  har	  været	  i	  familien	  i	  lang	  tid,	  og	  ligger	  
fint	  i	  æskerne	  og	  bliver	  pakket	  ud.	  Sådan	  noget	  har	  noget	  charme	  for	  mig.	   
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I:	  Har	  det	  også	  noget	  med	  tradition	  at	  gøre?	   

R:	  Mja,	  måske	  også	  noget	  genkendelighed.	  Fordi	  sådan	  nogle	  har	  jeg	  kunnet	  huske	  fra	  da	  jeg	  var	  barn	  
og	  ser	  dem	  stadig.	  Så	  synes	  jeg	  det	  minder	  mig	  om	  et	  eller	  andet,	  jeg	  tror	  også	  det	  har	  noget	  med	  det	  at	  
gøre.	  Men	  jeg	  synes	  også	  at	  nye	  ting	  kan	  være	  flotte.	  Mit	  yndlings	  julepynt	  er	  et	  plastikjuletræ	  fra	  
Californien	  med	  lyserøde	  fjer,	  som	  jeg	  købte	  først	  gang	  jeg	  var	  derovre.	  Og	  det	  er	  jo	  ikke	  særlig	  tro	  
mod	  noget	  som	  helst.	   

I:	  Det	  var	  helt	  nyt?	   

R:	  Spritnyt	  fra	  Kina	  tror	  jeg.	  Så	  igen:	  jeg	  går	  ikke	  uden	  om	  de	  ting.	   

I:	  Vil	  du	  sige,	  at	  det	  juletræ	  er	  autentisk?	  Vil	  du	  lægge	  den	  værdi	  i	  det?	  	  
R:	  næh,	  overhovedet	  ikke.	  Det	  har	  en	  eller	  anden	  personlige	  charme	  for	  mig,	  fordi	  jeg	  kom	  ind	  i	  det	  
storcenter	  og	  så	  den	  der	  skov	  af	  fjer	  juletræer,	  og	  syntes	  det	  var	  det	  bedste	  jeg	  havde	  set	  længe,	  og	  så	  
måtte	  jeg	  have	  sådan	  et	  med	  hjem.	   

I:	  Du	  vil	  ikke	  kalde	  det	  autentisk?	   

R:	  Overhovedet	  ikke,	  jeg	  tror	  det	  er	  lavet	  i	  Kina 

I:	  kan	  noget	  der	  er	  lavet	  i	  Kina	  godt	  være	  autentisk? 

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  måske	  faktisk	  godt.	  Nu	  bruger	  jeg	  også	  nogle	  skum	  curlere,	  når	  jeg	  krøller	  mit	  hår.	  
Og	  jeg	  fandt	  nogle	  i	  en	  genbrugsbutik	  på	  et	  tidspunkt.	  Jeg	  havde	  meget	  langt	  hår	  på	  det	  tidspunkt,	  og	  
satte	  det	  tit	  op	  fordi	  det	  tog	  for	  lang	  tid,	  det	  gad	  jeg	  ikke.	  Men	  det	  er	  sådan	  lidt	  60’er,	  70’er	  mormor	  
med	  papillotter	  i	  håret	  og	  hårnet	  og	  sådan	  noget,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  meget	  sjovt.	  At	  de	  stadig	  ser	  sådan	  
ud	  og	  har	  den	  der	  sjove	  lyserøde	  farve.	  Og	  at	  de	  ligner	  sådan	  nogle	  man	  kunne	  finde	  i	  en	  
genbrugsbutik.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  gør	  dem	  autentiske,	  men	  det	  gør	  dem	  også	  lidt	  inspireret	  af	  den	  
oprindelige	  stil	  inden	  for	  sådan	  noget.	   

I:	  En	  sidste	  ting	  ved	  det	  her	  billede:	  nu	  er	  de	  her	  julekugler	  i	  en	  original	  æske.	  Original	  emballage,	  gør	  
det	  ting	  mere	  autentiske?	   

R:	  Jeg	  synes	  det	  er	  spændende,	  ja	  det	  synes	  jeg.	  Men	  hvis	  æsken	  var	  væk,	  så	  var	  det	  jo	  bare	  det.	  Jeg	  
synes	  i	  det	  hele	  taget	  emballage	  er	  ret	  vigtigt.	  Jeg	  synes	  også	  det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  ikke	  er	  for	  meget	  af	  
det,	  at	  man	  ikke	  bruger	  alt	  for	  meget	  papir	  eller	  plastik	  på	  at	  pakke	  en	  lille	  dims	  ind.	  Men	  jeg	  synes,	  at	  
det	  er	  lidt	  fint	  at	  finde	  noget	  i	  den	  oprindelige	  æske,	  hvor	  det	  har	  ligget,	  og	  at	  det	  er	  blevet	  passet	  så	  
godt	  på,	  at	  det	  er	  blevet	  puttet	  tilbage	  i	  den	  æske	  hver	  gang.	  Så	  på	  den	  måde	  synes	  jeg	  måske	  også,	  at	  
det	  er	  lidt	  spændende.	   

I:	  Hvad	  giver	  det	  ekstra?	  Er	  det	  også	  historien	  i	  det?	   

R:	  Jeg	  synes	  det	  er	  det	  der	  med,	  at	  man	  kan	  se	  at	  tingen	  har	  været	  værdsat	  før.	  Det	  synes	  jeg	  også	  er	  
vigtigt,	  eller	  jeg	  vil	  jo	  også	  gerne	  købe	  noget,	  selvom	  folk	  ikke	  har	  værdsat	  det	  så	  meget,	  men	  jeg	  synes	  
at	  det	  er	  rart	  at	  se.	  For	  jeg	  synes	  altid	  det	  er	  rart,	  når	  folk	  værdsætter	  de	  ting,	  de	  har	  og	  passer	  på	  dem,	  
og	  sørger	  for,	  at	  de	  kan	  overdrages	  til	  næste	  generation	  eller	  til	  nogen	  som	  har	  brug	  for	  det.	  Jeg	  har	  
sendt	  mange	  tasker	  og	  sko	  til	  nogle	  veninder,	  fordi	  jeg	  ikke	  synes	  det	  passede	  ind	  i	  min	  stil	  mere.	  Vi	  
giver	  masser	  til	  genbrug,	  fordi	  jeg	  synes	  ikke	  der	  er	  nogen	  grund	  til	  at	  smide	  det	  ud.	  Jeg	  er	  ikke	  sådan	  
en,	  der	  smider	  tøj	  ud,	  med	  mindre	  det	  virkelig	  er	  gået	  i	  stykker.	  Og	  heller	  ikke	  sko	  og	  sådan	  noget.	  Hvis	  
de	  ikke	  vil	  have	  det	  i	  genbrugen,	  så	  må	  de	  selv	  om	  det,	  men	  jeg	  smider	  det	  ikke	  ud.	  Men	  sådan	  har	  vi	  
det	  også	  med	  mad,	  så	  det	  er	  egentlig	  ret	  allround.	   

I:	  Så	  det	  hænger	  sammen	  med	  mange	  ting	  i	  dit	  liv?	   
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R:	  ja,	  også	  sådan	  noget	  med,	  at	  hvis	  der	  er	  noget	  man	  synes	  er	  flot,	  men	  måske	  ikke	  lige	  i	  den	  form	  eller	  
det	  udtryk.	  Jeg	  har	  f.eks.	  en	  stol,	  så	  kan	  man	  f.eks.	  slibe	  den	  og	  male	  den,	  så	  den	  bliver	  anderledes.	  Og	  
så	  vil	  man	  måske	  gerne	  bruge	  den.	  Så	  det	  er	  tit	  en	  lille	  ting	  der	  skal	  gøres,	  og	  så	  får	  det	  en	  stor	  værdi	  
lige	  pludselig.	   

I:	  Så	  har	  vi	  været	  igennem	  dem.	  Jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  fået	  spurgt	  om	  det	  jeg	  ville.	  Har	  du	  noget	  du	  vil	  
tilføje	  eller	  tænker	  er	  vigtigt	  at	  få	  med?	   

R:	  Nej,	  men	  hvis	  jeg	  må,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  lige	  vise	  dig	  min	  vielsesring?	   

I:	  Det	  må	  du	  meget	  gerne 

R:	  fordi	  det	  er	  faktisk	  en	  gammel	  en.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  har	  kigget	  rigtig	  meget	  på	  ringe,	  og	  det	  er	  svært	  
at	  finde	  noget	  som	  er	  flot.	  Og	  så	  har	  vi	  været	  hos	  en	  almindelig	  guldsmed	  for	  at	  kigge	  på	  sådan	  en	  
alliance	  ring.	  Jeg	  havde	  fundet	  ud	  af	  jeg	  gerne	  ville	  have	  noget	  med	  nogle	  farvede	  sten,	  men	  det	  kan	  
godt	  være	  svært	  i	  en	  ny	  butik	  at	  finde	  noget	  man	  synes	  har	  en	  charme.	  Det	  er	  min	  forlovelsesring	  den	  
her	  (peger	  på	  den	  sløjfe	  ring	  hun	  har	  på),	  som	  jeg	  fandt	  i	  en	  butik,	  og	  den	  er	  nyproduceret,	  men	  den	  
synes	  jeg	  jo	  er	  rigtig	  fin,	  jeg	  har	  også	  sådan	  nogle	  sløjfe	  tatoveringer	  bag	  på	  benet.	  Havde	  den	  været	  
gammel	  havde	  den	  selvfølgelig	  også	  været	  fin,	  i	  og	  med	  at	  det	  er	  et	  flot	  håndværk,	  men	  nu	  synes	  jeg	  
den	  var	  flot	  fordi	  det	  var	  den	  bare.	  Så	  det	  var	  ikke	  noget	  altafgørende	  at	  det	  skulle	  være	  noget	  
gammelt,	  men	  det	  faldt	  mig	  alligevel	  ret	  naturligt,	  fordi	  jeg	  omgiver	  mig	  meget	  meget	  genbrug,	  og	  så	  
faldt	  jeg	  over	  den	  der	  på	  en	  tysk	  side,	  hvor	  de	  specialiserer	  sig	  i	  antikke	  og	  vintage	  smykker.	  Hvor	  de	  
har	  smykker	  helt	  fra	  starten	  af	  1800-‐tallet,	  og	  der	  synes	  jeg	  jo	  det	  er	  et	  imponerende	  håndværk,	  også	  
at	  man	  kan	  se	  at	  der	  er	  et	  lille	  bitte	  hul	  i	  hver	  side,	  men	  også	  at	  den	  ikke	  er	  helt	  lige	  over	  det	  hele,	  den	  
er	  ikke	  bare	  ploppet	  ud	  af	  en	  form.	  Der	  stod	  den	  var	  fra	  50’erne,	  og	  der	  var	  også	  mange	  af	  de	  andre	  der	  
var	  flotte,	  men	  så	  kunne	  man	  også	  få	  meget	  mere	  for	  pengene.	  	  

Jeg	  synes	  at	  når	  jeg	  kiggede	  på	  de	  nye	  smykker	  og	  hvad	  de	  kostede,	  hvad	  sådan	  en	  alliance	  ring	  med	  
safirer	  og	  diamanter	  koster	  i	  en	  ny	  butik,	  så	  kommer	  man	  altså	  ikke	  særlig	  langt.	  Og	  slet	  ikke	  så	  
spændende	  det	  her.	  Så	  det	  er	  også	  på	  alle	  punkter	  et	  økonomisk	  udgangspunkt,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  
der	  er	  det	  vigtigste.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  man	  kan	  genbruge	  noget	  og	  give	  det	  noget	  nyt	  liv,	  men	  det	  
betyder	  også	  noget,	  at	  man	  ikke	  skal	  betale	  20.000	  kr.	  for	  sådan	  en,	  for	  det	  har	  vi	  ikke	  givet.	  Jeg	  ville	  
ikke	  have	  så	  dyr	  en	  ring.	  Vi	  havde	  et	  budget	  på	  5000	  og	  det	  holdt	  vi	  så	  ikke	  helt,	  jeg	  tror	  vi	  gav	  knap	  
8000	  kr.	  for	  den,	  men	  i	  forhold	  til,	  hvad	  man	  får	  hos	  de	  nye	  juvelerer,	  så	  er	  det	  ret	  billigt	  sluppet	  synes	  
jeg.	  Men	  også	  fordi,	  at	  jeg	  synes	  der	  var	  meget	  mere	  i	  denne	  her.	  Der	  er	  meget	  mere	  charme	  og	  sjæl	  i.	  
Jeg	  tror	  nok	  det	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  ting,	  det	  er	  lidt	  sjovt	  vi	  ikke	  har	  snakket	  om	  det	  før.	  Mine	  forældre	  
står	  og	  skal	  sælge	  deres	  hus,	  og	  de	  synes	  det	  er	  svært	  at	  finde	  et	  nyt	  hus	  med	  sjæl	  i,	  fordi	  de	  har	  en	  
gammel	  murermester	  villa,	  og	  de	  kan	  simpelthen	  ikke	  sådan	  et	  parcelhus.	  Også	  fordi	  folk	  de	  tit	  ikke	  
indretter	  det	  så	  flot.	  Men	  de	  har	  svært	  ved	  at	  finde	  en	  sjæl	  i	  ens	  huse,	  der	  er	  blevet	  kastet	  ned	  på	  den	  
samme	  vej	  i	  helt	  lige	  rækker.	   

I:	  Men	  hvad	  er	  sjæl?	  Hvordan	  er	  der	  sjæl	  i	  denne	  her	  (vielsensringen)?	   

R:	  det	  synes	  jeg	  der	  er,	  fordi	  det	  er	  et	  spændende	  design	  for	  det	  første,	  og	  jeg	  synes	  det	  er	  et	  flot	  
design.	  Og	  så	  synes	  jeg	  også	  det	  er	  spændende,	  at	  den	  måske	  har	  noget	  historie.	  Nu	  kender	  jeg	  ikke	  
historien,	  og	  den	  ser	  faktisk	  ikke	  ud	  til	  den	  er	  blevet	  brugt	  særlig	  meget,	  men	  man	  kunne	  godt	  se	  på	  
mange	  af	  tingene,	  at	  de	  har	  lidt	  skrammer	  hist	  og	  her,	  og	  det	  viser	  jo	  også	  at	  der	  er	  nogen	  der	  har	  gået	  
med	  dem,	  og	  værdsat	  dem	  i	  og	  med	  at	  de	  ikke	  er	  blevet	  væk	  eller	  er	  blevet	  smeltet	  om.	  Så	  jeg	  synes	  
den	  har	  noget	  sjæl,	  på	  den	  måde	  at	  den	  er	  så	  velbevaret	  også.	  Men	  jeg	  aner	  jo	  ikke	  om	  den	  har	  været	  
brugt,	  den	  har	  en	  lille	  bitte	  ridse	  indeni,	  men	  det	  er	  ligesom	  det. 

I:	  Gør	  det	  noget,	  hvis	  den	  har	  skrammer?	   
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R:	  jo	  altså,	  jeg	  kiggede	  på	  nogle	  andre	  gamle	  ringe,	  hvor	  stenene	  var	  ret	  ridsede,	  og	  der	  gjorde	  det	  
noget,	  fordi	  jeg	  gerne	  ville	  have	  noget	  der	  var	  i	  god	  stand,	  for	  så	  er	  der	  også	  en	  chance	  for,	  at	  det	  holder	  
længere.	  Det	  er	  også	  en	  ring	  jeg	  skal	  gå	  med	  hver	  dag,	  i	  rigtig	  mange	  år	  forhåbentlig,	  så	  jeg	  vil	  gerne	  
have	  at	  den	  var	  flot	  som	  udgangspunkt.	  Om	  den	  så	  var	  fra	  1850	  eller	  den	  var	  lavet	  i	  går,	  det	  er	  
fuldstændig	  ligemeget.	  Men	  det	  er	  selvfølgelig	  noget	  med	  designet	  også,	  der	  tiltaler	  mig.	  Og	  det	  er	  så	  
tilfældigt	  at	  det	  er	  lige	  den	  periode.	   

R:	  Jeg	  har	  også	  en	  veninde	  der	  sagde:	  “hvad	  nu	  hvis	  den	  der	  har	  haft	  den,	  har	  haft	  et	  ulykkeligt	  
ægteskab?”,	  det	  har	  jeg	  også	  tænkt	  lidt	  på.	  Jeg	  havde	  også	  kigget	  på	  nogle	  mere	  plain	  eller	  mere	  
klassiske	  vielsesringe,	  det	  her	  tror	  jeg	  ikke	  oprindeligt	  har	  været	  en	  vielsesring,	  måske	  en	  
forlovelsesring	  eller	  bare	  en	  ring.	  Det	  har	  jeg	  da	  også	  tænkt	  lidt	  over,	  om	  der	  er	  noget	  karma	  i	  det.	  Det	  
synes	  jeg	  også	  er	  vigtigt,	  måske	  især	  med	  sådan	  noget	  vielsesringe.	   

I:	  Noget	  der	  skal	  bruges	  til	  større	  begivenheder	  eller	  milepæle?	   

R:	  Jeg	  ville	  da	  ikke	  synes	  det	  var	  så	  rart	  at	  overtage	  en	  brudekjole,	  hvor	  jeg	  vidste	  at	  det	  havde	  været	  et	  
forfærdeligt	  ægteskab	  eller	  en	  frygtelig	  dag,	  men	  det	  er	  måske	  også	  bare	  lidt	  små-‐overtroisk.	   

I:	  Men	  er	  det	  noget	  du	  generelt	  tænker	  over?	  Også	  med	  dine	  kjoler;	  hvem	  der	  har	  haft	  dem,	  hvad	  de	  
har	  brugt	  dem	  til	  og	  hvordan	  de	  var?	   

R:	  Jo	  jeg	  tænker	  over	  det	  lidt	  nogle	  gange.	  Mest	  hvis	  man	  kan	  se,	  at	  tingen	  har	  været	  brugt	  meget,	  så	  
kan	  man	  godt	  tænke	  på,	  hvem	  der	  mon	  har	  haft	  den	  og	  hvordan	  de	  mon	  ellers	  har	  set	  ud.	  Og	  det	  er	  
derfor	  det	  er	  meget	  sjovt	  med	  den	  lille	  billet	  i	  tasken,	  så	  man	  ved	  at	  der	  er	  rent	  faktisk	  en	  der	  har	  haft	  
den	  med	  i	  operaen,	  den	  har	  ikke	  bare	  ligget	  i	  en	  skuffe.	   

I:	  Gør	  det	  det	  mere	  autentisk	  at	  få	  den	  historie	  med?	   

R:	  Det	  gør	  det	  sjovt	  på	  en	  anden	  måde,	  og	  særligt	  på	  en	  anden	  måde.	  Men	  jeg	  synes	  sagtens	  en	  kjole	  
kan	  være	  særlig,	  selvom	  jeg	  ikke	  ved	  hvem	  der	  har	  haft	  den.	  Men	  jeg	  synes	  selvfølgelig,	  at	  når	  jeg	  skal	  
arve	  nogle	  kjoler	  fra	  min	  mormor,	  når	  jeg	  engang	  får	  plads	  til	  det.	  Ikke	  fordi	  jeg	  tror	  jeg	  kan	  passe	  dem,	  
men	  der	  er	  det	  selvfølgelig	  lidt	  særligt	  at	  det	  er	  hende,	  der	  har	  haft	  dem.	  Men	  det	  er	  jo	  meget	  fra	  et	  
personligt	  udgangspunkt,	  at	  det	  ligesom	  er	  det	  der	  betyder	  noget.	   

I:	  tak	  fordi	  jeg	  måtte	  se	  den.	  Så	  slukker	  jeg	  mikrofonen,	  hvis	  du	  ikke	  har	  mere	  du	  vil	  tilføje.	   

R:	  Ja,	  men	  det	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  har.	  	  	  

 

8.4	  Bilag	  4:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Julie	  	  
I:	  Måske	  vi	  først	  lige	  skal	  snakke	  lidt	  om	  begreberne	  retro	  og	  vintage.	  Der	  virker	  til	  at	  være	  forskellige	  
meninger	  om,	  hvordan	  de	  skal	  bruges.	  Hvad	  tænker	  du?	   

R:	  Det	  var	  også	  det	  jeg	  tænkte	  da	  du	  skrev:	  “Hvad	  mener	  du	  med	  retro?”,	  fordi	  jeg	  synes	  mere	  mine	  
ting	  er	  vintage	  end	  de	  er	  retro.	  Når	  folk	  siger	  retro,	  så	  tænker	  jeg	  på	  sådan	  en	  helt	  bestemt	  stil.	  Jeg	  ved	  
ikke	  om	  det	  i	  virkeligheden	  er	  70’er,	  men	  det	  er	  meget	  med	  de	  der	  røde	  og	  orange	  plastik	  ting	  og	  
lamper.	  Også	  den	  den	  der	  pop	  art	  movement,	  det	  ser	  jeg	  meget	  som	  retro.	  Men	  jeg	  tænker	  også	  på	  de	  
der	  rock	  a	  billy	  piger	  i	  50’er	  look	  med	  håret	  og	  korte	  kjoler	  i	  pangfarver.	  Det	  er	  mere	  det	  jeg	  tænker,	  
når	  jeg	  tænker	  på	  retro.	  Også	  sådan	  et	  brand	  som	  Marimekko,	  det	  er	  også	  noget	  jeg	  forbinder	  med	  
retro,	  selvom	  det	  er	  nye	  ting.	  Så	  det	  er	  meget	  orange,	  rødt	  og	  brunt	  og	  især	  plastik	  men	  også	  træ.	  Hvor	  
jeg,	  når	  jeg	  tænker	  på	  vintage,	  så	  er	  det	  mere	  bare	  alt	  hvad	  der	  er	  brugt	  og	  gammelt.	  Men	  vintage	  er	  
også	  noget,	  der	  er	  lidt	  finere,	  for	  jeg	  synes	  også	  der	  er	  forskel	  på	  at	  købe	  genbrug	  og	  vintage.	  Når	  jeg	  
går	  ned	  i	  Røde	  Kors,	  så	  er	  det	  genbrug,	  men	  hvis	  jeg	  tager	  i	  Time’s	  Up	  Vintage	  inde	  i	  byen,	  så	  er	  det	  
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vintage.	  Så	  det	  er	  også	  med	  prisen	  og	  hvor	  god	  stand	  det	  er	  i,	  og	  hvor	  fint	  det	  er.	  Så	  i	  mit	  hoved	  er	  
genbrug	  mere	  bare	  nogle	  klude,	  hvis	  det	  er	  tøj.	  Så	  er	  det	  sådan	  noget	  til	  10-‐15	  kr.,	  men	  når	  det	  er	  
vintage	  kan	  jeg	  godt	  give	  1000	  kr.	  for	  en	  kjole,	  fordi	  den	  er	  rigtig	  flot	  og	  vedligeholdt,	  og	  det	  er	  måske	  
noget	  gammelt.	  Ligesom	  på	  de	  der	  sites	  på	  Facebook,	  der	  har	  de	  også	  der	  definitioner	  med,	  at	  tøjet	  skal	  
være	  fra	  mellem	  1950	  og	  60	  f.eks.,	  ellers	  er	  det	  ikke	  gammelt	  nok.	  Men	  det	  er	  nok	  også	  fordi	  det	  skal	  
være	  virkelig	  velholdt,	  hvis	  det	  skal	  være	  derfra	  og	  man	  stadig	  skal	  kunne	  bruge	  det	  i	  dag.	   

I:	  Vil	  du	  sige,	  at	  vintage	  er	  mere	  unikt	  end	  retro?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  mere	  unikt	  og	  velholdt	  og	  fint.	  Det	  har	  en	  større	  værdi,	  og	  man	  kan	  sælge	  det	  for	  mere	  når	  
det	  har	  det	  der	  mærke	  der:	  “vintage”.	   

I:	  Vil	  du	  sætte	  en	  bestemt	  periode	  på?	   

R:	  Nej	  jeg	  tror	  ikke	  rigtig	  jeg	  kan	  sætte	  en	  periode	  på.	  Det	  er	  nok	  også	  svært	  at	  forklare,	  hvorfor	  der	  er	  
noget	  der	  er	  “genbrug”,	  for	  der	  kan	  godt	  være	  noget	  der	  er	  genbrug	  for	  nogen,	  som	  ikke	  er	  genbrug	  for	  
andre.	  Det	  er	  jo	  nogle	  forskellige	  ting	  jeg	  går	  efter,	  som	  jeg	  vil	  give	  mange	  penge	  for,	  som	  andre	  
overhovedet	  ikke	  vil	  give	  nogen	  penge	  for.	  Min	  søster	  forstår	  ikke	  hvorfor	  jeg	  gerne	  vil	  have	  det,	  hun	  
synes	  det	  er	  noget	  gammelt	  lort,	  hvor	  jeg	  ser	  et	  eller	  andet	  potentiale	  i	  det.	   

I:	  Det	  er	  godt	  lige	  at	  få	  på	  plads,	  hvad	  man	  mener	  med	  det	  ene	  og	  det	  andet.	  Vil	  du	  måske	  lige	  
introducere	  dig	  selv	  og	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv?	   

R:	  Jeg	  hedder	  Julie,	  og	  bliver	  snart	  28	  og	  jeg	  arbejder	  som	  analytiker	  og	  forretningsudvikler	  hos	  KMD,	  
Danmarks	  største	  it-‐virksomhed,	  hvor	  jeg	  sidder	  og	  laver	  rigtig	  meget	  analysearbejde	  for	  topledelsen.	  
Og	  så	  laver	  jeg	  forandringsledelse,	  så	  jeg	  arbejder	  meget	  med	  vores	  interne	  processer	  og	  
organisationsforandring	  i	  organisationen	  på	  mere	  højt	  niveau.	  Virkelig	  sjovt,	  men	  også	  virkelig	  hårdt.	  
Efter	  jeg	  er	  startet	  der,	  så	  handler	  hele	  mit	  liv	  om	  mit	  arbejde,	  føler	  jeg.	  Men	  når	  jeg	  har	  tid	  til	  noget,	  så	  
bruger	  jeg	  meget	  tid	  på	  at	  gå	  på	  museer:	  Louisiana	  og	  Statens	  Museum	  for	  Kunst	  og	  gå	  til	  artist	  talks	  og	  
foredrag.	  Og	  ellers	  bare	  hænge	  ud	  med	  mine	  venner	  og	  slappe	  af.	  Jeg	  bruger	  meget	  byen,	  og	  prøver	  at	  
udnytte	  nogle	  af	  de	  ting,	  der	  er	  herinde	  i	  København.	  Så	  jeg	  også	  bliver	  stimuleret	  mere	  kreativt	  og	  
kulturelt	  og	  ikke	  kun	  arbejder.	   

I:	  Og	  denne	  her	  interesse	  for	  retro	  og	  vintage,	  hvordan	  opstod	  den?	   

R:	  Den	  startede	  nok	  langt	  tilbage,	  for	  da	  jeg	  var	  barn	  var	  jeg	  tit	  på	  loppemarked	  med	  mine	  
bedsteforældre,	  for	  de	  var	  sådan	  nogle	  kræmmere,	  så	  min	  og	  min	  søster	  vi	  havde	  tit	  vores	  egen	  lille	  
stand,	  hvor	  vi	  sad	  og	  solgte	  ting.	  Så	  vi	  fik	  noget	  tildelt,	  og	  så	  kunne	  vi	  prøve	  at	  sælge	  det,	  så	  vi	  kunne	  
lære	  det	  der	  med	  at	  sælge,	  så	  var	  vi	  også	  med	  til	  noget	  sjovt.	  Der	  har	  jeg	  måske	  været	  9	  år,	  men	  der	  var	  
det	  bare	  skæg.	  De	  har	  altid	  haft	  rigtig	  mange	  gamle	  flotte	  ting	  derhjemme,	  fordi	  de	  solgte	  og	  købte.	  
Men	  da	  var	  jeg	  ikke	  på	  den	  måde	  interesseret	  i	  det.	  Jeg	  tror	  jeg	  først	  rigtig	  startede	  med	  at	  gå	  i	  genbrug	  
eller	  vintage,	  det	  var	  da	  jeg	  var	  19,	  da	  jeg	  boede	  i	  London,	  hvor	  der	  var	  rigtig	  mange	  butikker.	  Der	  var	  
det	  lidt	  mere	  moderne	  end	  det	  var	  herhjemme	  på	  det	  tidspunkt,	  i	  Danmark	  var	  det	  ikke	  lige	  så	  hypet,	  
men	  vi	  har	  jo	  også	  altid	  været	  lidt	  bagud.	  Der	  var	  der	  ligesom	  i	  Ravnsborggade	  i	  dag,	  hvor	  de	  bare	  
ligger	  ned	  af,	  det	  havde	  de	  allerede	  dengang.	  Så	  det	  var	  sat	  op	  på	  en	  anden	  måde,	  og	  så	  kunne	  man	  
godt	  se	  det	  var	  fedt,	  og	  alle	  gik	  i	  det	  og	  det	  var	  okay.	  Så	  det	  startede,	  da	  jeg	  tog	  til	  udlandet,	  og	  så	  har	  
jeg	  bare	  dyrket	  det	  lige	  siden.	  Jeg	  køber	  kun	  vintage	  når	  jeg	  er	  ude	  og	  rejse,	  fordi	  alle	  high	  street	  
brands	  kan	  du	  få	  alle	  steder	  i	  verden,	  lige	  meget	  hvor	  du	  tager	  hen,	  om	  man	  er	  i	  Dubai,	  Prag	  eller	  New	  
York,	  det	  er	  det	  samme	  i	  alle	  butikker.	  Sådan	  er	  moden	  jo	  nu	  engang	  bare	  i	  dag,	  så	  hvis	  du	  skal	  have	  
noget	  der	  er	  unikt,	  eller	  gerne	  vil	  have	  noget	  med	  hjem	  fra	  din	  ferie,	  så	  føler	  jeg,	  at	  jeg	  kun	  kan	  købe	  
vintage.	  Om	  jeg	  går	  i	  H&M	  i	  New	  York	  eller	  København,	  det	  er	  jo	  det	  samme.	   

I:	  Så	  du	  køber	  tit	  noget	  i	  udlandet?	   
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R:	  Ja,	  meget.	  Jeg	  var	  f.eks.	  i	  New	  York	  i	  maj	  sidste	  år,	  hvor	  jeg	  kun	  brugte	  min	  tid	  på	  at	  gå	  i	  
genbrugsbutikker,	  hvor	  jeg	  nærmest	  lavede	  en	  hel	  rute	  og	  planlægger,	  hvad	  for	  nogle	  butikker	  jeg	  skal	  
besøge,	  og	  så	  tager	  jeg	  dem	  bare	  på	  stribe.	  Og	  fokuseret	  rejser	  for	  det.	  Jeg	  har	  også	  nogle	  gange	  været	  
på	  shoppetur	  i	  London,	  kun	  for	  at	  shoppe	  genbrug,	  hvor	  jeg	  så	  har	  en	  tom	  kuffert	  med,	  og	  så	  køber	  ind.	   

I:	  Hvad	  køber	  du	  så?	   

R:	  Det	  er	  måske	  nemmere	  konkret	  (peger	  ind	  i	  soveværelset) 

I:	  Ja,	  det	  kan	  vi	  godt	   

R:	  (peger	  på	  to	  stativer	  med	  tøj)	  Jeg	  har	  også	  en	  masse	  i	  kælderen,	  fordi	  jeg	  får	  købt	  alt	  muligt	  jeg	  ikke	  
har	  brug	  for.	  Men	  jeg	  køber	  rigtig	  mange	  vilde	  ting,	  når	  jeg	  skal	  købe	  noget	  i	  genbrug.	  Også	  selvom	  jeg	  
aldrig	  får	  det	  på.	  Jeg	  har	  rigtig	  mange	  kjoler	  og	  festting,	  som	  er	  helt	  anderledes.	  Det	  er	  det	  det	  meste	  af	  
det	  faktisk.	  Heldragter	  og	  lidt	  tasker	  og	  sko.	  Men	  mest	  ting,	  som	  er	  anderledes.	  Når	  jeg	  skal	  købe	  
arbejdstøj,	  så	  køber	  jeg	  det	  i	  &	  Other	  Stories,	  og	  sådan	  noget	  kedeligt	  H&M,	  og	  det	  er	  det	  jeg	  bruger	  når	  
jeg	  skal	  på	  arbejde.	  Og	  så	  kan	  jeg	  mixe	  det	  med	  skjorter	  fra	  genbrug,	  så	  det	  ikke	  er	  sådan	  helt	  kedeligt.	  
Men	  jeg	  går	  ikke	  efter	  noget	  bestemt,	  når	  jeg	  er	  ude	  og	  shoppe	  genbrug.	  Jeg	  køber	  bare	  lige	  hvad	  jeg	  
har	  lyst	  til.	   

I:	  Det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  du	  køber	  en	  bestemt	  periode?	   

R:	  Mener	  du	  forår,	  sommer,	  vinter?	   

I:	  Nej,	  mere	  om	  det	  kun	  er	  ting	  fra	  f.eks.	  50’erne?	  Eller	  blander	  du?	   

R:	  Ja	  fuldstændig.	  F.eks.	  i	  Bushwick	  i	  New	  York,	  der	  er	  alt	  jo	  billigt.	  Så	  er	  det	  5	  eller	  3	  dollars	  for	  en	  
skjorte.	  Så	  der	  har	  jeg	  sparet	  penge	  op,	  og	  så	  går	  jeg	  bare	  ind	  og	  køber	  noget,	  hvis	  jeg	  synes	  det	  er	  fedt.	  
Og	  så	  tænker	  jeg	  ikke	  meget	  over,	  om	  jeg	  har	  brug	  for	  det,	  så	  er	  det	  meget	  impulsivt.	  Men	  jeg	  er	  faktisk	  
begyndt	  at	  købe	  smykker	  nu,	  af	  en	  eller	  anden	  årsag,	  men	  jeg	  tror	  det	  er	  efter	  jeg	  er	  begyndt	  at	  følge	  
den	  side,	  hvor	  du	  også	  kontaktede	  mig	  (facebook	  side	  med	  køb	  og	  salg	  af	  vintage).	  Der	  er	  nogle	  
bestemte	  typer,	  der	  er	  begyndt	  at	  sælge	  sådan	  nogle	  (finder	  halskæde	  og	  øreringe	  med	  glasperler	  
frem),	  og	  det	  er	  fra	  50’erne.	  Det	  er	  også	  igen	  det	  der	  med,	  at	  det	  er	  meget	  anderledes	  og	  det	  glimter.	  
Det	  er	  vilde	  ting.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  hverdagsting,	  overhovedet	  ikke.	   

I:	  Hvordan	  vælger	  du	  hvad	  du	  køber?	  Hvad	  skal	  det	  vække	  i	  dig?	   

R:	  Det	  skal	  være	  noget	  jeg	  ikke	  har	  i	  forvejen.	  Og	  så	  skal	  det	  heller	  ikke	  minde	  for	  meget	  om	  de	  trends,	  
der	  kører	  i	  forvejen.	  Jeg	  føler	  det	  skal	  være	  ude	  på	  kanten	  af	  det,	  og	  så	  gerne	  noget	  der	  kan	  vække	  
opmærksomhed.	  Det	  er	  meget	  sådan	  noget	  med	  bling	  bling.	  Det	  er	  faktisk	  meget	  materialerne	  jeg	  
kigger	  efter.	  Velour	  og	  pailletter	  og	  sådan	  nogle	  mere	  skæve	  ting,	  som	  ikke	  bare	  er	  almindeligt	  
hverdagsmaterialer,	  som	  er	  lidt	  anderledes.	   

I:	  Så	  det	  handler	  om	  at	  skille	  sig	  ud?	   

R:	  Ja,	  100%,	  det	  gør	  det	   

I:	  Er	  det	  en	  bestemt	  stil	  eller	  design	  du	  går	  efter?	   

R:	  Nej	  jeg	  synes	  faktisk	  ikke	  det	  er	  en	  bestemt	  stil.	  Og	  det	  er	  sjovt	  med	  designet	  og	  pasform	  osv,	  der	  går	  
jeg	  ret	  meget	  på	  kompromis	  med	  det,	  men	  det	  er	  nok	  også	  fordi	  man	  må	  indse,	  at	  det	  aldrig	  rigtig	  kan	  
passe	  100%	  alligevel.	  Så	  hvis	  den	  er	  lidt	  for	  stor,	  så	  er	  det	  bare	  oversized.	  Problemet	  er	  hvis	  det	  er	  for	  
småt,	  så	  går	  det	  jo	  ikke.	  Men	  det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  jeg	  kun	  går	  efter	  70’er	  eller	  60’er	  silhuetter.	   

I:	  Så	  længe	  det	  er	  anderledes?	   
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R:	  ja 

I:	  Hvordan	  bruger	  du	  det	  så?	  Nu	  siger	  du,	  at	  du	  ikke	  bruger	  det	  på	  arbejde?	   

R:	  Nej,	  kun	  få	  ting.	  Der	  føler	  jeg,	  at	  jeg	  skal	  være	  mere	  strømlinet.	  Der	  går	  det	  ikke	  at	  være	  for	  “crazy”,	  
hvis	  man	  skal	  blive	  taget	  seriøst.	  Så	  det	  er	  mere	  når	  jeg	  går	  ud	  og	  spiser	  eller	  tager	  i	  byen	  at	  det	  bliver	  
brugt.	  Nok	  mest	  når	  jeg	  tager	  ud.	  Så	  er	  der	  heller	  ikke	  fare	  for,	  at	  man	  har	  det	  samme	  på,	  som	  nogle	  af	  
de	  andre.	   

I:	  Hvad	  føler	  du	  at	  du	  signalerer,	  når	  du	  har	  dit	  vintage	  tøj	  på? 

R:	  Det	  er	  tit	  jeg	  får	  mange	  komplimenter,	  når	  jeg	  har	  nogle	  af	  de	  der	  ting	  på.	  Det	  er	  ret	  tit	  at	  folk	  siger	  
“nej,	  hvor	  er	  den	  fed,	  hvor	  har	  du	  købt	  den	  henne?”	  og	  så	  siger	  jeg	  “den	  har	  jeg	  købt	  i	  New	  York”.	  Man	  
får	  mange	  komplimenter,	  når	  man	  har	  det	  der	  på,	  især	  når	  det	  ikke	  er	  noget	  man	  kan	  få	  andre	  steder.	  
Så	  det	  er	  jo	  en	  form	  for	  anerkendelse.	  Også	  det	  der	  med,	  at	  man	  er	  ovenpå	  og	  har	  tid	  og	  overskud	  til	  at	  
gå	  rundt	  og	  virkelig	  kigge	  og	  lede	  det	  hele	  igennem.	  For	  der	  er	  mange,	  der	  slet	  ikke	  kan	  overskue	  at	  gå	  
rundt	  i	  de	  der	  butikker,	  fordi	  det	  er	  for	  uoverskueligt	  eller	  for	  meget.	  Man	  føler	  lidt,	  at	  det	  er	  nogle	  
guldgruber	  man	  finder.	   

I:	  Mixer	  du	  nogle	  gange	  det	  nye	  og	  det	  gamle?	   

R:	  Ja,	  den	  her	  er	  fra	  genbrug	  (peger	  på	  sin	  skjorte).	  Når	  jeg	  skal	  på	  arbejde,	  så	  mixer	  jeg	  noget	  nyt	  med	  
noget	  gammelt,	  så	  længe	  det	  ikke	  går	  over	  den	  der	  corporate	  grænse.	  Jeg	  havde	  et	  andet	  job	  før,	  hvor	  
jeg	  arbejdede	  inden	  for	  modeverdenen,	  og	  der	  var	  det	  fint	  nok	  at	  have	  det	  på	  på	  arbejde.	  Der	  kunne	  jeg	  
have	  det	  på	  jeg	  ville.	  Så	  der	  brugte	  jeg	  det	  mere,	  men	  det	  er	  jo	  også	  i	  den	  verden,	  hvor	  alle	  har	  noget	  
nice	  på.	  Alle	  ser	  jo	  cool	  ud.	   

I:	  Så	  det	  afhænger	  lidt	  af	  konteksten?	   

R:	  Ja,	  rigtig	  meget	  af	  konteksten 

I:	  Hvordan	  har	  du	  det	  med	  når	  f.eks.	  H&M	  kopierer	  nogle	  af	  de	  stilarter	  der	  har	  været	  i	  fortiden?	   

R:	  Jeg	  køber	  også	  H&M,	  men	  jeg	  køber	  mere	  H&M,	  hvis	  der	  er	  et	  eller	  andet	  jeg	  lige	  synes	  er	  fedt,	  og	  jeg	  
ikke	  gider	  bruge	  for	  mange	  penge	  på	  det,	  og	  som	  jeg	  tænker	  jeg	  alligevel	  bare	  skal	  smide	  ud.	  Men	  
vintage	  passer	  jeg	  bedre	  på,	  og	  det	  beholder	  jeg	  også	  i	  længere	  tid.	  Nogle	  af	  de	  dyre	  ting	  tager	  jeg	  kun	  
på	  til	  særlige	  lejligheder,	  hvorimod	  H&M,	  der	  kan	  det	  komme	  med	  på	  hvilken	  som	  helst	  bytur	  og	  blive	  
smadret,	  og	  så	  er	  det	  bare	  ud.	  Men	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  overvejet	  det	  der	  med	  at	  de	  kopierer	  genbrug	  
på	  den	  måde,	  og	  de	  kommer	  nok	  aldrig	  rigtig	  til	  det,	  fordi	  de	  producerer	  så	  mange	  units	  af	  alt,	  så	  man	  
ved	  jo	  godt	  når	  nogen	  har	  noget	  på	  fra	  H&M.	  Og	  det	  er	  jo	  fint	  nok.	  Jeg	  ved	  ikke	  rigtig	  hvordan	  jeg	  har	  
det	  med	  det.	   

I:	  Synes	  du	  det	  er	  sjovere	  at	  have	  originalerne?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  helt	  klart	  federe	  at	  have	  originalerne.	  Det	  betyder	  noget	  andet,	  når	  man	  bliver	  spurgt	  “hvor	  
er	  det	  fra?”	  og	  svarer	  “det	  er	  fra	  H&M”,	  så	  slutter	  historien	  lidt	  der.	  I	  stedet	  for	  “den	  har	  jeg	  fundet	  det	  
her	  sted,	  på	  den	  her	  tur”,	  så	  er	  der	  lidt	  mere	  historie	  omkring	  det	  man	  har	  købt 

I:	  Så	  det	  betyder	  også	  noget	  for	  dig,	  at	  det	  har	  en	  historie?	   

R.	  Ja,	  helt	  sikkert. 

I:	  Hvad	  er	  det	  der	  motiverer	  dig	  mest	  til	  at	  købe	  vintage?	   
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R:	  Nu	  har	  vi	  snakket	  meget	  om	  tøj,	  men	  jeg	  har	  jo	  også	  rigtig	  mange	  møbler.	  Der	  synes	  jeg	  det	  er	  
virkelig	  fedt	  at	  købe	  noget	  der	  er	  virkelig	  fedt	  og	  så	  bruge	  tid	  på	  at	  slibe	  det	  og	  give	  det	  olie,	  grunde	  det	  
og	  male	  det.	  Og	  så	  føler	  man	  sig	  rigtig	  stolt	  over,	  at	  man	  har	  arbejdet	  for	  det	  og	  man	  har	  selv	  været	  
med	  til	  at	  skabe	  det.	  Man	  har	  taget	  noget,	  som	  ikke	  var	  særlig	  meget	  værd,	  og	  har	  givet	  det	  en	  helt	  ny	  
værdi.	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget	  mere	  motiverende	  end	  at	  købe	  et	  eller	  andet	  møbel.	  Jeg	  synes	  det	  er	  en	  
fed	  proces.	  Og	  man	  kan	  vise	  det	  frem	  og	  sige	  “det	  har	  jeg	  selv	  ordnet”	  og	  “det	  har	  jeg	  selv	  fikset”,	  og	  så	  
bliver	  det	  også	  meget	  mere	  personligt.	  Meget	  mere	  ens	  eget.	   

I:	  Og	  unikt?	   

R:	  Ja 

I:	  Hvad	  går	  du	  så	  efter	  når	  du	  køber	  møbler?	  Er	  det	  noget	  bestemt?	   

R:	  Vi	  flyttede	  sidste	  år,	  så	  der	  var	  det	  meget	  funktionelt	  og	  vi	  skulle	  bruge	  bestemte	  ting.	  Og	  så	  var	  det	  
bare	  ud	  og	  lede,	  og	  se	  om	  man	  kunne	  finde	  noget	  a	  la	  det,	  man	  skulle	  bruge.	  Vi	  skulle	  bruge	  sindssygt	  
mange	  ting,	  fordi	  vi	  boede	  i	  en	  lejlighed	  på	  40	  kvm	  før,	  så	  der	  skulle	  fyldes	  ud.	  Så	  det	  kunne	  være	  alt	  
muligt,	  det	  var	  ikke	  fordi	  jeg	  kun	  gik	  efter	  stole,	  men	  jeg	  er	  helt	  klart	  gået	  meget	  efter	  teak	  looket.	  Det	  
er	  jo	  også	  meget	  populært.	  Jeg	  vil	  rigtig	  gerne	  have	  teak,	  men	  det	  er	  desværre	  ret	  dyrt.	  Jeg	  var	  så	  heldig	  
også	  at	  arve	  meget.	   

I:	  Nu	  snakkede	  du	  om	  det	  der	  med,	  at	  ved	  tøj,	  der	  undgår	  du	  det	  der	  er	  populært,	  men	  ved	  møbler,	  der	  
gør	  det	  ikke	  så	  meget?	  	  
R:	  Jeg	  vil	  gerne	  slappe	  af	  når	  jeg	  er	  hjemme,	  og	  nu	  har	  vi	  også	  fundet	  en	  lejlighed,	  hvor	  der	  er	  roligt,	  og	  
jeg	  vil	  helst	  ikke	  have	  for	  meget.	  Når	  jeg	  er	  herhjemme,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  have	  det	  er	  pænt	  og	  ordentligt	  
og	  roligt,	  så	  der	  skal	  det	  være	  en	  lidt	  anden	  stemning.	  Jeg	  ville	  ikke	  kunne	  overskue,	  hvis	  jeg	  havde	  alt	  
muligt	  orange	  plastik	  og	  ting	  og	  sager	  over	  det	  hele.	  Der	  er	  det	  lidt	  en	  anden	  stemning	  eller	  look	  jeg	  går	  
efter,	  som	  nok	  er	  mere	  nordisk	  i	  looket.	  Også	  fordi	  det	  er	  jo	  her	  man	  er	  meget	  af	  tiden,	  tøjet	  det	  kan	  jeg	  
jo	  bare	  lige	  tage	  af	  og	  skifte.	  Forhåbentlig	  skal	  vi	  blive	  ved	  med	  at	  bo	  her	  i	  lang	  tid.	   

I:	  Hvad	  tænker	  du	  om,	  at	  retro	  og	  vintage	  er	  blevet	  så	  populært	  på	  det	  sidste?	  Og	  at	  rigtig	  mange	  går	  på	  
loppemarked	  og	  finder	  ting?	  	   

R:	  Det	  synes	  jeg	  er	  helt	  vildt	  irriterende.	  Jeg	  gik	  jo	  også	  på	  loppemarked	  og	  solgte	  mine	  egne	  ting,	  men	  
nu	  gør	  alle	  det	  jo.	  Så	  nu	  kan	  man	  ikke	  komme	  af	  med	  mange	  ting,	  som	  man	  kunne	  før,	  hvor	  det	  var	  
nemt	  at	  få	  solgt	  noget,	  og	  der	  var	  mere	  værdi	  i	  det.	  Men	  nu	  hvor	  alle	  gør	  det,	  så	  falder	  værdien	  jo	  også,	  
det	  er	  klart:	  udbud	  og	  efterspørgsel.	  Det	  er	  lidt	  irriterende	  at	  det	  bare	  er	  blevet	  så	  normalt,	  at	  alle	  både	  
sælger	  og	  køber.	  Det	  er	  også	  derfor,	  at	  man	  så	  skal	  rejse	  lidt	  længere	  væk	  for	  at	  finde	  noget,	  som	  er	  
unikt.	  Jeg	  går	  meget	  i	  Prag	  (vintage	  butik	  i	  København),	  og	  de	  køber	  alle	  deres	  ting	  i	  udlandet,	  så	  det	  er	  
meget	  rart	  at	  man	  kan	  gå	  derned	  og	  vide,	  at	  det	  er	  ikke	  bare	  Anne	  Mette,	  der	  har	  været	  nede	  med	  
hendes	  ting.	  Det	  kommer	  rent	  faktisk	  et	  andet	  sted	  fra,	  så	  du	  stadig	  kan	  have	  den	  der	  unikke	  faktor.	  
Fordi	  alle	  gør	  det,	  alle	  både	  køber	  og	  sælger,	  synes	  jeg.	  Også	  mine	  veninder.	  Så	  på	  den	  måde	  bliver	  det	  
jo	  sværere	  at	  finde	  noget,	  der	  er	  unikt.	   

I:	  Skal	  vi	  prøve	  at	  kigge	  på	  de	  ting	  du	  har	  fundet?	   

R:	  En	  af	  mine	  yndlingsting,	  det	  er	  helt	  klart	  denne	  her	  (peger	  på	  et	  gråmalet	  toiletbord	  med	  spejl),	  men	  
jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  den	  har	  jeg	  arbejdet	  virkelig	  hårdt	  for.	  Jeg	  fandt	  den	  på	  et	  loppemarked	  i	  
Sverige,	  så	  først	  skulle	  den	  jo	  transporteres	  hertil,	  og	  vi	  skulle	  også	  lige	  flytte,	  så	  det	  var	  en	  seks	  
måneders	  proces.	  Og	  så	  skulle	  den	  herop,	  det	  var	  virkelig	  noget	  lort.	  Og	  så	  var	  den	  jo	  en	  helt	  anden	  
farve,	  det	  var	  sådan	  noget	  brunt	  grimt	  træ,	  men	  jeg	  tænkte	  at	  jeg	  sagtens	  kunne	  gøre	  noget	  ved	  den.	  Så	  
skulle	  den	  så	  slibes	  og	  samles	  og	  grundes	  og	  alle	  skufferne	  skulle	  ud,	  og	  det	  var	  bare	  sådan	  en	  lang	  
proces	  at	  få	  malet	  i	  sådan	  noget	  glans.	  Det	  tog	  virkelig	  lang	  tid.	  Men	  jeg	  synes	  den	  er	  blevet	  virkelig,	  
virkelig	  flot.	  Den	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  sætter	  virkelig	  meget	  pris	  på,	  fordi	  der	  var	  så	  meget	  hårdt	  arbejde	  med	  
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den.	  Bare	  at	  få	  den	  herhen,	  få	  den	  herop	  og	  få	  den	  gjort	  klar	  til	  at	  jeg	  rent	  faktisk	  kunne	  bruge	  den	  til	  
noget.	   

I:	  Hvad	  så	  du	  i	  det	  her	  møbel,	  der	  gjorde	  at	  du	  ville	  gå	  så	  meget	  igennem	  for	  at	  få	  det?	   

R:	  Jeg	  så	  den	  bare	  på	  det	  loppemarked,	  helt	  smadret	  og	  fyldt	  med	  alt	  muligt	  lort	  stablet	  op	  på	  den,	  og	  
jeg	  tænkte	  “hvis	  den	  lige	  får	  en	  kærlig	  hånd,	  så	  er	  der	  noget	  potentiale	  i	  den”.	  Så	  tror	  jeg	  også,	  at	  ham	  
der	  havde	  den	  gerne	  ville	  af	  med	  den,	  så	  han	  gav	  mig	  også	  en	  god	  pris,	  jeg	  tror	  jeg	  gav	  600	  svenske	  
kroner.	  Hvis	  nu	  den	  havde	  været	  rigtig	  dyr,	  så	  havde	  jeg	  nok	  tænkt,	  at	  jeg	  ikke	  gad	  gå	  igennem	  alt	  det	  
arbejde.	  Så	  det	  var	  nok	  fordi	  den	  var	  lidt	  billig	  og	  så	  kunne	  jeg	  se,	  at	  det	  var	  en	  højere	  værdi	  jeg	  kunne	  
få	  ud	  af	  den	  ved	  at	  lægge	  noget	  arbejde	  i	  den.	  Så	  det	  er	  helt	  klart	  en	  af	  mine	  yndlingsting,	  og	  den	  er	  jo	  
rimelig	  funktionel	  og	  jeg	  bruger	  den	  hver	  dag.	  Og	  der	  er	  ikke	  særlig	  mange	  på	  min	  alder,	  der	  har	  sådan	  
en.	  Det	  var	  jo	  sådan	  noget	  ens	  bedsteforældre	  havde.	  Det	  er	  helt	  klart	  en	  af	  mine	  yndlingsting.	   

I:	  Hvad	  tænker	  du	  på	  når	  du	  ser	  den	  hver	  morgen?	  Forbinder	  du	  den	  med	  den	  historie?	   

R:	  Ja,	  for	  jeg	  tænker	  jo	  på	  alt	  det	  jeg	  har	  gået	  igennem	  for	  den,	  og	  hvor	  flot	  den	  er	  blevet.	  Så	  bliver	  man	  
jo	  stolt	  hver	  gang	  man	  ser	  den.	  Det	  er	  rart	  at	  jeg	  for	  det	  første	  har	  været	  med	  til	  at	  få	  den	  til	  at	  se	  sådan	  
ud	  efter	  alt	  det	  arbejde.	  Det	  er	  også	  noget	  folk	  lægger	  mærke	  til,	  når	  de	  kommer	  her:	  “ej	  hvor	  er	  det	  en	  
sjov	  ting	  du	  har	  stående”.	  At	  de	  synes	  den	  er	  flot.	   

I:	  Så	  den	  er	  også	  unik 

R:	  Ja,	  meget 

R:	  af	  yndlingsting	  der	  har	  jeg	  også	  taget	  en	  tøj	  ting.	  Det	  er	  denne	  her	  catsuit,	  som	  jeg	  har	  købt	  i	  New	  
York	  (finder	  sort	  tætsiddende	  velour	  jumpsuit	  frem).	  Den	  har	  jeg	  haft	  på	  en	  milliard	  gange,	  også	  
selvom	  lynlåsen	  altid	  går	  	  i	  stykker,	  og	  jeg	  er	  for	  fuld	  til	  at	  lyne	  den.	  Den	  er	  bare	  så	  nice,	  og	  folk	  er	  bare	  
“woooow”,	  når	  man	  kommer	  gående.	  Også	  fordi	  den	  er	  virkelig	  stram.	  Men	  den	  har	  bare	  sådan	  noget	  
flot	  stof	  også.	  Så	  det	  er	  en	  af	  de	  ting,	  jeg	  har	  været	  virkelig	  glad	  for.	  Jeg	  tror	  jeg	  har	  haft	  den	  siden	  2010	  
eller	  2011,	  og	  den	  holder	  stadig.	  Nogle	  gange	  er	  jeg	  også	  bange	  for,	  at	  der	  er	  nogle	  cigaretmærker.	  Jeg	  
bliver	  ked	  af	  det,	  når	  jeg	  ikke	  kan	  passe	  den	  her	  længere.	  For	  den	  er	  meget	  speciel.	  Det	  er	  også	  med	  at	  
finde	  nogle	  aftenener,	  hvor	  man	  kan	  tillade	  sig	  at	  have	  den	  på,	  fordi	  det	  er	  jo	  ikke	  lige	  til	  50	  års	  
fødselsdag	  man	  tager	  den	  på.	  Så	  det	  skal	  være	  en	  lejlighed,	  hvor	  man	  kan	  få	  meget	  opmærksomhed,	  og	  
hvor	  man	  er	  okay	  med	  det	  i	  den	  crowd.	   

I:	  Så	  det	  er	  primært	  når	  du	  er	  ude	  i	  byen?	   

R:	  Ja,	  fuldstændig.	  Det	  er	  meget	  bytur	  og	  fest,	  finere	  fest	  også.	  Det	  kan	  ikke	  lige	  være	  hvad	  som	  helst	  
man	  tager	  den	  på	  til.	   

I:	  Så	  kan	  man	  dresse	  den	  lidt	  op	  med	  den	  her	  (peger	  på	  halskæde	  med	  fjer	  der	  også	  hænger	  på	  bøjlen) 

R:	  ja,	  eller	  dresse	  den	  lidt	  ned,	  fordi	  den	  er	  lidt	  fucked	  up 

I:	  Hvordan	  har	  du	  det,	  når	  du	  har	  den	  på?	   

R:	  Jeg	  har	  det	  pissefedt,	  når	  jeg	  har	  den	  på,	  helt	  vildt.	  Jeg	  føler	  mig	  helt	  som	  en	  topmodel,	  når	  jeg	  har	  
den	  på.	  Fordi	  den	  er	  rigtig	  90’er	  glam	  agtig.	  Sharon	  Stone	  tænker	  jeg	  på,	  når	  jeg	  ser	  den.	  Jeg	  føler	  mig	  
virkelig	  magtfuld	  og	  rigtig	  kvindelig,	  når	  jeg	  har	  den	  på.	  Den	  er	  meget	  sexet,	  må	  man	  sige.	   

R:	  og	  min	  sidste	  yndlingsting,	  det	  er	  nok	  det	  her	  teak	  bord,	  som	  jeg	  har	  arvet.	  Det	  er	  godt	  nok	  nogle	  
andre	  stole,	  som	  er	  til,	  fordi	  dem	  kunne	  jeg	  desværre	  ikke	  få	  lavet,	  fordi	  det	  var	  for	  dyrt.	   

I:	  De	  var	  for	  medtagede	  eller?	   
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R:	  Nej,	  det	  var	  fordi	  man	  skulle	  have	  skiftet	  det	  her	  (peger	  på	  stolens	  betræk),	  og	  det	  var	  min	  
oldemors,	  som	  min	  mormor	  har	  haft,	  og	  så	  har	  jeg	  fået	  det.	  Og	  der	  var	  noget	  grønt	  betræk	  på,	  og	  jeg	  
ville	  gerne	  have	  sort,	  men	  det	  kostede	  16.000	  kr.	  at	  få	  det	  ændret,	  og	  de	  her	  kostede	  kun	  3500	  kr.	  Det	  
her	  er	  helt	  klart	  en	  af	  mine	  yndlingsting,	  fordi	  det	  har	  været	  min	  oldemors	  og	  min	  mormors	  og	  jeg	  fik	  
det	  sidste	  år	  og	  det	  har	  stået	  ubrugt	  i	  10	  år.	  Så	  det	  var	  helt	  lyst	  i	  farven,	  fordi	  det	  har	  stået	  i	  solen,	  og	  
det	  var	  mega	  smadret.	  Min	  kæreste	  sagde	  “du	  får	  ikke	  lov	  til	  at	  tage	  det	  der	  bord	  op	  i	  lejligheden,	  det	  
skal	  bare	  smides	  ud”,	  og	  så	  sagde	  jeg	  “please,	  giv	  mig	  en	  chance	  til	  at	  vise	  at	  jeg	  kan	  gøre	  det	  flot”.	  Så	  
jeg	  har	  bare	  slebet,	  slebet	  og	  slebet	  og	  har	  nærmest	  masseret	  olie	  ind	  i	  det.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  meget	  
teak	  olie	  det	  har	  fået,	  og	  så	  er	  det	  bare	  blevet	  så	  flot.	  Det	  var	  nærmest	  som	  at	  massere	  et	  menneske,	  for	  
jeg	  har	  bare	  stået	  og	  kælet	  om	  det,	  som	  om	  det	  var	  et	  barn.	  Nu	  er	  jeg	  bare	  så	  glad	  for	  det,	  for	  jeg	  ville	  
ikke	  have	  råd	  til	  at	  købe	  sådan	  et	  bord	  selv,	  men	  så	  har	  jeg	  fået	  det	  gratis,	  og	  det	  er	  gået	  igen	  og	  jeg	  har	  
kunnet	  føre	  det	  videre	  til	  næste	  generation.	  Det	  synes	  jeg	  er	  ret	  fedt,	  så	  det	  er	  jeg	  virkelig	  glad	  for.	  Det	  
gør	  bare	  så	  meget	  for	  rummet,	  jeg	  synes	  det	  er	  så	  cool.	  Og	  jeg	  kunne	  være	  med	  til	  at	  føre	  det	  videre.	   

I:	  Så	  den	  her	  ting	  handler	  meget	  om	  historien	  bag?	   

R:	  Ja,	  og	  det	  er	  også	  noget	  jeg	  fortæller	  når	  folk	  der	  kommer	  herind	  og	  siger	  “neeej,	  et	  flot	  bord,	  hvor	  
har	  du	  det	  fra”,	  “nå	  men	  det	  er	  min	  oldemors	  og	  har	  været	  min	  mormors	  og	  nu	  er	  det	  så	  mit,	  og	  nu	  har	  
jeg	  givet	  det	  kærlighed,	  så	  nu	  kan	  det	  leve	  igen”.	  Fordi	  det	  er	  jo	  mega	  taknemmeligt	  træ,	  hvis	  man	  bare	  
giver	  det	  lidt	  af	  det	  rigtige,	  så	  kan	  det	  jo	  sagtens	  leve,	  hvor	  nogle	  af	  de	  andre	  billige	  ting,	  der	  bliver	  du	  
nødt	  til	  at	  smide	  det	  ud.	  Hvis	  det	  er	  noget	  af	  laminat	  f.eks.,	  det	  her	  er	  jo	  solidt.	  Det	  her	  kunne	  jo	  leve	  
100	  år	  endnu,	  hvis	  folk	  bare	  blev	  ved	  med	  at	  give	  det	  det	  olie	  det	  skal	  have,	  og	  slibe	  det	  og	  kæle	  for	  det.	   

I:	  Er	  det	  noget	  du	  generelt	  tænker	  over	  ved	  dine	  vintage	  ting;	  at	  man	  skal	  pleje	  dem	  og	  passe	  på	  dem?	   

R:	  Ja,	  rigtig	  meget.	  Hvis	  jeg	  først	  har	  investeret	  noget	  tid	  i	  det,	  så	  vil	  jeg	  også	  gerne	  blive	  ved	  med	  at	  
investere	  tid	  i	  det.	  Hvis	  man	  først	  har	  brugt	  tid	  på	  at	  lede	  efter	  det,	  og	  finde	  det	  og	  hive	  det	  med	  hjem	  
fra	  den	  anden	  side	  af	  jorden.	  Eller	  at	  sidde	  og	  byde	  på	  det	  på	  Lauritz,	  det	  kan	  man	  jo	  bruge	  en	  hel	  uge	  
på.	  Det	  er	  jo	  mange	  timer	  man	  lægger	  i	  det,	  for	  at	  få	  lige	  præcis	  den	  ting.	  Der	  er	  mange	  andre	  om	  
buddet	  også.	   

I:	  Men	  det	  er	  det	  værd?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Men	  man	  glemmer	  også	  lidt	  prisen	  nogle	  gange.	  Med	  dem	  her,	  dem	  har	  jeg	  købt	  på	  
Lauritz	  (peger	  på	  en	  træreol).	  Vi	  skulle	  bare	  have	  det	  til	  sidst,	  fordi	  folk	  blev	  ved	  med	  at	  byde	  på	  det.	  
Og	  så	  da	  vi	  endelig	  fik	  det,	  så	  føltes	  det	  nærmest	  som	  en	  gave	  jeg	  havde	  fået,	  selvom	  vi	  havde	  betalt	  alt	  
for	  mange	  penge	  for	  det,	  fordi	  man	  bare	  blev	  ved	  med	  at	  byde	  over.	  Jeg	  ville	  bare	  have	  det	  til	  sidst.	  Vi	  
havde	  brugt	  meget	  mere	  end	  vi	  havde	  aftalt,	  først	  havde	  vi	  aftalt,	  at	  når	  vi	  rammer	  der,	  så	  skal	  vi	  
stoppe	  med	  at	  byde.	  Og	  det	  var	  så	  dumt,	  at	  jeg	  så	  alligevel	  står	  og	  føler,	  at	  det	  var	  noget	  jeg	  havde	  fået,	  
når	  jeg	  havde	  betalt	  totalt	  overpris.	  Også	  i	  forhold	  til	  hvad	  det	  var	  blevet	  vurderet	  til.	  Det	  ville	  jeg	  jo	  
aldrig	  gøre	  med	  noget	  nyt.	  Aldrig.	  Fordi	  man	  ved	  bare,	  at	  der	  er	  kun	  den,	  og	  du	  kan	  ikke	  bare	  gå	  ned	  og	  
købe	  den	  næste	  dag.	   

I:	  Hvilken	  rolle	  spiller	  pris	  ellers	  ved	  de	  ting	  du	  køber?	  Er	  det	  noget	  du	  er	  bevidst	  om?	   

R:	  Tænker	  du	  på	  andre	  ting,	  som	  mad?	   

I:	  Nej,	  jeg	  tænker	  på	  dine	  vintage	  ting,	  om	  det	  er	  en	  faktor	  der	  er	  vigtig?	   

R:	  Jeg	  går	  nok	  lidt	  på	  kompromis.	  Hvis	  du	  tænker	  på	  kvaliteten,	  så	  går	  jeg	  meget	  på	  kompromis	  med	  
prisen.	  Der	  er	  jeg	  villig	  til	  at	  gå	  ret	  langt,	  hvis	  det	  er	  noget	  jeg	  bare	  synes	  er	  for	  fedt.	  Fordi	  jeg	  ved	  at	  jeg	  
ikke	  kan	  få	  det	  ellers,	  og	  jeg	  kan	  ikke	  bare	  tage	  et	  andet	  sted	  hen	  og	  få	  det.	  Jeg	  kan	  også	  blive	  vildt	  
irriteret,	  hvis	  der	  er	  noget	  jeg	  gerne	  vil	  have,	  og	  jeg	  ikke	  kan	  få	  det.	  Så	  kan	  jeg	  bruge	  hundrede	  år	  på	  at	  
sidde	  og	  søge	  på	  nettet	  for	  at	  finde	  noget	  andet,	  og	  det	  kan	  du	  bare	  ikke.	   
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I:	  Men	  hvis	  vi	  skal	  tage	  det	  lidt	  over	  i	  det	  omkring	  autenticitet,	  hvad	  betyder	  det	  så	  for	  dig?	   

R:	  Autenticitet	  betyder	  vel,	  at	  noget	  er	  ægte.	  Hvis	  en	  person	  har	  autenticitet..	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  man	  
bruger	  et	  ord	  som	  “trustworthy”.	  At	  man	  er	  oprigtig.	  Det	  er	  virkelig	  svært	  at	  sætte	  ord	  på,	  hvordan	  jeg	  
lige	  skal	  snakke	  mig	  varm	  til	  den.	   

I:	  Den	  er	  også	  svær.	  Hvad	  hvis	  tænker	  på	  de	  tre	  ting,	  du	  lige	  har	  vist	  mig.	  Er	  de	  autentiske?	   

R:	  De	  er	  autentiske	  på	  den	  måde,	  at	  de	  betyder	  noget	  specielt	  for	  mig	  på	  forskellige	  måder.	  Jeg	  har	  jo	  et	  
oprigtigt	  forhold	  til	  de	  ting,	  som	  betyder	  noget,	  som	  jeg	  ikke	  har	  til	  f.eks.	  mit	  fjernsyn,	  selvom	  det	  er	  
meget	  dyrere.	  Det	  betyder	  ikke	  noget	  for	  mig,	  det	  er	  der	  bare,	  og	  det	  kan	  jeg	  jo	  bare	  skifte	  ud.	  Men	  jeg	  
ville	  blive	  virkelig	  ked	  af	  det,	  hvis	  der	  gik	  ild	  i	  lejligheden,	  for	  jeg	  ville	  ikke	  kunne	  få	  de	  ting	  igen.	  Så	  der	  
er	  noget	  historie	  i	  det,	  og	  mange	  følelser,	  også	  bare	  med	  min	  familie.	  Selvom	  jeg	  kunne	  finde	  et	  andet	  
teak	  bord,	  så	  ville	  det	  jo	  stadig	  ikke	  være	  fra	  min	  oldemor.	  Der	  er	  mange	  lag	  i	  det.	   

I:	  Er	  det	  noget	  du	  tænker	  over?	  Hvis	  du	  køber	  noget,	  tænker	  du	  over	  at	  det	  skal	  være	  autentisk?	  Eller	  
er	  det	  ikke	  et	  begreb	  du	  tænker	  på? 

R:	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  tænker	  på	  det	  som	  begreb.	  Jeg	  er	  nok	  meget	  drevet	  af	  lyst,	  når	  jeg	  står	  og	  vil	  have	  et	  
eller	  andet.	  Så	  agerer	  jeg	  bare	  på	  det,	  så	  der	  er	  jeg	  nok	  meget	  impulsiv.	  Men	  mht.	  arvestykket,	  så	  er	  det	  
jo	  noget	  jeg	  har	  fået,	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  kan	  styre.	  Det	  er	  jo	  en	  gave	  til	  mig.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  jeg	  
skal	  forklare	  autenticitet	  mht.	  hvad	  jeg	  selv	  kan	  styre.	   

I:	  Det	  er	  heller	  ikke	  sikkert	  det	  er	  noget	  bevidst 

R:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke	  det	  er.	  Det	  er	  meget	  bare	  lyst	  drevet,	  at	  man	  bare	  går	  amok 

I:	  Jeg	  har	  taget	  nogle	  billeder	  med,	  som	  jeg	  tænkte	  vi	  kunne	  snakke	  ud	  fra,	  i	  forhold	  til	  hvad	  du	  tænker	  
om	  dem.	  Så	  du	  skal	  bare	  sige	  hvad	  du	  tænker,	  når	  du	  ser	  dem,	  og	  om	  det	  er	  noget	  du	  vil	  sige	  er	  
autentisk.	  Hvad	  det	  for	  nogle	  værdier	  du	  vil	  lægge	  i	  det.	  Så	  f.eks.	  sådan	  en	  kjole	  fra	  50’erne.	   

R:	  Det	  er	  autentisk	  hvis	  det	  er	  noget	  du	  tror	  på,	  at	  en	  eller	  anden	  person	  har	  gået	  med	  dengang,	  og	  at	  
det	  ikke	  er	  noget	  man	  har	  skabt	  til	  det.	  Og	  det	  tror	  jeg	  på.	  Jeg	  synes	  den	  der	  er	  autentisk,	  den	  ville	  jeg	  
100%	  tro	  på.	  Hvis	  der	  var	  nogen	  der	  havde	  lagt	  den	  op	  på	  den	  der	  (Facebook)	  gruppe,	  under	  den	  
definition	  at	  den	  er	  fra	  50’erne,	  at	  der	  er	  en	  eller	  anden	  sød	  pige	  oppe	  i	  Nordsjælland,	  der	  har	  haft	  den	  
her	  på	  til	  hendes	  konfirmation.	   

I:	  Så	  du	  ville	  tænke	  på	  historien?	   

R:	  Ja,	  fuldstændig.	  Det	  gør	  jeg	  allerede	  nu.	  Jeg	  tænker	  også,	  om	  det	  kunne	  være	  et	  bryllup,	  men	  det	  går	  
nok	  ikke,	  for	  på	  den	  tid	  skulle	  den	  nok	  være	  lidt	  længere.	  Så	  det	  må	  være	  en	  ung	  pige.	  Jeg	  ville	  sige	  den	  
var	  meget	  autentisk.	   

I:	  Det	  der	  med	  historien,	  er	  det	  mest	  den	  personlige	  historie	  bag	  tingen,	  eller	  er	  det	  også	  den	  historiske	  
periode	  tingen	  er	  fra?	   

R:	  Det	  er	  egentlig	  begge	  dele,	  for	  jeg	  har	  både	  en	  person	  i	  tankerne	  og	  en	  periode,	  fordi	  jeg	  allerede	  
tænker	  at	  det	  må	  være	  dengang,	  siden	  jeg	  allerede	  sidder	  og	  kategoriserer	  den	  mht.	  længden	  og	  hvad	  
der	  var	  “proper”	  dengang.	  Så	  det	  er	  en	  blanding	  af	  det,	  både	  det	  historiske,	  men	  jeg	  tænker	  også	  på	  en	  
person.	  Fordi	  man	  jo	  netop	  tænker,	  at	  det	  er	  en	  ener,	  og	  så	  må	  der	  jo	  være	  en	  eller	  anden	  person	  
bagved,	  som	  har	  haft	  den	  på.	  Men	  det	  har	  nok	  også	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  den	  er	  blevet	  sat	  på	  den	  gine,	  
som	  er	  lidt	  gammel	  og	  brugt.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  hvis	  den	  havde	  været	  på	  en	  H&M	  mannequin,	  at	  jeg	  
havde	  tænkt	  noget	  andet.	   

I:	  Apropos	  H&M,	  det	  her	  er	  en	  H&M	  kjole	  i	  gammel	  stil	   
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R:	  Jeg	  tænker	  ikke	  den	  er	  autentisk.	  For	  jeg	  kan	  se	  på	  stoffet	  at	  den	  er	  ny.	  Og	  der	  er	  også	  et	  mærke	  i	  
nakken.	  Det	  er	  det	  med	  de	  nye	  gamle	  ting,	  det	  kan	  godt	  være	  det	  er	  inspireret	  af	  det	  gamle,	  men	  du	  kan	  
jo	  stadig	  se	  tendenserne	  med	  formgivning,	  at	  det	  er	  fra	  nyere	  tid.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  det	  første	  jeg	  
tænker,	  at	  det	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  lave	  en	  kopi	  af	  noget	  der	  er	  fra	  dengang.	  Det	  tænker	  jeg	  faktisk.	  Så	  jeg	  
tænker	  ikke	  at	  den	  er	  autentisk.	  Og	  det	  er	  sjovt	  for	  ved	  den	  (50’er	  kjolen)	  tænker	  jeg	  med	  det	  samme	  
på	  en	  person,	  og	  det	  tænker	  jeg	  overhovedet	  ikke	  der	  (H&M	  kjolen).	  Der	  ser	  jeg	  bare	  en	  kjole	  på	  en	  
bøjle.	   

I:	  Så	  det	  kunne	  være	  hvem	  som	  helst?	  	  
R:	  Der	  har	  jeg	  intet	  forhold	  til	  det,	  nej.	   

I:	  Så	  du	  tænker	  også	  at	  materialerne	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  det?	   

R:	  Ja,	  meget	  med	  materialerne.	   

I:	  Så	  har	  vi	  Lyngby	  vasen,	  som	  også	  er	  blevet	  reproduceret.	   

R:	  Den	  er	  faktisk	  virkelig	  svær,	  fordi	  inden	  de	  begyndte	  med	  det	  her	  masse-‐lagersalg,	  da	  syntes	  jeg	  
faktisk	  at	  Lyngby	  vasen	  var	  super	  autentisk	  og	  det	  er	  håndværk,	  og	  man	  tænkte	  at	  Lyngby	  vasen	  er	  
den	  her	  smukke,	  dyre	  vase	  som	  ikke	  stod	  i	  alle	  hjem.	  Jeg	  skulle	  købe	  en	  stegeso	  i	  Fisketorvet	  forleden,	  
og	  så	  kommer	  jeg	  derud,	  og	  jeg	  hader	  for	  det	  første	  Fisketorvet,	  så	  er	  der	  en	  hel	  butik,	  hvor	  de	  står	  og	  
sælger	  Lyngby	  vaser,	  og	  så	  på	  Fisketorvet?!	  Altså,	  come	  on.	  Jeg	  havde	  det	  fair	  nok	  med	  at	  det	  solgte	  
dem	  nede	  på	  Strædet,	  for	  det	  er	  også	  en	  anden	  type	  person	  der	  kommer	  dernede.	   

I:	  Det	  er	  den	  outlet	  butik	  du	  tænker	  på?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  sådan	  en	  outlet	  nede	  på	  Strædet,	  og	  så	  er	  der	  åbenbart	  også	  en	  outlet	  på	  Fisketorvet	  nu.	  Så	  
stejler	  jeg	  fuldstændig.	  Det	  kan	  jeg	  slet	  ikke.	   

I:	  Hvorfor	  gør	  du	  det?	   

R:	  Det	  er	  fordi	  jeg	  ikke	  identificerer	  mig	  med	  den	  type	  person,	  der	  normalt	  handler	  derude.	  Jeg	  kan	  
huske,	  at	  da	  jeg	  var	  derude	  sidste	  gang,	  så	  står	  der	  en	  eller	  anden	  pige	  med	  sådan	  nogle	  pels-‐
dippedutter	  og	  sko,	  hvor	  hælene	  er	  røget	  lidt	  af	  og	  har	  sådan	  et	  tramp	  stamp	  og	  er	  helt	  solariebrun	  
med	  masser	  af	  makeup	  ud	  over.	  Og	  så	  med	  hendes	  tatoverede	  kæreste.	  Og	  så	  har	  jeg	  det	  sådan,	  at	  hvis	  
de	  også	  køber	  Lyngby	  vasen,	  det	  gider	  jeg	  ikke.	  Så	  den	  er	  ret	  svær,	  fordi	  det	  går	  kun	  et	  halvt	  år	  tilbage,	  
hvor	  jeg	  syntes	  den	  var	  mega	  autentisk,	  og	  nu	  har	  jeg	  det	  lidt	  dobbelt	  med	  den.	   

I:	  Er	  det	  fordi	  alle	  har	  den?	  	  
R:	  Ja,	  altså	  der	  er	  stadig	  mange	  der	  kan	  have	  den,	  men	  det	  er	  mere	  konteksten,	  hvor	  den	  bliver	  solgt	  og	  
promoveret,	  det	  er	  ikke	  en	  jeg	  kan	  identificere	  mig	  med.	   

I:	  Så	  det	  gør	  at	  den	  mister	  lidt	  værdi?	   

R:	  Ja,	  også	  at	  man	  kan	  se	  der	  står	  fyrre	  eller	  måske	  flere	  hundrede,	  og	  så	  er	  de	  sat	  mega	  meget	  ned.	  Det	  
virker	  som	  om	  de	  bare	  skal	  af	  med	  dem.	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  så	  godt	  lide,	  at	  det	  bare	  er	  sådan	  noget	  der	  
skal	  spyttes	  ud	  lige	  pludselig.	  Hvorfor	  skal	  det	  lige	  pludselig	  det?	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  lide.	   

I:	  Hvis	  du	  havde	  fundet	  en	  original	  Lyngby	  vase	  på	  et	  loppemarked,	  ville	  du	  så	  synes	  den	  var	  
autentisk? 

R:	  Ja	  det	  tror	  jeg.	  Så	  ville	  jeg	  nok	  kun	  tænke	  på	  pris.	  Hvis	  jeg	  kunne	  få	  den	  for	  40	  kr,	  så	  ville	  jeg	  tænke	  
“fedt	  nok,	  så	  køber	  jeg	  den” 

I:	  Så	  har	  vi	  en	  Musselmalet	  kop 
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R:	  Jamen	  det	  er	  100%	  autentisk.	  Og	  det	  vil	  det	  altid	  være,	  lige	  meget	  hvad	  der	  sker.	  Det	  ligger	  så	  dybt	  
begravet	  i	  vores	  kultur.	  Og	  det	  er	  bare	  noget	  der	  bliver	  ved	  med	  at	  gå	  igen,	  det	  er	  jo	  nærmest	  dansk	  
kulturarv.	  Det	  er	  jo	  noget	  af	  det	  fineste	  overhovedet.	  Hvis	  jeg	  kun	  kunne	  få	  det	  her	  det	  her	  porcelæn	  så	  
ville	  jeg	  også	  have	  det.	  Jeg	  synes	  det	  er	  så	  flot.	   

I:	  Har	  du	  noget	  af	  det?	  	  
R:	  Nej,	  jeg	  har	  noget	  Mågestel,	  men	  ikke	  Musselmalet,	  fordi	  det	  er	  bare	  for	  dyrt.	  Jeg	  har	  ikke	  råd	  til	  det,	  
desværre.	  Ikke	  endnu,	  men	  det	  kommer	  nok	  en	  dag,	  og	  så	  skal	  jeg	  også	  have	  noget,	  det	  skal	  jeg.	  Det	  er	  
bare	  en	  klassiker,	  der	  aldrig	  kommer	  til	  at	  gå	  af	  mode.	  Det	  kan	  aldrig	  blive	  smadret	  i	  min	  verden,	  det	  
tror	  jeg	  ikke	  på.	  Men	  det	  er	  også	  fordi	  de	  holder	  prisen	  oppe,	  så	  er	  der	  helt	  naturlig	  begrænsning	  på,	  
hvem	  der	  kan	  have	  det	  stående	  derhjemme.	  Det	  er	  jo	  ikke	  et	  særlig	  demokratisk	  design. 

I:	  Den	  bliver	  jo	  også	  nyproduceret	  hele	  tiden,	  ligesom	  Lyngby	  vasen?	   

R:	  Der	  er	  det	  nok	  noget	  med	  pris.	  De	  differentierer	  jo	  deres	  målgruppe	  ved	  stadig	  at	  holde	  prisen	  oppe.	  
En	  tallerken	  koster	  1000	  kr.	  eller	  et	  eller	  andet,	  det	  er	  jo	  helt	  sindssygt.	   

I:	  Gør	  det	  det	  mere	  autentisk	  at	  det	  holder	  det	  lidt	  fine	  image?	   

R:	  Ja,	  de	  er	  tro	  mod	  dem	  selv.	  Det	  synes	  jeg.	  Hvor	  jeg	  føler	  lidt	  at	  Lyngby	  sælger	  lidt	  ud	  ved	  at	  gøre	  det	  
på	  den	  måde.	   

I:	  Nu	  nævnte	  du	  selv	  Mågestellet.	  Ser	  du	  også	  den	  som	  en	  klassiker,	  eller	  er	  det	  ikke	  helt	  på	  samme	  
niveau?	   

R:	  Det	  er	  også	  en	  klassiker,	  men	  den	  er	  jo	  ved	  at	  dø	  nu,	  desværre.	  Den	  bliver	  ikke	  produceret	  længere,	  
og	  det	  er	  super	  ærgerligt,	  for	  hvis	  man	  skal	  have	  det,	  så	  skal	  du	  ud	  på	  loppemarked	  og	  finde	  det,	  og	  så	  
ville	  det	  jo	  nok	  også	  kun	  blive	  dyrere.	  Ligesom	  Bing	  &	  Grøndal,	  det	  har	  jo	  også	  fået	  en	  total	  revival	  på	  
loppemarkeder.	  Så	  det	  at	  de	  stopper	  produktionen	  kommer	  nok	  kun	  til	  at	  hjælpe	  dem	  endnu	  mere,	  
fordi	  så	  skal	  du	  virkelig	  lede	  og	  så	  bliver	  det	  dyrt.	   

I:	  Så	  bliver	  det	  mere	  specielt?	   

R:	  Ja,	  ligesom	  med	  vinyler.	  Det	  er	  noget	  man	  er	  stoppet	  med	  at	  masseproducere.	   

I:	  Ville	  du	  sige	  at	  Musselmalet	  er	  mere	  autentisk	  end	  Mågestellet?	   

R:	  Nej,	  for	  det	  her	  har	  bare	  så	  stor	  status	  at	  det	  kan	  man	  bare	  ikke	  pille	  ved	  (Musselmalet).	  Det	  tror	  jeg	  
ikke.	  Det	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  nummer	  et.	   

I:	  Så	  har	  vi	  en	  80’er	  bluse.	   

R:	  Det	  er	  sjovt,	  fordi	  den	  er	  autentisk,	  men	  når	  vi	  snakker	  om	  niveau	  af	  autenticitet,	  så	  synes	  jeg	  ikke	  
den	  er	  nær	  så	  autentisk	  som	  denne	  her	  (	  50’er	  kjolen),	  men	  det	  har	  jo	  nok	  noget	  med	  det	  historiske	  at	  
gøre.	  Fordi	  det	  her	  er	  længere	  tilbage.	  Når	  du	  er	  ude	  og	  købe	  ting,	  så	  er	  der	  rigtig	  stort	  udbud	  på	  80’er	  
ting,	  det	  er	  ret	  nemt	  at	  finde.	  Det	  er	  så	  ikke	  så	  moderne	  lige	  nu,	  det	  var	  det	  for	  fem	  år	  siden	  synes	  jeg.	  
Men	  det	  er	  ikke	  så	  lang	  tid	  siden,	  så	  det	  er	  nemmere	  at	  få	  fat	  på.	  Så	  den	  er	  helt	  klart	  autentisk,	  men	  
ikke	  lige	  så	  meget	  som	  den	  her	  (50’er	  kjolen).	  Så	  der	  spiller	  det	  historiske	  ind 

I:	  Også	  det	  med	  at	  der	  er	  mere	  af	  det?	   

R:	  Ja,	  for	  så	  lang	  tid	  siden	  er	  80’erne	  jo	  ikke.	  Det	  kan	  man	  nærmest	  få	  ved	  at	  tage	  sine	  forældres	  gamle	  
garderobe.	   

I:	  Så	  har	  vi	  en	  Marimekko	  ting	  fra	  70’erne 
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R:	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  autentisk,	  det	  er	  bare	  et	  andet	  brand,	  som	  egentlig	  klarer	  sig	  ret	  godt	  med	  at	  
sælge	  det	  de	  gør.	  Jeg	  ville	  ikke	  selv	  gå	  i	  det,	  men	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  ser	  ned	  på	  det	  som	  brand.	  Jeg	  
ser	  det	  også	  som	  noget	  af	  ret	  god	  kvalitet.	  Men	  jeg	  ser	  det	  ikke	  som	  autentisk	  på	  den	  måde.	  Det	  gør	  jeg	  
ikke.	  Fordi	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  deres	  brand,	  og	  det	  de	  profilerer	  sig	  på:	  at	  kopiere	  en	  anden	  tid.	  Det	  er	  
bare	  et	  hvilket	  som	  helst	  andet	  brand 

I:	  Så	  brandet	  gør	  ikke	  at	  det	  bliver	  mere	  autentisk?	  Hvis	  den	  her	  kjole	  havde	  været	  en	  anden	  “no	  name”	  
kjole	  fra	  70’erne?	  Gør	  det	  en	  forskel	  at	  det	  er	  et	  brand?	   

R:	  Ja	  det	  gør	  en	  forskel	  når	  det	  er	  Marimekko,	  fordi	  det	  er	  et	  nyt	  brand.	  For	  jeg	  ved,	  at	  det	  ikke	  er	  fra	  
70’erne,	  fordi	  det	  er	  Marimekko	  der	  har	  lavet	  det.	   

I:	  Men	  den	  er	  fra	  70’erne 

R:	  Nå,	  den	  er	  fra	  70’erne?	  Det	  er	  så	  min	  uvidenhed,	  for	  jeg	  troede	  faktisk	  at	  det	  kun	  var	  nyere	  ting.	  
Fordi	  det	  er	  den	  måde	  jeg	  	  har	  lært	  det	  at	  kende	  på,	  gennem	  Illums	  Bolighus.	   

I:	  Det	  har	  kørt	  samme	  stil	  hele	  tiden 

R:	  Men	  det	  ændrer	  nok	  ikke	  den	  opfattelse	  jeg	  har 

I:	  Så	  har	  vi	  et	  hæklet	  tæppe 

R:	  Det	  er	  lidt	  sjovt,	  for	  det	  er	  jo	  autentisk	  på	  den	  måde	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  siddet	  og	  lavet	  det.	  Så	  er	  
bliver	  det	  jo	  et	  håndværk.	  Selvom	  jeg	  synes	  det	  er	  pissegrimt,	  og	  jeg	  vil	  ikke	  have	  det	  selv,	  så	  er	  det	  da	  
meget	  sødt.	  Jeg	  forestiller	  mig	  sådan	  en	  sød	  gammel	  dame,	  der	  har	  lavet	  det	  til	  sit	  barnebarn	  og	  har	  
været	  rigtig	  glad	  for	  at	  give	  det	  videre.	  Så	  det	  har	  jeg	  jo	  noget	  med	  hende	  at	  gøre,	  personen	  der	  har	  
lavet	  det.	  For	  hun	  har	  garanteret	  brugt	  lang	  tid	  på	  det.	   

I:	  Hvis	  noget	  er	  hjemmelavet,	  bliver	  det	  så	  mere	  autentisk?	  	  
R:	  Ja,	  for	  så	  har	  man	  jo	  lavet	  det	  med	  noget	  kærlighed.	  For	  det	  tager	  jo	  pisse	  lang	  tid,	  og	  du	  kan	  jo	  
sagtens	  købe	  det	  til	  måske	  en	  50’er,	  men	  når	  man	  gør	  det	  op	  i	  timer.	  Det	  har	  garanteret	  taget	  3	  
måneder	  at	  sidde	  og	  hækle	  det	  der,	  så	  vil	  man	  det	  jo	  rigtig	  gerne,	  og	  så	  vil	  man	  jo	  rigtig	  gerne	  give	  det	  
til	  en	  person	  og	  gøre	  den	  person	  glad.	  Så	  der	  ligger	  nogle	  følelser	  i	  det	  på	  den	  måde.	  Så	  autenticitet	  er	  
jo	  mange	  ting,	  her	  er	  det	  noget	  med	  følelser	  og	  så	  er	  det	  noget	  historisk	  og	  noget	  med	  personen	  bag.	  
Både	  på	  personniveau	  og	  historisk.	  Og	  pris	  og	  udbud.	   

I:	  Har	  det	  også	  noget	  at	  gøre	  med	  håndværk 

R:	  Ja	  også	  håndværk,	  det	  er	  sådan	  jeg	  har	  det	  når	  jeg	  ser	  det	  tæppe.	  Det	  har	  helt	  klart	  noget	  med	  
håndværk	  og	  noget	  personligt,	  en	  person	  jeg	  så	  ikke	  kender.	   

I:	  Men	  hvis	  du	  så	  det	  tæppe	  på	  et	  loppemarked,	  så	  ville	  du	  ikke	  købe	  det? 

R:	  Nej,	  men	  det	  er	  bare	  fordi	  jeg	  ikke	  vil	  have	  det.	   

I:	  Hvad	  hvis	  din	  bedstemor	  havde	  lavet	  det?	   

R:	  Så	  ville	  jeg	  have	  det,	  for	  så	  ville	  jeg	  tænke	  på	  hende	  hver	  gang.	  Så	  ville	  jeg	  ikke	  kunne	  nænne	  at	  
smide	  det	  ud.	  Eller	  også	  ville	  jeg	  gemme	  det	  under	  min	  seng,	  så	  jeg	  i	  hvert	  fald	  ikke	  smed	  det	  ud.	  Det	  
ville	  jeg	  ikke	  kunne	  få	  mig	  selv	  til.	   

I:	  Har	  du	  nogle	  ting,	  hvor	  du	  ikke	  bruger	  dem,	  men	  du	  har	  dem	  bare?	   

R:	  Ja,	  rigtig	  meget.	  Hvor	  jeg	  ikke	  kan	  få	  mig	  selv	  til	  at	  smide	  det	  ud,	  men	  hvor	  jeg	  aldrig	  har	  brugt	  det.	   
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I:	  Hvad	  kan	  det	  være	  for	  nogle	  ting?	   

R:	  Jeg	  har	  f.eks.	  nogle	  sutsko,	  som	  min	  kærestes	  mor	  har	  strikket	  til	  mig,	  og	  de	  kradser	  helt	  vildt	  meget	  
og	  er	  alt	  for	  små,	  men	  det	  er	  bare	  så	  sødt	  at	  hun	  har	  lavet	  dem.	  Det	  er	  så	  sødt	  af	  hende,	  at	  hun	  syntes	  
jeg	  skulle	  have	  sådan	  nogle	  sutsko.	  Så	  selvfølgelig	  kan	  jeg	  ikke	  smide	  dem	  ud,	  men	  jeg	  kunne	  aldrig	  
drømme	  om	  at	  have	  dem	  på.	   

I:	  Så	  har	  vi	  en	  kjole	  fra	  30’erne 

R:	  Jeg	  ved	  ikke	  rigtig,	  jeg	  synes	  det	  er	  lidt	  svært.	  Jeg	  sad	  faktisk	  og	  tænkte	  på,	  at	  den	  kunne	  have	  været	  
fra	  H&M.	   

I:	  hvorfor	  synes	  du	  det?	   

R:	  fordi	  stoffet	  ser	  meget	  tyndt	  ud.	  Jeg	  kan	  selvfølgelig	  godt	  se	  der	  er	  nogle	  detaljer,	  men	  da	  jeg	  lige	  så	  
den	  tænkte	  jeg	  at	  den	  var	  lidt	  billig.	  Og	  at	  det	  godt	  kunne	  have	  været	  H&M	  eller	  Zara.	  Men	  det	  er	  jo	  
også	  fordi	  de	  producerer	  sådan	  nogle	  ting,	  noget	  der	  lidt	  går	  igen.	  Så	  den	  får	  jeg	  ikke	  noget	  ud	  af,	  når	  
jeg	  kigger	  på	  den.	   

I:	  Hvad	  tror	  du	  det	  gør,	  at	  nogle	  af	  de	  der	  high	  street	  brands	  laver	  noget	  der	  ligner?	   

R:	  Det	  ødelægger	  det	  jo	  for	  originalen,	  fordi	  man	  begynder	  at	  tage	  noget	  af	  det	  værdisæt	  og	  plante	  i	  
den	  nye.	  Det	  første	  jeg	  tænkte	  på	  var	  et	  high	  street	  brand,	  og	  så	  dør	  den	  der.	  Det	  jeg	  ville	  give	  for	  den	  
ændrer	  sig.	  Hvis	  nu	  jeg	  godt	  kunne	  lide	  den	  og	  jeg	  ikke	  tænkte	  på	  Zara,	  så	  ville	  jeg	  måske	  give	  500	  kr.	  
for	  den,	  og	  nu	  tænker	  jeg	  250	  eller	  200,	  hvis	  det	  er	  noget	  nyt.	  Så	  har	  den	  ikke	  den	  samme	  værdi	  for	  mig	  
længere.	   

I:	  Hvad	  hvis	  du	  så	  den	  og	  kunne	  fornemme	  på	  stoffet	  at	  det	  var	  specielt,	  eller	  du	  kunne	  se	  nogle	  spor	  af	  
brug?	   

R:	  Så	  ville	  jeg	  nok	  ændre	  lidt	  mening,	  hvis	  den	  var	  i	  lækkert	  silke.	  Så	  ville	  jeg	  nok	  have	  det	  lidt	  
anderledes	  end	  hvis	  det	  havde	  været	  polyester	  fra	  H&M	  eller	  en	  blanding	  af	  noget.	  På	  den	  måde	  går	  jeg	  
ret	  meget	  op	  i	  materialerne,	  det	  tænker	  jeg	  over.	  Jeg	  vil	  gerne	  betale	  mere	  for	  noget,	  der	  er	  uld	  eller	  
silke.	   

I:	  Hvad	  betyder	  tingenes	  stand	  for	  dig?	   

R:	  Hvis	  det	  er	  noget	  jeg	  rigtig	  gerne	  vil	  have,	  så	  går	  jeg	  på	  kompromis.	  Jeg	  har	  købt	  nogle	  rigtig	  fine	  
kjoler,	  hvor	  der	  har	  været	  hul	  i	  dem,	  og	  man	  ved	  bare	  man	  ikke	  kan	  lave	  det	  hul,	  men	  man	  vil	  rigtig	  
gerne	  give	  det	  en	  chance.	  Og	  så	  alligevel	  køber	  det	  med	  hjem,	  fordi	  den	  er	  så	  flot.	  Fuck	  det,	  det	  
forsvinder	  bare,	  også	  en	  plet.	  Og	  det	  ville	  jeg	  jo	  aldrig	  gøre	  med	  noget,	  der	  var	  nyt.	  Det	  er	  tit	  man	  står	  
dernede	  i	  butikken,	  og	  så	  er	  der	  makeup	  på,	  og	  så	  er	  det	  bare	  ud	  og	  videre.	  Men	  med	  det	  her,	  der	  bliver	  
der	  eksperimenteret	  med,	  om	  man	  kan	  få	  det	  af	  med	  sødmælk	  eller	  Vanish,	  for	  at	  man	  kan	  gå	  med	  det	  
alligevel.	   

I:	  Men	  hvordan	  har	  du	  med	  at	  vide	  det	  er	  en	  anden	  der	  har	  haft	  det.	  Hvad	  betyder	  det	  for	  dig? 

R:	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  ulækkert,	  det	  syntes	  jeg	  i	  starten,	  da	  jeg	  var	  teenager.	  Der	  syntes	  jeg	  det	  var	  
underligt,	  for	  jeg	  syntes	  at	  det	  lugtede	  dårligt	  når	  man	  kom	  ind	  i	  en	  genbrugsbutik,	  for	  det	  har	  en	  
speciel	  lugt.	  Min	  kæreste	  synes	  også	  nogle	  gange,	  når	  jeg	  køber	  noget	  nyt,	  at	  det	  skal	  udenfor	  fordi	  det	  
stinker.	  Han	  går	  helt	  bananas,	  men	  jeg	  har	  faktisk	  vænnet	  mig	  til	  den	  lugt.	  Det	  er	  underligt,	  ikke,	  men	  
man	  ved	  jo	  også	  fra	  forskning,	  at	  lugt	  og	  følelser	  bliver	  koblet	  sammen.	  Jeg	  har	  det	  jo	  mega	  optur	  over	  
vintage,	  så	  når	  jeg	  går	  ind	  i	  en	  vintage	  butik	  så	  kobler	  jeg	  det	  sammen	  med	  den	  lugt	  der	  er,	  og	  så	  
vender	  jeg	  det	  til	  noget	  positivt	  oppe	  i	  min	  hjerne.	  Så	  derfor	  synes	  jeg	  jo	  ikke	  det	  stinker,	  ligesom	  jeg	  
syntes	  det	  gjorde	  i	  starten.	   
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I:	  Gør	  det	  en	  forskel,	  hvis	  man	  ved	  hvem	  der	  har	  haft	  det?	   

R:	  Ja,	  der	  er	  jo	  også	  nogle	  af	  de	  butikker,	  der	  er	  begyndt	  at	  skrive	  historierne	  på,	  og	  så	  kan	  de	  sælge	  det	  
for	  mere.	  At	  vide	  hvem	  der	  har	  haft	  det,	  det	  er	  en	  god	  historie	  man	  kan	  fortælle.	  Der	  er	  også	  nogle	  af	  
mine	  ting,	  hvis	  jeg	  har	  fået	  dem	  fra	  min	  mors	  gamle	  nabo,	  så	  synes	  folk	  jo	  også	  det	  er	  sjovere,	  hvis	  jeg	  
kan	  fortælle	  en	  historie	  om,	  hvem	  der	  har	  haft	  det	  på	  og	  til	  hvad.	  Så	  det	  giver	  også	  noget	  værdi.	   

I:	  Lad	  os	  tage	  den	  her	  så:	  et	  gammelt	  rav	  smykke. 

R:	  Det	  jeg	  tænker	  på	  er	  faktisk	  min	  barndom,	  fordi	  der	  var	  meget	  rav	  over	  det	  hele.	  Der	  skulle	  vi	  alle	  
sammen	  have	  rav	  smykker	  på,	  og	  ringe.	  Det	  var	  bare	  det	  fedeste.	  Man	  kan	  jo	  ikke	  få	  rav	  længere,	  det	  er	  
det	  der	  er	  med	  det,	  det	  bliver	  ikke	  produceret	  længere,	  det	  kommer	  aldrig	  til	  at	  ske,	  så	  der	  er	  kun	  det	  
rav,	  der	  er.	  Jeg	  har	  ikke	  et	  specielt	  forhold	  til	  det.	  Det	  er	  fandme	  gammelt,	  virkelig	  gammeldags	  at	  gå	  
med.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  lige	  om	  jeg	  ville	  gøre.	  Det	  er	  da	  meget	  sjovt.	  Der	  sker	  ikke	  så	  meget,	  når	  jeg	  lige	  
kigger	  på	  den.	   

I:	  Så	  har	  vi	  nogle	  øreringe	  fra	  50’erne.	   

R:	  Dem	  synes	  jeg	  jo	  er	  vildt	  flotte.	  Det	  kunne	  ligeså	  godt	  være	  plastik,	  det	  er	  svært	  at	  se	  på	  billedet.	  
Hvis	  vi	  nu	  siger	  det	  ikke	  er	  sådan	  noget	  H&M,	  for	  det	  kan	  virkelig	  være	  svært	  at	  se	  forskel.	  Det	  er	  
sådan	  noget	  jeg	  ville	  købe,	  jeg	  synes	  det	  er	  mega	  fedt	  sådan	  noget	  der	  glitrer,	  bling	  bling.	  Jeg	  kan	  lige	  se	  
en	  gammel	  dame	  fra	  Hellerup,	  der	  har	  siddet	  og	  drukket	  drinks	  i	  fritiden	  og	  røget	  smøger,	  haft	  dem	  på.	  
De	  er	  ret	  autentiske,	  og	  vildt	  flotte	  synes	  jeg.	  De	  er	  seje.	   

I:	  Hvad	  hvis	  det	  var	  sådan	  nogle	  fra	  H&M?	   

R:	  Jamen	  så	  ville	  jeg	  nok	  ikke	  passe	  på	  dem.	  Så	  ville	  jeg	  købe	  dem	  for	  50	  kr.	  og	  så	  ville	  jeg	  ikke	  tænke	  så	  
meget	  over,	  hvis	  de	  gik	  i	  stykker	  eller	  hvis	  jeg	  tabte	  dem	  eller	  gav	  dem	  til	  en	  veninde.	  Så	  det	  betyder	  
meget	  om	  det	  er	  derfra	  eller	  det	  er	  et	  eller	  andet	  plastik.	  Jeg	  har	  tit	  købt	  sådan	  noget	  bling	  bling	  fra	  
H&M,	  fordi	  jeg	  tit	  blev	  grebet	  af	  stemningen	  og	  haft	  det	  på	  en	  gang	  eller	  aldrig	  haft	  det	  på,	  og	  så	  får	  jeg	  
det	  ikke	  på	  igen.	  Det	  er	  også	  den	  der	  lyd,	  når	  man	  går	  med	  det.	  Det	  der	  plastik.	  Og	  det	  er	  let,	  det	  føles	  
som	  en	  plastik	  ting,	  og	  farven	  begynder	  at	  skalle	  af,	  stenene	  falder	  ud	  osv.	  Så	  selvom	  man	  ikke	  kan	  se	  
forskel,	  så	  kan	  man	  godt	  mærke	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  og	  høre	  det.	  Og	  man	  kan	  høre	  at	  det	  er	  
sten,	  hvis	  du	  banker	  på	  det,	  og	  det	  har	  en	  anden	  tyngde,	  når	  du	  har	  det	  på.	   

I:	  Vil	  du	  sige	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  om	  noget	  er	  en	  god	  kopi	  eller	  en	  dårlig	  kopi?	  Eller	  er	  kopier	  bare	  
uautentiske?	   

R:	  Nej,	  man	  kan	  sagtens	  finde	  noget	  der	  er	  en	  god	  kopi.	  Jeg	  havde	  også	  selv	  engang	  købt	  sådan	  en	  flot	  
kopi	  af	  en	  Chanel	  taske	  i	  London,	  som	  var	  sådan	  en	  upper	  kopi,	  som	  alligevel	  koster	  400	  kr.	  Og	  det	  er	  
jo	  fake,	  men	  den	  var	  bare	  så	  flot	  alligevel,	  og	  det	  var	  stadig	  ægte	  læder.	  Men	  der	  er	  helt	  klart	  forskel,	  
hvis	  det	  er	  sådan	  noget	  plastik-‐plastik	  eller	  om	  materialerne	  stadig	  er	  i	  orden.	  Men	  jeg	  vil	  helst	  undgå	  
dem.	   

I:	  Det	  er	  stadig	  sjovere	  at	  have	  originaler 

R:	  Ja,	  det	  er	  det	   

I:	  Så	  har	  vi	  julekugler.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  dem?	  Eller	  bare	  gammelt	  julepynt	  generelt?	   

R:	  Jeg	  synes	  faktisk	  det	  er	  ret	  fint	  at	  have	  sådan	  nogle,	  og	  beholde	  det.	  Jeg	  har	  selv	  rigtig	  meget	  Georg	  
Jensen	  julepynt,	  som	  ikke	  er	  sådan	  noget	  plastik	  julepynt,	  som	  man	  gerne	  vil	  gemme	  og	  tager	  det	  frem	  
år	  efter	  år.	  Og	  det	  kunne	  	  jeg	  også	  forestille	  mig,	  hvis	  jeg	  havde	  sådan	  nogle	  gamle	  fine	  julekugler,	  så	  
ville	  jeg	  også	  passe	  rigtig	  godt	  på	  dem,	  og	  sørge	  for	  at	  de	  kom	  ned	  i	  deres	  æsker	  bagefter,	  og	  købe	  et	  
rigtigt	  silkebånd	  de	  kunne	  hænge	  i.	  Så	  man	  kan	  sagtens	  både	  have	  sådan	  noget	  skod	  pynt,	  og	  købe	  
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noget,	  der	  er	  lækkert	  som	  man	  gerne	  vil	  gemme.	  Der	  ville	  det	  bl.a.	  være	  Royal	  Copenhagen,	  hvis	  man	  
skulle	  købe	  påskepynt.	   

I:	  Hvilken	  forskel	  gør	  det	  i	  forhold	  til	  du	  fandt	  sådan	  en	  kasse	  med	  gammelt	  julepynt?	  	  
R:	  Jeg	  ville	  nok	  blive	  mere	  ked	  af	  det,	  hvis	  det	  her	  gik	  i	  stykker	  (julekuglerne),	  fordi	  det	  er	  sværere	  at	  få	  
fat	  i	  kugler	  fra	  50’erne.	  Georg	  Jensen	  bliver	  stadig	  produceret,	  så	  ville	  det	  bare	  være	  2016	  i	  stedet	  for	  
2014.	  Hvorimod	  de	  her	  de	  er	  glas,	  så	  de	  ville	  rimelig	  let	  gå	  i	  stykker.	  De	  ville	  også	  være	  svære	  at	  finde	  
igen	  i	  original	  æske.	  Så	  det	  ville	  jeg	  være	  ret	  ked	  af,	  hvis	  jeg	  havde	  dem	  og	  de	  gik	  i	  stykker	  eller	  blev	  
væk.	   

I:	  Nu	  har	  du	  set	  alle	  billederne.	  Er	  der	  nogen	  du	  synes	  er	  mere	  autentiske	  end	  andre?	   

R:	  Der	  er	  jeg	  slet	  ikke	  i	  tvivl.	  Det	  er	  50’er	  kjolen	  og	  Musselmalet,	  det	  er	  dem	  der	  er	  mest	  autentiske.	  Det	  
er	  flest	  følelser,	  der	  kommer	  op	  i	  mig,	  når	  jeg	  ser	  dem.	  Hvor	  her	  (om	  Musselmalet)	  er	  det	  helt	  klassisk,	  
som	  aldrig	  går	  af	  mode	  og	  altid	  vil	  være	  flot	  og	  fint,	  som	  jeg	  selv	  ville	  ønske	  jeg	  havde	  i	  store	  mængder,	  
hvor	  her	  (50’er	  kjolen)	  er	  det	  mere	  meget	  med	  tiden	  og	  en	  person.	  Og	  det	  er	  jo	  håndværk,	  man	  kan	  jo	  
se	  alt	  det	  broderi.	  Det	  er	  noget	  der	  skal	  passes	  på.	  Den	  skal	  til	  rens.	   

I:	  Så	  det	  gør	  en	  forskel	  at	  det	  er	  håndlavet?	   

R:	  Ja,	  begge	  er	  jo	  håndlavet,	  selvom	  det	  jo	  nok	  er	  kinesere	  der	  sidder	  og	  maler	  det.	  Men	  sådan	  er	  det	  jo.	  
Men	  der	  er	  stadig	  nogle	  design	  tanker	  i	  det,	  som	  altid	  vil	  være	  de	  samme.	   

I:	  Nu	  nævnte	  du,	  at	  du	  også	  tit	  køber	  ting	  i	  udlandet.	  Betyder	  det	  noget,	  hvor	  du	  køber	  ting	  henne? 

R:	  Ja,	  det	  er	  jo	  også	  derfor	  man	  har	  sine	  yndlingssteder,	  hvor	  man	  bliver	  ved	  med	  at	  komme	  tilbage.	  
Der	  hvor	  jeg	  mest	  kan	  lide	  at	  komme,	  det	  er	  ude	  i	  Bushwick	  i	  Brooklyn,	  men	  det	  er	  også	  fordi	  at	  alle	  
der	  tager	  til	  New	  York,	  de	  skal	  jo	  på	  Manhattan,	  og	  der	  er	  rigtig	  mange	  genbrug	  på	  First	  Avenue.	  Men	  
der	  er	  ikke	  så	  mange	  der	  kommer	  derude	  af,	  så	  der	  føler	  jeg	  at	  man	  virkelig	  kan	  finde	  nogle	  skatte.	  
Hvis	  jeg	  finder	  nogle	  skatte,	  så	  kommer	  jeg	  tilbage.	  Jeg	  har	  jo	  også	  forskelligt	  forhold	  til	  de	  butikker	  
der	  ligger	  her	  i	  København,	  f.eks.	  Time’s	  Up,	  det	  er	  sådan	  noget	  rigtig	  fint	  og	  lækkert.	  Der	  skal	  det	  være	  
en	  god	  måned,	  hvis	  jeg	  skal	  derned.	  Hvor	  Prag	  der	  kan	  jeg	  stadig	  finde	  rigtig	  mange	  skatte,	  men	  det	  er	  
stadig	  okay	  billigt.	  Så	  der	  bliver	  jeg	  ved	  med	  at	  komme	  tilbage,	  fordi	  jeg	  føler	  jeg	  kan	  gøre	  nogle	  gode	  
kup	  der.	   

I:	  Er	  det	  noget	  du	  tænker	  på?	  Vækker	  det	  nogle	  minder?	   

R:	  Ja,	  specielt	  ved	  møbler.	  Der	  tænker	  jeg	  rigtig	  meget	  over,	  om	  det	  selv	  er	  noget	  jeg	  har	  været	  med	  til	  
at	  skabe,	  at	  jeg	  selv	  har	  sat	  det	  i	  stand	  eller	  ordnet	  det,	  og	  det	  er	  dejligt	  at	  kunne	  sige	  det	  til	  folk	  der	  er	  
på	  besøg.	  Det	  kan	  jeg	  rigtig	  godt	  lide,	  og	  det	  tænker	  jeg	  tit	  på.	  Med	  tøjet,	  der	  glemmer	  jeg	  det	  nok	  lidt	  jo	  
længere	  tid	  jeg	  har	  det.	  Men	  jeg	  tænker	  meget	  over	  at	  det	  er	  noget	  anderledes,	  og	  så	  passer	  jeg	  bedre	  
på	  det.	   

I:	  F.eks.	  med	  det	  catsuit	  du	  har,	  tænker	  du	  over	  da	  du	  købte	  det	  i	  New	  York,	  altså	  hvor	  det	  var	  og	  i	  
hvilken	  situation?	   

R:	  Ja,	  jeg	  kan	  stadig	  huske	  den	  dag,	  hvor	  jeg	  står	  og	  prøver	  det	  og	  hvilken	  veninde	  jeg	  havde	  med	  
derinde.	  Det	  tænker	  jeg	  meget	  mere	  over,	  hvor	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  at	  jeg	  har	  været	  i	  H&M	  eller	  
Topshop	  dagen	  efter.	  Så	  man	  kan	  huske	  det	  bedre,	  episoden,	  især	  hvis	  man	  har	  været	  ude	  og	  rejse	  og	  
jagte	  et	  eller	  andet.	   

I:	  Hvad	  er	  det	  gamle	  ting	  kan,	  som	  nye	  ting	  ikke	  kan?	   

R:	  Det	  kan	  give	  et	  bestemt	  look,	  som	  man	  ikke	  kan	  få	  med	  nye	  ting.	  Det	  er	  anderledes	  og	  unikt,	  og	  det	  
giver	  en	  pendant	  til	  alt	  det	  nye,	  og	  du	  kan	  selv	  skabe	  dit	  eget	  look.	  Det	  giver	  noget	  mere	  personligt,	  og	  
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det	  giver	  også	  noget	  til	  min	  personlighed,	  at	  jeg	  kan	  skabe	  et	  look	  andre	  ikke	  kan,	  f.eks.	  hvis	  jeg	  går	  i	  
byen.	  Man	  ved	  man	  bliver	  lagt	  mærke	  til,	  fordi	  det	  er	  noget	  andet,	  og	  det	  er	  kun	  noget	  som	  jeg	  har.	   

I:	  Føler	  at	  det	  også	  sammen	  med	  din	  identitet?	   

R:	  Ja,	  selvfølgelig,	  rigtig	  meget.	  Det	  hænger	  meget	  sammen	  med	  ens	  identitet,	  at	  det	  er	  noget	  nogen	  
personer	  gør.	  Jeg	  har	  nogle	  veninder,	  der	  dyrker	  det	  rigtig	  meget,	  og	  jeg	  tror	  de	  ville	  føle,	  at	  det	  
mistede	  noget	  af	  deres	  coolness,	  hvis	  de	  holdt	  op	  med	  at	  gøre	  det.	  For	  de	  har	  nærmest	  et	  ry	  for	  at	  vide	  
hvor	  der	  er	  noget	  henne	  i	  hvilke	  butikker.	  Der	  er	  nogen	  der	  kan	  finde	  på	  at	  ringe	  og	  sige	  “jeg	  har	  lige	  
været	  hernede	  og	  se	  den	  her,	  så	  måske	  skal	  du	  lige	  tage	  ned	  og	  kigge	  på	  den”.	  Vi	  bruger	  også	  
Instagram,	  hvis	  der	  er	  nogen	  der	  ser	  noget,	  og	  så	  tagger	  vi	  hinanden,	  med	  “den	  her	  er	  lige	  dig”,	  så	  vi	  
holder	  hinanden	  opdateret.	  Så	  der	  er	  noget	  over	  at	  være	  på	  forkant,	  og	  det	  er	  jo	  mega	  svært	  at	  vide	  
hvad	  der	  er	  rundt	  omkring,	  for	  det	  er	  ikke	  ligesom	  i	  H&M,	  hvor	  det	  hænger	  en	  måned.	  Der	  er	  kun	  den	  
ene	  ting.	   

I:	  Føler	  du	  dig	  mere	  som	  dig	  selv,	  når	  du	  har	  vintage	  tøj	  på	  eller	  omgiver	  dig	  med	  gamle	  møbler?	   

R:	  Ja	  det	  synes	  jeg,	  for	  det	  er	  jo	  noget,	  man	  selv	  har	  været	  med	  til	  at	  vælge	  ud	  og	  skabe	  og	  man	  har	  
arbejdet	  på	  det.	  Det	  bliver	  mere	  en	  selv,	  i	  forhold	  til,	  hvis	  det	  er	  noget	  alle	  andre	  har	  på.	  Der	  er	  jo	  ikke	  
noget	  mere	  kikset	  end	  at	  møde	  nogen,	  og	  så	  ligner	  man	  hinanden.	  Så	  det	  betyder	  meget	  for	  min	  
selvopfattelse	  og	  identitet.	   

I:	  Kan	  du	  føle	  dig	  direkte	  utilpas,	  hvis	  du	  har	  et	  eller	  andet	  mainstream	  på?	   

R:	  Nej	  det	  kommer	  helt	  an	  på	  konteksten,	  for	  hvis	  jeg	  skal	  på	  arbejde	  skal	  jeg	  helst	  have	  noget	  helt	  
“normcore”	  på.	  Jeg	  plejer	  nærmest	  altid	  at	  have	  sort	  rullekrave	  på	  og	  sorte	  bukser	  og	  sorte	  støvletter.	  
Så	  det	  er	  meget	  med	  konteksten,	  hvad	  man	  skal	  lave.	  	  

 

8.5	  Bilag	  5:	  Transskription	  af	  interview	  med	  Maiken	  
I:	  Intro	  til	  specialet	  og	  interviewet.	  Angående	  det	  der	  med	  retro	  og	  vintage,	  det	  er	  som	  om	  der	  ikke	  
rigtig	  er	  enighed	  om,	  hvordan	  man	  skal	  bruge	  de	  ord.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det,	  hvordan	  bruger	  du	  det	  
ene	  og	  det	  andet? 

R:	  Jeg	  tror	  i	  virkeligheden	  jeg	  deler	  det	  op	  i	  tidsperioder.	  Hvor	  jeg	  tænker,	  at	  vintage	  måske	  er	  50’erne,	  
60’erne	  og	  før	  det	  og	  retro	  er	  60’erne,	  70’erne	  og	  80’erne	  måske	  også 

I:	  Så	  det	  har	  noget	  med	  stilen	  at	  gøre?	   

R:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  i	  virkeligheden	  at	  jeg	  deler	  det	  op	  i,	  og	  jeg	  ved	  egentlig	  ikke	  hvorfor.	  Men	  at	  det	  er	  de	  
der	  mere	  psykedeliske	  mønstre	  og	  sådan	  nogle	  kitschede	  ting,	  der	  hører	  ind	  under	  retro,	  og	  vintage	  er	  
mere	  fine	  ting	  med	  blonder	  og	  brokade.	   

I:	  Vil	  du	  sige,	  at	  vintage	  er	  mere	  unikt? 

R:	  Nej	  ikke	  nødvendigvis.	  Det	  kan	  det	  andet	  lige	  så	  godt	  være,	  men	  det	  er	  sådan	  lidt	  finere	  i	  det.	   

I:	  Vil	  du	  starte	  med	  at	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv?	   

R:	  Jeg	  laver	  lidt	  af	  hvert.	  Jeg	  arbejder	  på	  et	  behandlingshjem,	  i	  en	  skærmet	  enhed,	  hos	  en	  beboer	  der	  er	  
autist	  og	  har	  en	  masse	  psykiatriske	  overbygninger	  og	  sociale	  problemer,	  og	  som	  ikke	  kan	  omgås	  
andre.	  Så	  det	  er	  derfor	  det	  er	  en	  skærmet	  enhed,	  ret	  voldsomt.	  Og	  så	  læser	  jeg	  til	  pædagog	  samtidig,	  så	  
jeg	  har	  både	  fuldtidsarbejde	  og	  fuldtidsstudium	  på	  samme	  tid.	  Så	  der	  er	  nok	  at	  tage	  sig	  til,	  men	  jeg	  har	  
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nogle	  gode	  arbejdstider	  og	  arbejder	  lang	  tid	  ad	  gangen,	  et	  helt	  døgn	  faktisk.	  Så	  man	  er	  træt	  bagefter,	  
men	  det	  giver	  noget	  råderum	  til	  at	  få	  det	  til	  at	  passe	  sammen	  med	  studiet.	   

I:	  Og	  hele	  den	  her	  retro	  og	  vintage	  interesse,	  hvordan	  opstod	  den?	   

R:	  Jeg	  tror	  i	  virkeligheden	  bare,	  at	  jeg	  altid	  har	  været	  rigtig	  glad	  for	  gammelt	  lort,	  skulle	  jeg	  til	  at	  sige.	  
Det	  er	  måske	  et	  eller	  andet	  med,	  at	  der	  er	  noget	  charme	  og	  historie	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  
noget	  nemmere	  at	  finde	  nogle	  ting,	  som	  ikke	  alle	  mennesker	  har	  stående	  derhjemme.	  Eller	  går	  klædt	  i	  
eller	  hvad	  det	  nu	  måtte	  være.	  Så	  det	  er	  jo	  også	  et	  eller	  andet	  med,	  at	  man	  måske	  ikke	  ligner	  alle	  andre,	  
der	  har	  hivet	  noget	  ned	  fra	  en	  bøjlestang	  i	  Vero	  Moda	  eller	  H&M.	   

I:	  Kan	  du	  huske	  hvornår	  det	  startede?	   

R:	  Jeg	  tror	  altid	  det	  har	  været	  sådan,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  andet.	   

I:	  Så	  det	  er	  måske	  også	  noget	  du	  er	  vokset	  op	  med?	   

R:	  Nej	  absolut	  ikke,	  på	  ingen	  måde	  overhovedet.	  Jeg	  er	  bare	  født	  lidt	  på	  tværs	  generelt.	  Men	  nej,	  
absolut	  ikke,	  jeg	  kommer	  fra	  et	  hjem	  hvor	  min	  far	  var	  VVS’er	  og	  håndværker	  og	  min	  mor	  er	  ufaglært,	  
så	  jeg	  er	  vokset	  op	  i	  en	  gammel	  murermestervilla	  med	  helt	  almindelige	  ting.	   

I:	  Så	  det	  var	  ikke	  sådan,	  at	  du	  blev	  slæbt	  med	  på	  loppemarkeder?	   

R:	  Nej,	  slet	  ikke.	  Men	  jeg	  har	  altid	  selv	  haft	  sådan	  en..	  Også	  da	  jeg	  var	  helt	  lille,	  og	  min	  mor	  slæbte	  mig	  
med	  ind	  i	  en	  eller	  anden	  tøjforretning	  og	  skulle	  finde	  noget	  jeg	  skulle	  have	  på,	  så	  var	  der	  aldrig	  rigtig	  
enighed	  om	  det.	  Så	  selv	  da	  jeg	  var	  helt	  lille,	  der	  ville	  jeg	  gerne	  noget	  andet 

I:	  Så	  hvad	  er	  det	  der	  motiverer	  dig	  til	  at	  købe	  de	  her	  gamle	  ting,	  hvorfor	  er	  det	  spændende? 

R:	  Jeg	  tror	  det	  er	  lidt	  som	  et	  kærlighedsforhold.	  Igen:	  hvis	  man	  bare	  går	  ind	  i	  en	  eller	  anden	  almindelig	  
forretning,	  så	  hænger	  der	  bare	  de	  der	  helt	  almindelige	  ting,	  som	  er	  nyproducerede,	  hvor	  du,	  hvis	  du	  
går	  ind	  i	  en	  genbrugsforretning,	  så	  ligger	  der	  noget	  historie.	  Der	  ligger	  et	  eller	  andet	  i	  det	  der	  med,	  at	  
tingene	  har	  levet	  et	  liv	  før	  mig.	   

I:	  Hvad	  betyder	  det,	  at	  du	  ved	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  haft	  det	  før?	   

R:	  Jeg	  ved	  det	  faktisk	  ikke 

I:	  Tænker	  du	  over	  det,	  hvem	  det	  har	  været	  og	  hvem	  der	  har	  haft	  det	  på? 

R:	  Ja	  det	  tror	  jeg	  at	  jeg	  gør,	  mere	  eller	  mindre	  bevidst.	  Der	  ligger	  jo	  helt	  tydeligt	  et	  eller	  andet	  i	  de	  der	  
forskellige	  tidsaldre. 

I:	  Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting	  du	  køber?	   

R:	  Det	  er	  meget	  blandet.	  Lige	  fra	  møbler	  til	  gamle	  tasker,	  sko	  og	  kjoler 

I:	  Så	  det	  er	  både	  til	  boligen	  og	  til	  klædeskabet?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  det 

I:	  Hvad	  kigger	  du	  efter,	  når	  du	  falder	  over	  noget?	  Hvordan	  ved	  du,	  at	  det	  er	  det	  du	  skal	  have?	   

R:	  Det	  er	  det	  der	  er	  lidt	  sært,	  for	  det	  er	  jo	  rimelig	  blandet.	  For	  den	  gamle	  skænk	  (peger	  på	  hvidmalet	  
skænk	  med	  træudsnit),	  den	  har	  jo	  fine	  gamle	  udskæringer	  og	  så	  har	  jeg	  også	  gamle	  frugtkasser.	  Nogle	  
ting	  giver	  bare	  en	  en	  følelse,	  hvor	  de	  føles	  som	  om	  de	  hører	  til	  hos	  en.	  Og	  det	  kan	  være	  rigtig	  blandet.	   
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I:	  Så	  det	  er	  bare	  noget	  du	  kan	  mærke,	  når	  du	  finder	  det	  inde	  i	  en	  butik?	   

R:	  Ja 

I:	  Så	  du	  følger	  ikke	  en	  bestemt	  stil	  eller	  en	  bestemt	  tidsperiode?	  	  
R:	  Overhovedet	  ikke,	  slet	  ikke 

I:	  Du	  blander	  bare	  som	  du	  har	  lyst	  til?	   

R:	  ja 

I:	  Du	  blander	  også	  med	  nye	  ting?	   

R:	  Ja 

I:	  Så	  du	  har	  ikke	  noget	  imod	  at	  blande	  med	  noget	  der	  er	  nyproduceret?	   

R:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  sagtens.	  De	  her	  stole	  det	  er	  jo	  Kartell	  stole,	  så	  de	  er	  jo	  rimelig	  nye.	  Men	  jeg	  kan	  ikke	  se	  
noget	  problem	  i,	  at	  de	  skal	  stå	  sammen	  med	  en	  gammel	  skænk.	   

I:	  Hvad	  synes	  du	  det	  giver,	  at	  det	  bliver	  blandet?	   

R:	  Noget	  mere	  personlighed.	  Hvis	  jeg	  kun	  satte	  ting	  sammen	  fra	  en	  bestemt	  tidsalder,	  så	  ville	  det	  lidt	  
give	  samme	  resultat,	  hvis	  jeg	  kun	  havde	  nye	  ting.	   

I:	  For	  der	  er	  jo	  nogen,	  der	  er	  meget	  stringente	  og	  tøjet	  skal	  kun	  være	  fra	  40’erne	  eller	  tidlig	  50’er.	  Hvad	  
tænker	  du	  om	  det?	   

R:	  Det	  skal	  de	  jo	  være	  meget	  velkomne	  til,	  men	  jeg	  har	  det	  slet	  ikke	  sådan	  selv.	  Jeg	  kan	  lige	  så	  godt	  
have	  den	  her	  på,	  som	  jeg	  kan	  have	  en	  eller	  anden	  kjole	  fra	  60’erne	  eller	  for	  den	  sags	  skyld	  jeans	  og	  en	  
t-‐shirt 

 

I:	  Hvad	  er	  det	  der	  afgør,	  hvad	  du	  tager	  på?	  Hvad	  bruger	  du	  tøjet	  til?	  Er	  det	  specielle	  lejligheder	  eller	  
hver	  dag?	   

R:	  Det	  er	  ikke	  hver	  dag,	  og	  det	  ville	  være	  problematisk	  hvis	  jeg	  gjorde	  det	  med	  det	  arbejde	  jeg	  har.	  Det	  
kan	  ske	  at	  der	  er	  noget,	  der	  kan	  gå	  i	  stykker.	  Men	  generelt,	  ligesom	  det	  med	  at	  jeg	  bare	  føler	  et	  eller	  
andet	  føles	  rigtigt,	  så	  tror	  jeg	  det	  er	  lige	  sådan	  med	  tøj.	  Jeg	  tager	  det	  på	  jeg	  har	  lyst	  til	  den	  dag,	  og	  det	  
kan	  sagtens	  være,	  at	  jeg	  tager	  en	  kjole	  på	  selvom	  jeg	  bare	  skal	  drøne	  rundt	  herhjemme,	  men	  det	  kan	  
også	  være	  jeg	  tager	  den	  på,	  når	  jeg	  skal	  ud.	  Nu	  skal	  jeg	  rent	  faktisk	  ud	  i	  aften.	   

I:	  Hvad	  betyder	  hvilken	  stand	  tingene	  er	  i?	  Betyder	  det	  noget,	  når	  du	  køber?	   

R:	  Med	  tøj	  f.eks.,	  jeg	  kan	  sikker	  godt	  sy,	  det	  har	  jeg	  gjort	  engang,	  men	  det	  er	  mange	  år	  siden,	  og	  det	  er	  
ikke	  noget	  jeg	  praktiserer.	  Så	  det	  skal	  jo	  helst	  hænge	  sammen.	  Men	  på	  den	  anden	  side,	  af	  en	  eller	  
anden	  grund.	  Jeg	  har	  rigtig	  mange	  sko,	  og	  det	  skal	  selvfølgelig	  helst	  være	  nogle	  jeg	  kan	  gå	  i,	  men	  den	  
anden	  vej	  rundt,	  så	  har	  jeg	  også	  praktiseret	  at	  købe	  nogle	  forskellige	  par,	  som	  ikke	  er	  til	  at	  gå	  i	  
længere.	  Så	  står	  de	  til	  pynt,	  fordi	  de	  var	  så	  fine,	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  lade	  være	  med	  at	  købe	  dem.	   

I:	  Hvad	  med	  f.eks.	  dine	  møbler,	  eller	  hvis	  du	  køber	  nogle	  ting.	  Sætter	  du	  dem	  også	  selv	  i	  stand?	   

R:	  Det	  har	  jeg	  ikke	  gjort	  med	  noget	  af	  det	  der	  er	  her,	  nej.	  Men	  det	  kunne	  jeg	  principielt	  set	  sagtens	  
gøre,	  jeg	  har	  sat	  hele	  lejligheder	  i	  stand	  og	  har	  gang	  i	  et	  projekt	  med	  nogle	  træstammer,	  der	  skal	  laves	  
om	  til	  lamper,	  fra	  et	  træ	  jeg	  selv	  har	  fældet	  faktisk.	  Så	  det	  tænkte	  jeg	  kunne	  være	  lidt	  sjovt,	  at	  lave	  
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lamper	  ud	  af	  dem.	  Men	  der	  er	  ikke	  noget	  af	  det	  jeg	  har	  her	  nu,	  som	  jeg	  selv	  har	  gjort	  noget	  ved,	  men	  
det	  er	  sket	  før.	  Det	  er	  sket	  før	  med	  gamle	  skabe	  med	  tapet	  indeni	  osv.	   

I:	  Det	  kan	  være	  vi	  skal	  kigge	  på	  de	  ting,	  du	  har	  valgt.	  Var	  det	  svært	  at	  vælge?	   

R:	  Nej 

I:	  Du	  var	  ikke	  i	  tvivl?	   

R:	  Nej.	  Jeg	  kunne	  sagtens	  have	  valgt	  flere,	  men	  nej,	  de	  kommer	  sådan	  nogenlunde	  i	  prioriteret	  
rækkefølge.	   

I:	  Godt.	  Lad	  os	  se	  på	  det.	   

R:	  Den	  første	  er	  en	  gammel	  stige	  (peger	  på	  en	  gammel	  stige,	  der	  er	  slået	  ud	  og	  nu	  anvendes	  som	  reol,	  
med	  nogle	  glashylder).	  Intet	  mindre,	  lavet	  om	  til	  bogreol.	   

I:	  Og	  hvorfor	  er	  det	  en	  af	  dine	  yndlingsting?	   

R:	  Det	  er	  jo	  så	  fordi	  min	  far	  er	  VVS’er	  og	  jeg	  var	  rigtig	  meget	  med	  ham	  på	  arbejde,	  da	  jeg	  var	  barn.	  Min	  
søster	  synes	  det	  var	  langt	  hyggeligere	  at	  rende	  rundt	  hjemme	  hos	  min	  mor	  og	  bage	  og	  sådan	  nogle	  
ting,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  langt	  sjovere	  at	  være	  ude	  med	  min	  far.	  Så	  jeg	  har	  kravlet	  rundt	  på	  den	  rigtig	  
meget	  som	  barn,	  så	  da	  han	  ville	  smide	  den	  fik	  han	  strenge	  ordrer	  på,	  at	  det	  måtte	  han	  ikke,	  for	  den	  ville	  
jeg	  have	  og	  bruge	  til	  bogreol.	   

I:	  Hvad	  betyder	  den	  for	  dig?	   

R:	  Der	  er	  historien	  i	  det,	  men	  lige	  her	  er	  det	  jo	  helt	  klart	  en	  personlig	  historie,	  så	  den	  er	  en	  del	  af	  mig	  og	  
en	  del	  af	  min	  barndom.	  Den	  er	  grunden	  til,	  at	  jeg	  rent	  faktisk	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  renovere	  en	  lejlighed.	   

I:	  Så	  den	  minder	  dig	  om	  nogle	  ting,	  nogle	  personer?	   

R:	  Den	  har	  hele	  min	  barndom	  med	  i	  bagagen	  ja.	   

I:	  Det	  er	  en	  god	  ide 

R:	  Ja,	  så	  skal	  jeg	  have	  lavet	  nogle	  ordentlige	  hylder	  til	  den	  på	  et	  tidspunkt,	  det	  har	  jeg	  ikke	  lige	  nået,	  jeg	  
fandt	  bare	  lige	  noget	  glas	  der	  kunne	  bruges	   

I:	  Ja,	  lad	  os	  se	  den	  næste	  ting 

R:	  Den	  er	  lige	  så	  personlig	  faktisk.	  Det	  er	  en	  lampe,	  som	  er	  en	  gammel	  tapet	  valse	  fra	  Dahls	  
Papetfabrikker,	  hvor	  min	  farfar	  startede	  med	  at	  arbejde,	  da	  han	  var	  helt	  ung.	  Og	  da	  de	  så	  lukkede,	  og	  
han	  skulle	  stoppe	  med	  at	  arbejde	  der,	  så	  fik	  han	  tiltusket	  sig	  tre	  gamle	  tapet	  valser,	  som	  han	  så	  har	  
lavet	  lamper	  ud	  af.	   

I:	  Så	  han	  har	  selv	  lavet	  dem?	   

R:	  Ja,	  han	  har	  selv	  lavet	  dem,	  han	  er	  også	  smed.	  Den	  her	  er	  den	  der	  stod	  hjemme	  hos	  min	  farfar	  og	  
farmor.	  Så	  fik	  min	  far	  en	  og	  hans	  søster,	  min	  faster,	  fik	  en	  hver	  da	  de	  flyttede	  hjemmefra.	  Både	  min	  
farmor	  og	  farfar	  er	  så	  døde	  nu.	  Min	  far	  har	  stadig	  en	  og	  min	  faster	  er	  så	  også	  død,	  men	  hendes	  mand	  
har	  en	  og	  så	  har	  jeg	  den	  der.	   

I:	  Så	  det	  er	  også	  en	  personlig	  historie? 

R:	  Ja,	  det	  er	  en	  meget	  personlig	  ting 
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I:	  Og	  det	  er	  også	  derfor	  den	  betyder	  meget	  for	  dig?	   

R:	  Ja,	  helt	  sikkert.	  Og	  så	  er	  den	  jo	  ret	  fantastisk 

I:	  Er	  det	  også	  fordi	  der	  ikke	  er	  nogen	  andre	  der	  har	  den,	  ligesom	  med	  stigen?	   

R:	  Ja	  helt	  sikkert,	  det	  er	  det.	  Jeg	  har	  aldrig	  set	  nogen	  andre,	  der	  har	  fundet	  på	  det.	  Det	  kan	  jo	  godt	  ske	  
der	  eksisterer	  flere.	   

I:	  Betyder	  det	  noget,	  at	  din	  far	  har	  en	  og	  din	  fasters	  mand?	  Betyder	  det	  noget	  at	  det	  er	  noget	  I	  deler? 

R:	  Det	  er	  jo	  sådan	  en	  familie	  ting,	  så	  ja,	  men	  om	  der	  så	  kun	  havde	  eksisteret	  den	  ene	  så	  havde	  det	  ikke	  
ændret	  noget.	   

I:	  Det	  havde	  ikke	  gjort	  den	  mere	  eller	  mindre	  speciel?	  	  
R:	  Nej.	  Den	  havde	  selvfølgelig	  været	  endnu	  mere	  speciel	  hvis	  der	  kun	  havde	  været	  den	  ene,	  men	  stadig,	  
det	  er	  en	  familie	  ting,	  så	  nej.	  Der	  eksisterer	  tre	  og	  de	  hører	  til	  i	  familien,	  og	  det	  er	  fint.	  Jeg	  regner	  med,	  
at	  en	  eller	  anden	  dag,	  når	  mine	  forældre	  er	  blevet	  rigtig	  gamle	  og	  ikke	  er	  her	  mere,	  så	  ender	  jeg	  nok	  
med	  at	  have	  to,	  fordi	  min	  søster	  ikke	  lige	  til	  gammelt	  ragelse	  og	  mærkelige	  ting.	   

I:	  Og	  den	  sidste	  ting?	   

R:	  Den	  er	  inde	  i	  klædeskabet.	  Det	  er	  dem	  her	  (peger	  på	  et	  par	  sko).	  Det	  er	  ikke	  noget	  gammelt	  familie	  
noget,	  det	  er	  nogen	  jeg	  har	  købt,	  men	  jeg	  har	  noget	  med	  sko	  og	  tasker	  generelt,	  og	  de	  er	  bare	  virkelig	  
fantastiske	  synes	  jeg.	  Så	  det	  er	  ligesom	  bare	  det.	   

I:	  Hvorfor	  er	  de	  anderledes	  end	  dine	  andre	  sko?	   

R:	  Stilen	  er	  bare	  fuldstændig	  fantastisk,	  og	  så	  er	  de	  ekstremt	  velholdte	  af	  så	  gammel	  en	  sko	  at	  være.	  Nu	  
er	  hæl	  dutterne	  ved	  at	  ryge	  sig	  en	  tur,	  men	  de	  er	  virkelig	  bare	  fantastiske.	  Der	  kan	  jeg	  godt	  lige	  se	  for	  
mig,	  sådan	  en	  rigtig	  fin	  dame	  tilbage	  i	  30’erne,	  der	  har	  trisset	  rundt	  i	  dem.	  Der	  er	  sådan	  lidt	  leg-‐
udklædning	  og	  fin	  dame	  over	  dem.	   

I:	  Minder	  de	  dig	  om	  noget?	  	  
R:	  De	  minder	  mig	  helt	  vildt	  meget	  om	  min	  mormor.	  Hun	  var	  sådan	  helt	  klassisk	  spadseredragt	  atig	  
dame,	  så	  de	  minder	  om	  hende.	  Hun	  har	  helt	  klart	  haft	  ting,	  der	  minder	  om,	  men	  havde	  desværre	  ikke	  
samme	  størrelse	  sko	  som	  mig,	  ellers	  kunne	  der	  have	  været	  mange	  gamle	  sko	  der,	  som	  jeg	  havde	  rendt	  
rundt	  i	  i	  dag.	  Det	  er	  muligt	  at	  der	  ligger	  et	  eller	  andet	  i	  det,	  når	  nu	  jeg	  ikke	  kan	  rende	  rundt	  i	  hendes	  
sko,	  og	  hun	  havde	  ellers	  virkelig	  mange	  sko	  jeg	  var	  vild	  med,	  så	  minder	  de	  i	  hvert	  fald	  om	  hende.	   

I:	  Har	  du	  også	  nogle	  ting	  stående	  som	  du	  ikke	  bruger?	   

R:	  Ja	  jeg	  købte	  de	  her	  sko	  på	  et	  tidspunkt,	  som	  jeg	  rent	  faktisk	  også	  fik	  forsålet	  om,	  men	  de	  holder	  ikke,	  
de	  ville	  knække,	  hvis	  jeg	  rendte	  rundt	  i	  dem.	  Men	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  grund	  til	  at	  skille	  sig	  af	  med	  
dem,	  for	  de	  er	  jo	  også	  bare	  fantastiske.	   

I:	  Har	  du	  mange	  af	  sådan	  nogle	  ting	  du	  ikke	  bruger,	  eller	  bruger	  du	  det	  meste?	   

R:	  Jeg	  bruger	  det	  meste	  af	  det.	  Det	  er	  nogle	  ganske	  få	  ting.	  Og	  i	  virkeligheden	  er	  det	  vel	  bare	  sko,	  som	  
ikke	  kan	  blive	  brugt.	   

I:	  Men	  det	  meste	  af	  tøjet	  går	  du	  i?	   

R:	  Tøjet	  går	  jeg	  i.	  Så	  har	  jeg	  fået	  købt	  en	  gammel	  badedragt	  og	  en	  gammel	  bikini,	  men	  dem	  kan	  jeg	  
faktisk	  ikke	  passe.	  De	  er	  så	  fine,	  virkelig.	  Kvinder	  havde	  en	  lidt	  anden	  figur	  dengang	  end	  de	  fleste	  har	  i	  
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dag,	  så	  jeg	  kan	  ikke	  helt	  være	  i	  dem.	  Så	  jeg	  ved	  ikke	  helt	  om	  jeg	  skal	  skille	  mig	  af	  med	  dem,	  så	  indtil	  
videre	  hænger	  de	  bare	  der,	  fordi	  jeg	  synes	  de	  er	  fine.	  Så	  de	  bliver	  heller	  ikke	  brugt.	   

I:	  Hvad	  tror	  du,	  der	  afgør	  om	  det	  er	  noget	  du	  kan	  skille	  dig	  af	  med?	  Er	  det	  den	  der	  mavefornemmelse	  
igen?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  det	  helt	  klart.	  Jeg	  har	  faktisk	  også	  en	  gammel	  kjole	  hængende,	  som	  jeg	  heller	  ikke	  kan	  
passe	  (finder	  brun	  brokade	  kjole	  fra	  50’erne/60’erne	  med	  lille	  jakke	  til).	  Den	  er	  jo	  fuldstændig	  
fantastisk	  også,	  så	  den	  ville	  jeg	  have	  rigtig	  svært	  ved	  at	  skille	  mig	  af	  med,	  men	  jeg	  tror	  der	  kommer	  en	  
dag,	  hvor	  jeg	  tænker	  det	  er	  synd	  den	  bare	  hænger	  der.	  Hvis	  nu	  der	  findes	  en	  med	  en	  meget	  lille	  talje	  et	  
sted	  derude,	  som	  kunne	  bruge	  den	  i	  stedet	  for.	  Så	  det	  kunne	  godt	  ske	  der	  kommer	  en	  dag,	  hvor	  jeg	  
skiller	  mig	  af	  med	  den,	  men	  lige	  nu	  der	  hænger	  den	  jævnligt	  på	  en	  af	  ginerne	  og	  ser	  fin	  ud.	   

I:	  Nu	  har	  du	  et	  helt	  rum	  indrettet	  til	  dine	  vintage	  ting,	  men	  der	  er	  også	  blandet	  med	  nyt	  eller? 

R:	  Ja,	  der	  er	  også	  nye	  ting,	  så	  det	  er	  bare	  et	  klædeskab	  generelt.	   

I:	  Hvilken	  følelse	  giver	  det	  dig	  at	  have	  sådan	  en	  kjole	  på,	  eller	  når	  du	  omgiver	  dig	  med	  de	  her	  ting?	   

R:	  Jeg	  tror	  det	  er	  lidt	  det	  jeg	  sagde	  med	  skoene	  også,	  den	  der	  lidt	  lege	  udklædning	  agtige	  ting.	  Jeg	  er	  
måske	  sådan	  lidt	  skizofren	  generelt.	   

I:	  Så	  du	  kan	  godt	  lide	  at	  være	  lidt	  forskellig?	   

R:	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  man	  kan	  være	  noget	  den	  ene	  dag,	  og	  være	  noget	  andet	  en	  anden	  dag.	   

I:	  Føler	  du	  at	  du	  er	  mere	  dig	  selv	  i	  gammelt	  tøj	  i	  forhold	  til	  nyt	  tøj?	   

R:	  Det	  kommer	  an	  på	  situationen,	  for	  igen	  jeg	  ville	  ikke	  kunne	  gå	  i	  det	  på	  arbejde,	  det	  ville	  overhovedet	  
ikke	  hænge	  sammen	  eller	  give	  mening.	  Men	  når	  jeg	  går	  ud,	  så	  helt	  klart	  ja.	   

I:	  Hvad	  føler	  du,	  at	  du	  udtrykker?	   

R:	  Hvis	  jeg	  kommer	  i	  byen	  i	  den	  der,	  så	  er	  jeg	  ret	  sikker	  på,	  at	  der	  kommer	  nok	  ikke	  en	  i	  en	  magen	  til,	  
det	  ville	  være	  rimelig	  utroligt.	  Så	  det	  er	  jo	  bare	  noget	  med,	  at	  man	  ikke	  har	  noget	  på,	  der	  forsvinder	  i	  
mængden.	   

I:	  Hvor	  finder	  du	  fleste	  af	  dine	  ting?	   

R:	  De	  er	  fundet	  alle	  mulige	  mærkelige	  steder.	  Noget	  af	  det	  på	  nettet,	  på	  nogle	  af	  de	  Facebook	  sider,	  
hvor	  du	  også	  skrev.	  Og	  så	  på	  loppemarkeder	  og	  i	  genbrugsforretninger.	  Også	  loppemarkeder	  rundt	  
omkring	  i	  Europa,	  det	  er	  altid	  sjovt	  at	  tage	  på	  loppemarkeder	  og	  genbrugsforretninger,	  når	  man	  er	  
andre	  steder	  henne.	  Og	  så	  er	  der	  som	  sagt	  ting	  fra	  min	  farmor	  og	  mormor.	   

I:	  Så	  der	  er	  også	  nogle	  arvestykker?	   

R:	  Ja 

I:	  Kan	  du	  huske,	  hvor	  du	  har	  købt	  de	  forskellige	  ting?	   

R:	  Ja,	  rimelig	  meget.	  Det	  meste	  af	  det	  kan	  jeg	   

I:	  Giver	  det	  noget	  ekstra	  at	  du	  forbinder	  det	  med	  noget?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  igen	  en	  del	  af	  den	  der	  historie.	  Så	  ja,	  helt	  sikkert.	  Det	  er	  altid	  sjovt,	  hvis	  man	  har	  fundet	  et	  
eller	  andet	  i	  en	  storby	  på	  en	  ferie.	   
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I:	  Så	  igen	  det	  der	  med	  at	  man	  har	  noget	  ingen	  andre	  har?	   

R:	  Ja 

I:	  Måske	  skal	  vi	  prøve	  at	  snakke	  lidt	  om	  autenticitet?	  Og	  der	  har	  jeg	  taget	  nogle	  billeder	  med,	  som	  vi	  
kan	  prøve	  at	  snakke	  ud	  fra.	  Jeg	  vil	  egentlig	  bare	  gerne	  have,	  at	  du	  siger	  hvad	  du	  umiddelbart	  tænker,	  
og	  hvordan	  du	  vil	  beskrive	  dem	  og	  om	  nogle	  af	  dem	  er	  autentiske	  eller	  uautentiske.	  Vi	  prøver	  bare,	  og	  
det	  er	  ikke	  noget	  der	  er	  rigtigt	  eller	  forkert.	  Det	  her	  skulle	  være	  en	  kjole	  fra	  1930’erne.	  Hvad	  tænker	  
du	  om	  den?	   

R:	  Jeg	  har	  ikke	  set	  noget	  der	  minder	  om,	  men	  den	  har	  nogle	  rigtig	  fine	  detaljer.	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  se,	  
det	  er	  bare	  sådan	  en	  bindeting	  med	  en	  farve	  på	  den	  ene	  side,	  og	  en	  anden	  farve	  på	  den	  anden	  side?	   

I:	  ja,	  det	  tror	  jeg	   

R:	  Altså	  den	  ser	  super	  fin	  ud,	  og	  den	  kunne	  jeg	  sagtens	  selv	  finde	  på	  at	  rende	  rundt	  i.	  Jeg	  ville	  måske	  
ligne	  et	  lig	  i	  den	  farve,	  men	  det	  er	  en	  virkelig	  pæn	  farve.	  Meget	  fin,	  meget	  fine	  detaljer.	   

I:	  Ville	  du	  beskrive	  den	  som	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg	  da.	   

I:	  Hvorfor?	  Hvad	  gør	  den	  autentisk?	   

R:	  Det	  er	  rigtig	  svært,	  når	  det	  er	  et	  billede	  frem	  for	  hvis	  man	  står	  med	  det,	  men	  under	  forudsætning	  af,	  
at	  den	  er	  fra	  30’erne	  som	  du	  siger,	  og	  den	  har	  nogle	  rigtig	  fine	  detaljer.	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  er	  ikke	  en	  
man	  i	  dag	  ville	  finde	  i	  rigelige	  mængder.	  Stilmæssigt	  passer	  den	  også	  ind	  i	  den	  periode,	  måske	  med	  
nogle	  lidt	  specielle	  detaljer 

I:	  Hvis	  jeg	  nu	  havde	  haft	  den	  i	  virkeligheden,	  og	  du	  kunne	  mærke	  på	  den,	  ville	  du	  så	  sige,	  at	  kvalitet	  
også	  betyder	  noget	  i	  forhold	  til	  om	  noget	  er	  autentisk?	  Eller	  betyder	  det	  noget	  i	  forhold	  til	  dig,	  hvad	  du	  
synes	  er	  vigtigt?	   

R:	  Det	  betyder	  ikke	  noget	  i	  forhold	  til	  autenticitet	  tænker	  jeg,	  men	  det	  gør	  jo	  helt	  klart	  en	  forskel	  og	  det	  
ligger	  der	  jo	  også	  rigtig	  meget	  i	  ting	  fra	  dengang,	  at	  de	  er	  meget	  ofte	  noget	  bedre	  lavet	  end	  dem	  i	  dag.	  
Jeg	  er	  ret	  sikker	  på,	  at	  meget	  af	  det	  tøj	  som	  bliver	  købt	  nyt	  i	  dag,	  det	  kommer	  nok	  ikke	  rigtig	  til	  at	  
holde,	  så	  nogle	  oldebørn	  kan	  rende	  rundt	  i	  det	  om	  80	  år,	  det	  tror	  jeg	  ikke	  på.	  Så	  helt	  sikkert,	  kvaliteten	  
i	  mange	  af	  de	  ting	  er	  meget	  anderledes	  end	  den	  er	  i	  dag 

I:	  Er	  det	  også	  noget	  du	  tænker	  over,	  når	  du	  selv	  køber	  vintage	  ting?	   

R:	  Ja,	  også	  når	  jeg	  køber	  nye	  ting,	  for	  den	  sags	  skyld.	  Selvfølgelig	  køber	  jeg	  også	  engang	  imellem	  et	  eller	  
andet,	  fordi	  man	  lige	  går	  forbi	  et	  butiksvindue	  og	  ser	  et	  eller	  andet	  og	  tænker	  “nej,	  den	  ser	  fin	  ud”,	  men	  
rigtig	  ofte,	  hvis	  jeg	  køber	  et	  eller	  andet	  halv-‐billigt,	  så	  ender	  det	  rigtig	  tit	  med	  at	  hænge	  på	  en	  
bøjlestang	  og	  aldrig	  blive	  brugt.	  Det	  hænger	  nok	  rigtig	  meget	  sammen	  med	  kvaliteten.	  Der	  er	  rigtig	  
mange	  ting,	  hvor	  man	  ikke	  skal	  vaske	  det	  særlig	  mange	  gange	  før	  det	  er	  sådan	  halvt	  skævvredet	  og	  
holder	  ikke	  rigtig.	  Og	  det	  oplever	  man	  jo	  ikke	  med	  de	  der	  fine	  gamle	  ting.	  Så	  nye	  ting,	  så	  vil	  jeg	  hellere	  
købe	  noget	  der	  er	  dyrt	  men	  holdbart.	   

I:	  Lad	  os	  kigge	  på	  den	  næste,	  det	  er	  en	  kjole	  fra	  1950’erne.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  At	  den	  er	  utrolig	  smuk,	  den	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig	  at	  rende	  rundt	  i.	  De	  kan	  noget	  de	  skørter	  der.	  
Det	  er	  svært	  at	  se,	  men	  det	  ligner	  noget	  med	  perler.	  Helt	  klart	  utrolig	  smukke	  detaljer.	  Og	  igen	  den	  der	  
dress	  up	  effekt	  som	  lille,	  at	  klæde	  sig	  ud	  som	  fin	  dame.	   
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I:	  Det	  er	  stilen,	  der	  gør	  at	  du	  synes	  om	  den?	   

R:	  Ja,	  den	  er	  helt	  vildt	  smukt,	  ingen	  tvivl	  om	  det. 

I:	  Hvad	  tænker	  du	  i	  forhold	  til	  autenticitet,	  ville	  du	  sige	  den	  var	  autentisk?	   

R:	  Det	  ville	  jeg	  sige	  ja.	  Igen:	  hvis	  man	  lige	  kunne	  mærke	  på	  den,	  og	  få	  en	  fornemmelse	  af	  den,	  men	  
umiddelbart	  ja.	  Helt	  bestemt.	   

I:	  Vi	  kan	  lige	  prøve	  at	  kigge	  på	  denne	  her.	  Det	  er	  så	  en	  kjole	  fra	  H&M 

R:	  Ja,	  jeg	  skulle	  lige	  til	  at	  sige,	  at	  det	  ligner	  en	  ny	  kjole.	   

I:	  Den	  har	  lidt	  samme	  snit,	  og	  det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  de	  samme	  detaljer	  osv.	  Men	  hvad	  tænker	  du	  om	  
den?	   

R:	  Umiddelbart	  er	  det	  jo	  en	  meget	  sød,	  meget	  fin	  kjole.	  Ikke	  noget	  jeg	  selv	  ville	  have	  købt.	   

I:	  Nej?	  Hvorfor	  ikke?	   

R:	  Det	  kan	  jeg	  jo	  ikke	  sidde	  og	  sige	  her,	  for	  det	  er	  jo	  kun	  et	  billede,	  men	  når	  jeg	  forestiller	  mig	  at	  røre	  
ved	  den	  der	  (50’er	  kjolen),	  så	  forestiller	  jeg	  mig	  at	  jeg	  ville	  blive	  rigtig	  glad	  og	  når	  jeg	  forestiller	  mig	  at	  
røre	  ved	  den	  der	  (H&M	  kjolen),	  så	  tror	  jeg	  at	  jeg	  ville	  tænke	  det	  var	  sådan	  en,	  hvor	  når	  jeg	  har	  vasket	  
den	  tre	  gange,	  så	  ser	  halvkedelig	  og	  små	  grå	  ud.	   

I:	  Så	  det	  er	  igen	  noget	  med	  kvalitet	  og	  materialet?	   

R:	  ja 

I:	  Ville	  du	  sige,	  at	  den	  var	  autentisk?	   

R:	  Nej,	  det	  er	  jo	  en	  helt	  almindelig	  stangvare,	  så	  autentisk	  hvad?	  En	  autentisk	  stangvare	  fra	  i	  dag?	  Det	  
er	  der	  ikke	  særlig	  meget	  sjovt	  ved	  synes	  jeg.	   

I:	  Den	  kopierer	  samme	  stil,	  og	  det	  er	  der	  jo	  mange	  high	  street	  brands	  der	  gør 

R:	  Ja	  ja,	  det	  gør	  de	  med	  alting	  jo,	  både	  fra	  gamle	  ting	  og	  fra	  de	  store	  mærker	  i	  dag.	   

I:	  Hvordan	  har	  du	  det	  med	  det?	   

R:	  Kedeligt.	  Møgkedeligt.	   

I:	  Hvorfor	  er	  det	  kedeligt?	   

R:	  Det	  er	  den	  der	  med,	  at	  hvis	  man	  køber	  sådan	  en	  der,	  så	  kan	  man	  være	  ret	  sikker	  på,	  at	  når	  man	  tager	  
i	  byen,	  så	  møder	  man	  ikke	  en,	  der	  har	  en	  på	  magen	  til	  (50’er	  kjolen).	  Det	  er	  sandsynligheden	  bare	  
voldsomt	  lille	  for.	  Den	  der	  (H&M	  kjolen),	  det	  er	  jo	  bare	  det	  samme	  igen,	  igen	  og	  igen.	   

I:	  Der	  er	  for	  mange	  der	  har	  den?	   

R:	  Ja,	  og	  det	  er	  ikke	  engang	  fordi	  jeg	  tænker,	  at	  det	  der	  det	  lige	  vil	  være	  en	  af	  dem	  fra	  H&M,	  som	  man	  
vil	  se	  virkelig	  mange	  i.	  Det	  er	  bare	  intetsigende.	   

I:	  Spiller	  det	  en	  rolle,	  at	  det	  er	  masseproduceret?	  Nu	  er	  H&M	  jo	  meget	  masseproduceret.	  Hvis	  det	  nu	  
havde	  været	  en	  kopi	  af	  50’er	  stilen,	  men	  måske	  fra	  et	  lidt	  mindre	  brand 

R:	  Ja	  eller	  måske	  fra	  de	  der	  pin	  up	  mærker 
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I:	  Ville	  det	  gøre	  en	  forskel	  tror	  du?	   

R:	  Jeg	  har	  et	  par	  stykker	  af	  dem.	  Og	  de	  er	  meget	  sjove,	  og	  nogle	  af	  dem	  sidder	  virkelig	  fantastisk.	  Igen	  
var	  der	  jo	  noget	  med,	  at	  kvinder	  var	  formet	  anderledes	  dengang	  i	  50’erne	  eller	  40’erne	  eller	  hvad	  det	  
nu	  måtte	  være.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  er	  det	  jo	  nemmere	  at	  finde	  noget	  som	  sidder,	  som	  det	  skal	  med	  den	  
figur	  man	  nu	  har	  i	  dag.	  Men	  de	  kan	  stadig	  ikke	  det	  samme,	  sådan	  følelsesmæssigt.	   

I:	  Men	  vil	  du	  sige,	  at	  en	  H&M	  50’er	  stil	  var	  mindre	  autentisk	  end	  et	  eller	  andet	  rock	  a	  billy	  mærke?	   

R:	  Nej,	  det	  er	  der	  ikke	  nogen	  forskel	  på.	  Det	  kan	  godt	  være	  den	  er	  mere	  almindelig,	  men	  der	  er	  ikke	  
forskel	  på	  autenticiteten.	  Begge	  dele	  er	  nyt	  og	  produceret	  i	  store	  mængder.	  Så	  autenticiteten	  er	  der	  
ikke	  nogen	  forskel	  på,	  men	  det	  er	  muligt	  kvaliteten	  er	  dårligere	  i	  H&M	  end	  de	  andre,	  og	  der	  bliver	  
sikkert	  også	  solgt	  flere	  af	  dem.	   

I:	  Vi	  kigger	  på	  den	  næste.	  Det	  er	  sådan	  en	  70’er	  Marimekko	  kjole 

R:	  Nå,	  og	  den	  er	  fra	  70’erne?	   

I:	  Det	  skulle	  den	  være,	  det	  stod	  der	  derinde 

R:	  De	  er	  jo	  lidt	  sjove,	  for	  de	  har	  jo	  haft	  en	  stor	  opblomstring	  igen 

I:	  Ja.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  den	  der	  kunne	  jeg	  også	  sagtens	  finde	  på	  at	  rende	  rundt	  i.	  Jeg	  har	  også	  nogle	  60’er,	  70’er	  ting,	  som	  
helt	  sikkert	  også	  kan	  et	  eller	  andet.	  I	  forhold	  til	  den	  anden	  (50’er	  kjolen),	  hvor	  vi	  er	  henne	  i	  det	  lidt	  
mere	  fine	  med	  brokade	  og	  perler,	  så	  er	  det	  her	  måske	  lidt	  mere	  sjov	  og	  ballade.	  Glade	  farver 

I:	  Har	  det	  stadig	  et	  klæd-‐ud	  element	  for	  dig,	  eller	  bliver	  det	  her	  mere	  almindeligt?	   

R:	  Det	  har	  jeg	  ikke	  tænkt	  over,	  men	  det	  er	  måske	  mere	  almindeligt.	  Men	  det	  er	  måske	  den	  der	  fine	  
dame	  ting.	  Altså	  det	  var	  jo	  fin	  dame	  man	  klædte	  sig	  ud	  som,	  da	  man	  var	  lille.	  Og	  så	  igen,	  jeg	  er	  jo	  født	  i	  
70’erne,	  så	  der	  ligger	  ikke	  særlig	  meget	  med	  at	  klæde	  sig	  ud	  i	  noget	  fra	  70’erne,	  når	  nu	  man	  har	  rendt	  
rundt	  i	  det	  som	  barn,	  det	  er	  bare	  ikke	  helt	  det	  samme.	  Og	  der	  har	  jo	  været	  mennesker,	  der	  har	  sådan	  
cirka	  sådan	  ud	  da	  jeg	  var	  lille. 

I:	  Så	  det	  gør	  det	  måske	  mindre	  specielt?	   

R:	  Jeg	  synes	  stadig	  der	  er	  rigtig	  mange	  fede	  ting,	  men	  det	  gør	  at	  følelsen	  af	  det	  er	  mere	  almindelig	  end	  
det	  andet	   

I:	  At	  det	  her	  er	  en	  Marimekko,	  gør	  det	  den	  mere	  autentisk	  end	  hvis	  det	  havde	  været	  et	  eller	  andet	  no	  
name 

R:	  Nej,	  jeg	  har	  selv	  sådan	  en	  rigtig	  glade	  farver	  ting	  fra	  60’erne	  eller	  70’erne,	  som	  der	  ikke	  er	  noget	  
mærke	  i,	  som	  er	  en	  hjemmesyet	  tingest,	  og	  den	  synes	  jeg	  er	  fuldt	  ud	  ligeså	  fin.	  Og	  igen,	  så	  er	  der	  i	  
virkeligheden	  også	  sandsynlighed	  for,	  hvis	  det	  er	  en	  hjemmesyet	  ting,	  at	  der	  findes	  færre	  af	  dem,	  end	  
der	  gør	  af	  Marimekko,	  som	  helt	  sikkert	  har	  været	  et	  populært	  mærke	  dengang	  og	  også	  er	  blevet	  det	  
efterfølgende.	  Men	  den	  er	  stadig	  super	  autentisk	  synes	  jeg. 

I:	  Er	  brands	  ellers	  noget	  der	  betyder	  noget	  i	  forhold	  til	  dine	  vintage	  ting?	  Gør	  det	  en	  forskel,	  om	  det	  er	  
et	  mærke	  du	  kender	  eller	  ikke	  kender?	   

R:	  Ikke	  generelt,	  men	  så	  er	  der	  jo	  lige	  den	  der	  taske	  ting.	   

I:	  Der	  samler	  du	  på	  et	  bestemt	  mærke? 
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R:	  Ja	  (går	  ind	  i	  værelset,	  og	  viser	  mig	  sin	  samling	  af	  Bon	  Gout	  tasker).	  Der	  ligger	  stadig	  nogle	  flere	  nede	  
i	  kælderen,	  er	  jeg	  ret	  sikker	  på.	   

I:	  Så	  det	  er	  et	  bestemt	  mærke?	  	  
R:	  Det	  er	  simpelthen	  det	  det	  er.	   

I:	  Og	  hvorfor	  lige	  dem?	   

R:	  Det	  er	  denne	  her	  form,	  som	  det	  hele	  er	  startet	  med,	  som	  jo	  er	  rigtig	  klassisk.	  Og	  de	  har	  det	  samme	  
som	  skoene,	  som	  jeg	  snakkede	  om	  før	  i	  virkeligheden.	  Det	  er	  udklædning,	  det	  er	  min	  mormor,	  som	  
render	  rundt	  	  i	  sin	  spadseredragt	  med	  sine	  fine	  tasker	  og	  fine	  sko.	   

I:	  Så	  det	  er	  stilen	  og	  historien?	   

R:	  Ja,	  helt	  klart.	  Og	  så	  er	  det	  bare	  rigtig	  typisk	  for	  de	  tasker	  at	  have	  den	  form,	  for	  det	  mærke.	  Og	  så	  har	  
jeg	  jo	  i	  virkeligheden	  også	  nogle,	  der	  ikke	  har	  den	  form.	  Og	  som	  sagt,	  der	  gemmer	  sig	  flere	  et	  sted,	  som	  
bare	  ikke	  er	  dukket	  op	  endnu.	  Men	  det	  er	  helt	  klart,	  det	  er	  den	  der	  klassiske	  form,	  som	  jeg	  har	  en	  
forkærlighed	  for.	  Og	  den	  kommer	  helt	  sikkert	  fra	  min	  mormor,	  den	  forkærlighed.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  
er	  der	  ikke	  noget	  fra	  mine	  forældre	  og	  mit	  barndomshjem	  på	  den	  måde	  jeg	  har	  taget	  med,	  men	  så	  fra	  
min	  mormor	  i	  stedet	  for 

I:	  Men	  du	  samler	  på	  dem?	  Det	  er	  nogen	  du	  aktivt	  leder	  efter?	   

R:	  ja,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  nogen	  jeg	  aktivt	  leder	  efter,	  men	  de	  dukker	  jo	  op,	  og	  så	  er	  det	  meget	  
svært	  ikke	  at	  købe	  dem.	  Det	  er	  ikke	  særlig	  længe	  siden	  jeg	  købte	  denne	  her	  (tager	  en	  brun	  taske	  op),	  
og	  i	  virkeligheden	  er	  det	  jo	  ikke	  fordi	  forskellen	  er	  kæmpestor.	  Og	  igen:	  de	  to	  der	  står	  deroppe	  minder	  
også	  meget	  om	  hinanden,	  den	  ene	  er	  lidt	  mørkere	  og	  den	  anden	  lysere,	  og	  den	  ene	  har	  to	  hanke	  og	  den	  
anden	  har	  en.	   

I:	  Men	  du	  købte	  dem	  alligevel?	   

R:	  ja	  ja,	  jeg	  kan	  ikke	  lade	  være.	  Men	  ja,	  det	  er	  et	  kærlighedsforhold.	   

I:	  Hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  samle	  på	  dem	  og	  have	  flere	  af	  dem?	   

R:	  det	  er	  ikke	  det	  at	  samle	  på	  dem,	  eller	  have	  flere	  af	  dem	  der	  gør	  forskellen,	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  gå	  forbi	  
en	  uden	  at	  købe	  den.	  Og	  de	  er	  så	  typiske	  i	  deres	  udseende,	  så	  man	  ser	  dem	  jo	  med	  det	  samme.	  Og	  så	  
kan	  jeg	  bare	  ikke	  lade	  være. 

I:	  Nu	  ved	  jeg	  hvad..	  Hvad	  hedder	  mærket?	   

R:	  Bon	  Gout.	   

I:	  Så	  lige	  i	  den	  forbindelse	  kan	  brandet	  og	  navnet	  godt	  betyde	  noget?	   

R:	  Ja	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  reelt	  egentlig	  er	  navnet	  på	  den.	  Den	  jeg	  bruger	  i	  dag,	  den	  minder	  f.eks.	  
også	  om,	  men	  den	  er	  ikke.	   

I:	  Så	  du	  føler	  ikke	  den	  bliver	  mindre	  autentisk	  pga.	  det?	   

R:	  Nej,	  det	  tænker	  jeg	  ikke.	  Jeg	  tænker	  den	  er	  super	  fin,	  men	  de	  andre	  kan	  stadig	  et	  eller	  andet	  specielt,	  
men	  det	  er	  igen	  et	  eller	  andet	  med	  min	  mormor.	  Og	  så	  er	  det	  bare	  dem,	  der	  er	  kendt	  for	  den	  form 

I:	  Blev	  vi	  færdige	  med	  Marimekko	  synes	  du? 

R:	  ja,	  hvis	  du	  synes	   
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I:	  Ja,	  men	  så	  har	  vi	  sådan	  en	  80’er	  bluse.	   

R:	  Der	  er	  simpelthen	  en	  80’er	  bluse	  der,	  ingen	  tvivl	  om	  det 

I:	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den? 

R:	  Den	  tænker	  jeg	  om,	  at	  jeg	  var	  selv	  teenager	  i	  80’erne,	  og	  da	  så	  jeg	  absolut	  ikke	  sådan	  ud,	  fordi	  det	  
gjorde	  de	  fleste	  andre	  jo.	  Så	  sådan	  noget	  kan	  jeg	  faktisk	  godt	  synes	  er	  meget	  sjovt	  i	  dag.	  Jeg	  tror	  måske	  
ikke	  lige	  den	  her.	  Men	  der	  er	  helt	  klart	  ting	  fra	  80’erne,	  som	  jeg	  synes	  er	  sjove	  i	  dag.	  Men	  dem	  har	  jeg	  
rent	  faktisk	  heller	  ikke	  gået	  i	  dengang,	  i	  modsætning	  til	  70’er	  tøjet,	  som	  jeg	  har	  gået	  i.	  Der	  var	  nogle	  
meget	  sære	  ting	  i	  80’erne.	  Det	  var	  en	  meget	  mærkelig	  periode,	  så	  der	  er	  virkelig	  mange	  grimme	  ting,	  
som	  burde	  blive	  pakket	  meget	  langt	  væk,	  og	  så	  er	  der	  nogle	  få	  ting,	  som	  bare	  er	  geniale	  alligevel,	  
selvom	  de	  tydeligvis	  er	  fra	  80’erne.	  Men	  de	  er	  få,	  der	  er	  langt	  imellem 

I:	  Ville	  du	  sige	  den	  her	  er	  autentisk?	   

R:	  Jamen	  det	  er	  den	  jo.	  Der	  er	  jo	  nogle	  ting	  som	  alle	  gik	  i,	  også	  i	  80’erne,	  og	  den	  der	  falder	  jo	  ikke	  helt	  
ind	  i	  den	  kategori,	  den	  er	  rimelig	  Kirsten	  &	  Søren	  agtig,	  hvilket	  ikke	  er	  så	  forfærdelig	  godt.	  Men	  den	  er	  
helt	  klart	  autentisk	  for	  sin	  tidsperiode,	  og	  den	  ligner	  ikke	  helt	  en	  almindelig	  stangvare.	   

I:	  Så	  det	  der	  gør	  den	  autentisk,	  det	  er	  at	  den	  følger	  den	  stil?	   

R:	  Ja,	  den	  følger	  perioden,	  men	  ligner	  stadig	  ikke	  noget,	  der	  er	  lavet	  en	  halv	  milliard	  af 

I:	  Kan	  noget	  grimt	  også	  være	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  kan	  det	  sagtens 

I:	  Hvis	  vi	  nu	  sammenligner	  denne	  her	  med	  den	  første	  vi	  havde,	  eller	  	  i	  det	  hele	  taget	  alt	  tøjet,	  ville	  du	  
sige,	  at	  hvor	  gammel	  en	  ting	  er,	  gør	  det	  en	  forskel	  på	  hvor	  autentisk	  det	  er?	   

R:	  Ikke	  rigtigt,	  men	  der	  ligger	  selvfølgelig	  det	  i	  det,	  at	  jo	  nyere	  tid	  vi	  når	  op	  i,	  jo	  flere	  
masseproducerede	  varer	  er	  der	  jo	  lavet.	  Og	  det	  bliver	  de	  mindre	  autentiske	  af,	  tænker	  jeg.	  Så	  det	  er	  
mere	  der	  vi	  er	  henne 

I:	  Så	  det	  er	  det	  der	  med	  at	  det	  bliver	  mere	  og	  mere	  masseproduceret,	  hvor	  man	  ved,	  at	  der	  måske	  ikke	  
er	  så	  mange	  af	  en	  håndsyet 

R:	  Ja,	  jeg	  tænker	  det	  er	  mere	  det	  vi	  er	  ude.	  Der	  findes	  helt	  sikkert	  også	  ting,	  der	  bliver	  lavet	  i	  dag,	  som	  
er	  langt	  mere	  autentiske,	  og	  som	  stadig	  passer	  på	  den	  tid	  vi	  lever	  i	  nu.	  Og	  jeg	  tænker	  det	  er	  det,	  det	  i	  
mit	  hoved	  bliver	  gjort	  op	  i.	  At	  det	  siger	  noget	  om	  den	  tid	  det	  er	  fra,	  uanset	  om	  det	  er	  nu	  eller	  fra	  
hundrede	  år	  siden,	  men	  stadig	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  en	  i	  mængden.  

I:	  Så	  er	  vi	  ovre	  i	  en	  lidt	  anden	  ting:	  en	  Musselmalet	  kop.	   

R:	  Det	  er	  lige	  min	  søster.	  De	  er	  fine,	  de	  er	  meget	  fine.	  Det	  siger	  mig	  ikke	  noget,	  men	  det	  er	  måske	  også	  
bare	  en	  køkkenting.	   

I:	  Er	  det	  stilen,	  der	  ikke	  lige	  er	  dig?	   

R:	  Nej,	  de	  er	  jo	  egentlig	  meget	  fine,	  det	  kan	  jeg	  sagtens	  se	  og	  sætte	  mig	  ind	  i.	  Jeg	  tror	  aldrig	  jeg	  kan	  få	  et	  
kærlighedsforhold	  til	  noget,	  der	  hører	  til	  i	  et	  køkken.	  Så	  det	  er	  vist	  bare	  det	  tror	  jeg.	   

I:	  så	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  dit	  køkken	  du	  går	  op	  i,	  med	  hensyn	  til	  gamle	  ting?	   
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R:	  Nej,	  det	  kan	  man	  ikke	  påstå.	  Og	  det	  er	  mærkeligt	  nok,	  når	  jeg	  lige	  har	  siddet	  og	  sagt,	  at	  de	  der	  kjoler	  
har	  så	  fine	  detaljer,	  men	  det	  der	  det	  bliver	  lidt	  for	  sysle-‐pysle	  pynt	  agtigt,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Jeg	  
skulle	  til	  at	  sige,	  at	  det	  har	  en	  praktisk	  funktion,	  at	  man	  skal	  drikke	  en	  kop	  kaffe	  af	  den,	  men	  tøjet	  har	  jo	  
også	  en	  praktisk	  funktion	  altså.	  Men	  nej,	  det	  siger	  mig	  ikke	  noget.	  Jeg	  kan	  sagtens	  se,	  at	  de	  er	  fine,	  men	  
nej.	  Og	  så	  er	  der	  i	  virkeligheden	  også	  mange	  der	  har	  dem	  der.	  Og	  de	  er	  lavet	  i	  Mega	  Mussel	  og	  alt	  
muligt	  mærkeligt,	  så	  det	  er	  også	  re-‐invented	  en	  del	  gange.	   

I:	  Hvilken	  betydning	  har	  det?	   

R:	  Ikke	  andet	  end	  at	  der	  bare	  er	  rigtig	  mange	  der	  har	  dem	  efterhånden.	  Der	  var	  engang,	  hvor	  det	  var	  
noget	  man	  arvede	  fra	  bedsteforældre	  og	  oldeforældre,	  men	  det	  bliver	  stadig	  lavet	  jo	   

I:	  Gør	  det	  den	  mindre	  autentisk	  at	  den	  er	  blevet	  reproduceret?	  	   

R:	  Ved	  ikke	  om	  det	  gør	  den	  mindre	  autentisk,	  men	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  fordi	  du	  kan	  også	  gå	  ind	  
og	  købe	  en	  ny.	  Kan	  man	  ikke	  gå	  ind	  og	  købe	  en	  ny	  af	  dem,	  som	  egentlig	  er	  de	  oprindelige	  fra	  dengang?	  
Så	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  så	  hører	  de	  jo	  ikke	  rigtig	  til	  i	  den	  tidsalder	  længere.	  Så	  lidt	  ligesom	  kjolen	  
der	  (fra	  30’erne),	  den	  er	  jo	  fin	  uanset	  om	  den	  reelt	  er	  fra	  30’erne	  eller	  den	  er	  blevet	  lavet	  i	  dag,	  så	  er	  
den	  jo	  stadig	  pæn,	  det	  bliver	  den	  jo	  ikke	  mindre	  pæn	  af.	  Men	  det	  gør	  jo	  stadig	  en	  forskel.	   

I:	  Ville	  der	  være	  en	  forskel	  på,	  om	  du	  fandt	  den	  her	  kop	  på	  et	  loppemarked	  og	  vidste,	  at	  det	  var	  en	  af	  de	  
gamle,	  eller	  en	  helt	  ny	  kop?	   

R:	  Det	  	  ville	  jeg	  have	  virkelig	  svært	  ved	  at	  kende	  forskel	  på.	   

I:	  Men	  værdimæssigt,	  ville	  du	  da	  synes	  at	  den	  gamle	  var	  mere	  værd,	  sådan	  mavefornemmelses-‐
mæssigt,	  ikke	  så	  meget	  prismæssigt?	   

R:	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  svare	  dig	  på.	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  fordi	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  jeg	  skulle	  kende	  forskel	  på	  
dem.	  Det	  ville	  jeg	  kunne	  på	  tøjet.	   

I:	  Ville	  det	  have	  det	  nogen	  betydning,	  at	  det	  var	  en	  original	  frem	  for	  en	  reproduktion?	  Også	  måske	  
mere	  generelt	  med	  ting? 

R:	  Generelt	  med	  ting,	  så	  ja.	  Men	  nu	  har	  jeg	  absolut	  intet	  forhold	  til	  kaffestel.	  Men	  ja,	  generelt	  set,	  hvis	  vi	  
snakker	  nogle	  af	  de	  der	  fine	  kjoler,	  så	  ville	  det	  helt	  klart	  gøre	  en	  forskel	  om	  det	  er	  en	  gammel	  eller	  en	  
der	  har	  siddet	  og	  lavet	  en	  nutidig	  udgave	  af	  en	  gammel	  kjole.	   

I:	  Hvad	  ville	  forskellen	  ligge	  i?	   

R:	  Der	  er	  det	  der	  historie	  i	  det.	  Tanken	  om,	  at	  den	  har	  været	  brugt	  for	  rigtig	  mange	  år	  siden,	  og	  nogen	  
har	  lavet	  forskellige	  ting	  i	  den,	  at	  den	  har	  oplevet	  nogle	  ting.	  Hvilket	  en	  ting	  jo	  ikke	  kan,	  men	  jo	  det	  kan	  
den	  jo	  godt	  selvfølgelig,	  men	  den	  har	  ikke	  nogen	  hukommelse.	  Men	  så	  kan	  vi	  andre	  forestille	  og	  
alverdens	  ting	  i	  stedet	  for,	  når	  nu	  den	  ikke	  selv	  kan	  fortælle	  historien.	   

I:	  Lyngby	  Vasen,	  de	  er	  jo	  også	  blevet	  reproduceret	  for	  nylig.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den	  her,	  hvis	  vi	  siger,	  
at	  det	  er	  en	  reproduktion	  og	  ikke	  en	  original? 

R:	  Det	  er	  det	  samme	  som	  med	  kaffestellet.	  Det	  er	  en	  pæn	  vase,	  og	  normalt	  har	  jeg	  ellers	  altid	  blomster	  
på	  bordet,	  men	  den	  siger	  mig	  ikke	  rigtig	  noget.	  Det	  er	  en	  meget	  pæn	  vase,	  men..	  Men	  lidt	  ærgerligt	  
tænker	  jeg	  måske	  lidt,	  at	  de	  reproducerer.	  Måske	  hvis	  de	  havde	  nøjedes	  med	  at	  lave	  kaffestellet	  i	  de	  
der	  Mega	  Mussel,	  så	  tænker	  jeg	  måske	  i	  virkeligheden,	  at	  værdien	  af	  de	  gamle	  ville	  have	  været	  bedre	  
bevaret,	  og	  det	  samme	  gælder	  sådan	  en	  der.	   
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I:	  Tror	  du,	  at	  det	  er	  noget	  generelt:	  at	  hvis	  man	  reproducerer	  det,	  så	  kan	  det	  gamle	  ligesom	  miste	  noget	  
af	  sin	  autenticitet?	   

R:	  Ja,	  miste	  noget	  af	  eventyret	  og	  autenticiteten.	  Det	  tror	  jeg	  i	  virkeligheden	  er	  problemet	  jeg	  har	  med	  
det	  der	  kaffestel.	   

I:	  Men	  ville	  du	  stadig	  kalde	  en	  Lyngby	  Vase	  autentisk,	  selvom	  den	  er	  reproduceret?	   

R:	  Den	  passer	  jo	  stadig	  ind	  i	  den	  tid,	  den	  er	  jo	  stadig	  tidstypisk,	  men	  den	  bliver	  jo	  mere	  almindelig.	  Den	  
får	  lidt	  den	  der	  stangvare	  fornemmelse 

I:	  Vi	  går	  videre.	  Så	  er	  der	  sådan	  et	  rav	  smykke,	  jeg	  ved	  ikke	  hvornår	  det	  er	  fra.	  Hvis	  vi	  antager,	  at	  det	  er	  
et	  arvestykke,	  gør	  det	  det	  mere	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  gør	  det	  jo.	  Men	  den	  der	  er	  jo	  kropumulig	  og	  se	  hvornår	  den	  er	  fra 

I:	  Hvad	  ville	  det	  betyde,	  hvornår	  den	  var	  fra?	   

R:	  Ikke	  noget	  i	  sig	  selv,	  men	  det	  er	  det	  der	  med	  at	  tingene	  bærer	  en	  historie	  med	  sig,	  så	  er	  det	  svært	  at	  
vide	  hvilken	  historie	  det	  bærer	  med	  sig,	  hvis	  man	  ikke	  ved	  hvornår	  det	  er	  fra.	   

I:	  Hvis	  det	  nu	  var	  noget	  rigtig	  gammelt,	  noget	  ens	  mormor	  havde	  gået	  med	  da	  hun	  var	  ung.	  Gør	  det	  en	  
forskel,	  at	  det	  er	  noget	  en	  man	  har	  kær	  har	  haft?	  I	  forhold	  til	  hvis	  man	  finder	  det	  i	  en	  genbrug	  og	  godt	  
ved	  nogen	  andre	  har	  haft	  det. 

R:	  Helt	  sikkert.	  Det	  gør	  det	  jo	  generelt.	  Og	  jeg	  vil	  sige	  lige	  med	  sådan	  en,	  hvor	  man	  overhovedet	  ikke	  
kan	  se	  hvornår	  den	  er	  fra,	  så	  ville	  det	  jo	  gøre	  en	  forskel	  for	  mig	  personligt,	  hvis	  jeg	  vidste	  den	  var	  så	  
gammel,	  og	  den	  havde	  været	  i	  min	  familie	  i	  mange	  år.	  Så	  på	  den	  måde	  ja.	   

I:	  Ville	  du	  kalde	  den	  autentisk?	   

R:	  Det	  ville	  jeg	  have	  en	  lille	  smule	  svært	  ved,	  når	  jeg	  ikke	  kan	  se	  på	  den,	  at	  den	  hører	  til	  et	  bestemt	  
sted.	  Men	  den	  kan	  jo	  sagtens	  have	  en	  klart	  autentisk	  værdi	  for	  den,	  som	  ved	  hvor	  den	  kommer	  fra.	   

I:	  Hvad	  hvis	  du	  bare	  fandt	  den	  som	  den	  var	  og	  ikke	  havde	  nogen	  viden	  om	  historien	  bag?	   

R:	  Hvis	  jeg	  får	  lyst	  til	  at	  købe	  noget,	  så	  er	  det	  som	  regel	  fordi	  jeg	  får	  en	  eller	  anden	  fornemmelse,	  og	  det	  
ville	  jeg	  aldrig	  få	  med	  den	  der.	  Jeg	  kan	  ikke	  placere	  den,	  så	  nej,	  hvis	  jeg	  løb	  på	  den	  på	  et	  loppemarked	  
eller	  i	  en	  genbrug,	  så	  ville	  jeg	  ingen	  anelse	  have	  om,	  om	  den	  var	  ny	  og	  masseproduceret	  eller	  om	  den	  
var	  gammel	  og	  havde	  en	  historie	  med	  sig.	   

I:	  Så	  du	  ville	  have	  svært	  ved	  at	  vurdere	  om	  den	  var	  autentisk?	   

R:	  Ja 

I:	  Så	  har	  vi	  sådan	  nogle	  øreringe,	  som	  også	  skulle	  være	  fra	  50’erne.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  dem?	   

R:	  De	  ser	  mere	  tidstypiske	  ud	  for	  en	  bestemt	  periode,	  særligt	  hvis	  det	  er	  clips	  og	  ørestikker.	  Dem	  var	  
der	  jo	  rigtig	  mange	  af	  dengang.	  De	  ligner	  helt	  klart	  noget	  tidstypisk	  fra	  50’erne 

I:	  Ville	  du	  kalde	  dem	  autentiske? 

R:	  Dem	  ville	  jeg	  meget	  nemmere	  kunne	  placere	  som	  autentiske	  frem	  for	  halskæden	  der 

I:	  Og	  det	  er	  fordi	  du	  ville	  have	  en	  viden	  om,	  hvornår	  de	  er	  fra? 
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R:	  Jeg	  ville	  have	  en	  fornemmelse	  ja.	  Hvis	  jeg	  stod	  med	  dem	  og	  havde	  en	  fornemmelse	  af	  at	  de	  reelt	  var	  
fra	  50’erne,	  så	  ja.	  Så	  ville	  jeg	  have	  en	  fornemmelse	  af,	  hvad	  det	  var	  for	  en	  historie	  de	  havde	  været	  
igennem.	  	   

I:	  Nu	  kan	  man	  jo	  finde	  mange	  af	  sådan	  nogle	  i	  Glitter	  og	  H&M	  osv.	  Kunne	  du	  finde	  på	  at	  købe	  dem?	   

R:	  Nej 

I:	  Heller	  ikke	  hvis	  det	  var	  en	  god	  kopi,	  og	  de	  lignede	  meget?	   

R:	  Nej,	  det	  kunne	  jeg	  ikke	  finde	  på.	  Det	  er	  faktisk	  heller	  ikke	  fordi	  jeg	  har	  voldsomt	  mange	  vintage	  
smykker,	  men	  nogle	  få	  ting	  er	  der.	   

I:	  Hvorfor	  ville	  du	  ikke	  købe	  dem?	   

R:	  De	  ville	  bare	  ikke	  sige	  mig	  noget	  som	  helst.	  Nej,	  hvis	  jeg	  skulle	  købe,	  igen	  det	  er	  ganske	  få	  smykker	  
jeg	  har,	  kun	  nogle	  enkelte	  små	  brocher,	  og	  dem	  jeg	  har	  er	  så	  primært	  noget	  der	  kommer	  fra	  min	  
farmor	  eller	  mormor.	  Så	  det	  er	  igen	  noget	  historie.	  Men	  jeg	  ville	  også	  kunne	  se	  noget	  historie	  i	  dem	  
der,	  hvis	  jeg	  kunne	  fornemme	  at	  de	  rent	  faktisk	  var	  fra	  50’erne.	  Og	  det	  er	  der	  jo	  intet	  af	  i	  noget	  billigt	  
bras	  fra	  Glitter	  el.	  lign.	   

I:	  Så	  har	  vi	  et	  hæklet	  tæppe,	  hjemmelavet.	   

R:	  Skønt 

I:	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det?	   

R:	  Det	  er	  min	  barndom,	  der	  er	  nogen	  der	  har	  hæklet	  der.	  Den	  føles	  meget	  normal,	  men	  det	  er	  fordi	  jeg	  
jo	  er	  derfra.	  Men	  glad,	  hyggeligt,	  picnic.	  Det	  er	  hyggeligt,	  og	  det	  er	  meget	  tidstypisk	  jo,	  ekstremt	  
tidstypisk.	  Så	  det	  er	  der	  jo	  noget	  autentisk	  i	  kan	  man	  sige.	  Og	  det	  er	  jo	  primært	  nogen,	  som	  en	  eller	  
anden	  i	  stil	  med	  min	  farmor	  har	  siddet	  og	  lavet	  selv,	  så	  jeg	  har	  også	  svært	  ved	  at	  forestille	  mig,	  der	  
findes	  særlig	  mange	  af	  dem,	  der	  skulle	  være	  helt	  ens.	  Det	  ligger	  der	  jo	  også	  noget	  originalt	  og	  autentisk	  
i.	   

I:	  Det	  er	  one	  of	  a	  kind?	   

R:	  Ja.	  Selvom	  der	  jo	  i	  virkeligheden	  er	  rigelige	  mængder	  af	  de	  tæpper 

I:	  Er	  det	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg	   

I:	  Gør	  det	  en	  forskel,	  at	  det	  er	  hjemmelavet?	   

R:	  Ja	  ja.	  Og	  specielt	  måske	  lige	  på	  det	  tidspunkt.	  Det	  er	  hæklet	  i	  glade	  farver,	  det	  er	  lidt	  hippie	  agtigt	  og	  
tilfældigt,	  og	  det	  passer	  jo	  bare	  snorlige	  ind	  i	  den	  tid.	  Og	  uden	  at	  være	  noget	  der	  er	  masseproduceret.	   

I:	  Du	  har	  nævnt	  det	  før	  med	  70’er	  kjolen	  og	  80’er	  blusen,	  at	  det	  er	  noget	  du	  kan	  genkende	  fra	  da	  du	  var	  
barn	  og	  yngre.	  Hvilken	  forskel	  tænker	  du	  det	  gør	  mht.	  autenticiteten	  i	  de	  ting?	   

R:	  Det	  bliver	  ikke	  nødvendigvis	  mindre	  autentisk	  af	  det. 

I:	  Bliver	  det	  mere	  autentisk,	  fordi	  du	  kan	  huske	  det?	   
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R:	  Nej,	  heller	  ikke	  det.	  Det	  føles	  jo	  bare	  mere	  almindeligt	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  så	  det	  sker	  måske	  
sjældnere	  at	  jeg	  falder	  for	  noget	  i	  den	  stil,	  men	  det	  sker.	  Selv	  med	  80’erne.	  Jeg	  har	  en	  virkelig	  fantastisk	  
koboltblå	  jakke	  derude,	  som	  er	  meget	  80’er	  og	  en	  buksedragt	  også.	   

I:	  Så	  har	  vi	  det	  sidste	  billede,	  som	  er	  sådan	  nogle	  gamle	  julekugler.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  dem?	   

R:	  At	  du	  skræmmer	  mig	  midt	  om	  foråret.	  Jeg	  er	  ikke	  særlig	  vild	  med	  jul.	  Så	  skal	  jeg	  lige	  prøve	  at	  sætte	  
mig	  ind	  i	  det.	  Hvis	  man	  nu	  var	  rigtig	  glad	  for	  jul,	  så	  er	  der	  da	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  der	  er	  langt	  sjovere	  
at	  have	  hængende	  på	  et	  juletræ,	  i	  stedet	  for	  et	  eller	  andet	  bras	  man	  har	  købt	  ude	  i	  IKEA.	  Det	  er	  der	  slet	  
ingen	  tvivl	  om.	   

I:	  Hvorfor?	   

R:	  Igen,	  det	  der	  med	  de	  detaljer	  der	  er	  på	  den	  f.eks.,	  den	  har	  naboen	  nok	  ikke	  hængende.	  Så	  de	  ville	  da	  
helt	  klart	  være	  sjovere.	  Det	  er	  også	  derfor	  jeg	  ikke	  kan	  lide	  julen	  faktisk,	  fordi	  det	  er	  blevet	  så	  
kommercialiseret.	  Så	  de	  der	  standard	  juletræer,	  hvor	  folks	  børn	  har	  lavet	  grimme	  ting,	  som	  ikke	  må	  få	  
lov	  at	  komme	  op	  på	  juletræet,	  fordi	  de	  ikke	  passer	  til	  farven	  af	  resten	  af	  det	  der	  plastik	  lort	  fra	  IKEA	  
eller	  noget	  i	  den	  stil.	  Det	  kan	  jeg	  slet	  ikke	  have.	  Så	  helt	  klart,	  hvis	  jeg	  var	  et	  jule	  menneske	  og	  jeg	  havde	  
børn,	  så	  ville	  mit	  juletræ	  fyldt	  med	  en	  blanding	  af	  nogle	  fine	  gamle	  ting	  som	  dem	  der	  og	  så	  grimme	  
ting,	  som	  ungerne	  havde	  lavet.	  Og	  det	  ville	  være	  et	  fantastisk	  juletræ	  synes	  jeg,	  men	  det	  ser	  man	  meget	  
sjældent	  efterhånden.	   

I:	  Ville	  du	  sige,	  at	  det	  var	  mere	  autentisk?	   

R:	  Helt	  sikkert.	   

I:	  Hvorfor?	   

R:	  Som	  jeg	  lige	  sagde,	  det	  andet	  bliver	  et	  eller	  andet	  bræk	  med	  at	  skulle	  passe	  ind	  i	  et	  Bo	  Bedre	  blad.	  
Mega	  kedeligt	  at	  folk	  går	  efter	  at	  være	  kedelige	  og	  ligne	  hinanden	  alle	  sammen,	  og	  gå	  efter	  det	  samme	  
juletræ	  som	  naboen	  har	  med	  det	  samme	  kedelige	  pynt	  på.	   

I:	  Hvad	  tænker	  du	  mht.	  traditioner,	  betyder	  det	  også	  noget	  ift.	  autenticitet?	  At	  man	  gør	  noget	  man	  altid	  
har	  gjort,	  og	  bruger	  det	  samme	  pynt	  som	  man	  altid	  har	  gjort?	   

R:	  Det	  er	  jeg	  nok	  ikke	  den	  rette	  at	  spørge	  om,	  for	  jeg	  tror	  generelt	  ikke	  jeg	  er	  så	  voldsomt	  
traditionsbundet.	  Jeg	  er	  ikke	  det	  store	  traditions	  menneske,	  så	  nej	  jeg	  tror	  ikke	  det	  ville	  have	  nogen	  
betydning	  for	  mig	  personligt.	  Altså	  min	  søster	  er	  jo	  sådan	  en,	  der	  burde	  have	  sådan	  noget	  hængende,	  
men	  det	  har	  hun	  ikke.	  Hun	  har	  et	  snorlige	  juletræ,	  som	  helt	  klart	  er	  magen	  til	  naboens	  med	  nye	  ting	  på.	  
Hun	  burde	  have	  det	  der,	  hun	  er	  meget	  traditions	  menneske.	  Det	  kunne	  hun	  have	  fået	  meget	  mere	  sjov	  
ud	  af,	  det	  der.	   

I:	  Nu	  har	  vi	  været	  igennem	  dem	  alle	  sammen.	  Var	  der	  nogle	  af	  dem	  du	  faldt	  over,	  som	  du	  tænkte	  var	  
mere	  autentiske	  end	  andre,	  eller	  var	  der	  nogen	  der	  var	  direkte	  uautentiske?	   

R:	  Ja,	  helt	  klart	  den	  der	  H&M	  ting,	  den	  var	  uautentisk.	  Og	  så	  har	  jeg	  svært	  ved	  at	  sige	  det	  med	  den	  rav	  
ting.	  Og	  så	  har	  jeg	  også	  en	  lille	  smule	  et	  problem	  med	  vasen	  og	  det	  Musselmalede.	  Men	  jeg	  er	  halvt	  om	  
halvt.	  Det	  eneste,	  der	  er	  helt	  klart	  uautentisk,	  det	  er	  den	  der	  H&M	  ting.	  Og	  jeg	  er	  en	  lille	  smule	  henne	  
mod,	  at	  de	  der	  producerede	  ting	  også	  efterhånden	  er	  blevet	  så	  stangvare	  agtigt,	  at	  de	  ikke	  rigtig	  er	  det	  
mere.	   

I:	  Var	  der	  et	  af	  billederne,	  hvor	  du	  tænkte	  det	  var	  mere	  autentisk	  end	  noget	  andet?	   

R:	  (peger	  på	  50’er	  kjole)	  Mest	  bare	  fordi	  at	  den	  kunne	  jeg	  virkelig	  godt	  tænke	  mig	  selv.	  Jeg	  tænker,	  at	  
sådan	  nogle	  som	  dem	  her	  (30’er	  kjolen,	  50’er	  kjolen	  og	  det	  hæklede	  tæppe),	  på	  de	  tidspunkter	  her,	  der	  
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blev	  de	  ikke	  masseproducerede	  på	  den	  måde,	  så	  jeg	  tænker	  de	  findes	  i	  få	  eksemplarer,	  hvis	  der	  
overhovedet	  findes	  nogen	  der	  er	  magen	  til.	  Og	  så	  er	  der	  den	  der	  (det	  hæklede	  tæppe),	  fordi	  det	  er	  
noget	  nogen	  har	  siddet	  og	  lavet	  det	  selv,	  så	  der	  findes	  ikke	  nogen	  helt	  magen	  til.	  Der	  findes	  rigtig	  
mange	  der	  minder	  om,	  men	  der	  findes	  også	  andre	  kjoler	  som	  minder	  om	  dem	  her	  (kjolerne),	  måske	  
nok	  mindre	  af	  den	  der	  (30’er	  kjolen).	  Det	  er	  nok	  dem	  jeg	  tænker	  der	  er	  færrest	  af.	  Dem	  her	  findes	  der	  
rigtig	  mange	  af	  (det	  hæklede	  tæppe),	  men	  der	  er	  bare	  ikke	  nogen	  af	  dem	  der	  er	  ens. 

I:	  Så	  hvis	  du	  skulle	  definere	  autenticitet,	  hvordan	  ville	  du	  sætte	  ord	  på	  det?	  Hvad	  er	  det?	   

R:	  Så	  er	  det	  noget	  med	  noget	  der	  er	  unikt	  på	  en	  eller	  anden	  vis,	  og	  som	  stadig	  er	  tidstypisk,	  så	  det	  kan	  
placeres 

I:	  Og	  er	  autenticitet	  vigtigt	  for	  dig?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Som	  jeg	  siger,	  når	  jeg	  køber	  nye	  ting	  i	  dag,	  så	  vil	  jeg	  langt	  hellere	  købe	  noget	  fra	  en	  
eller	  anden	  lille	  butik	  inde	  på	  Nørrebro	  et	  sted,	  hvor	  der	  sidder	  en	  og	  syr	  tingene	  selv,	  så	  der	  ikke	  
findes	  enormt	  store	  mængder	  af	  det,	  af	  tøj	  f.eks.	  Og	  så	  give	  lidt	  mere	  for	  det,	  end	  jeg	  ville	  købe	  det	  hele	  
i	  Vero	  Moda	  eller	  H&M.	   

I:	  så	  autenticitet	  er	  ikke	  kun	  forbeholdt	  gamle	  ting?	   

R:	  Nej,	  det	  tænker	  jeg	  ikke.	  Noget	  kan	  sagtens	  være	  autentisk,	  selvom..	  Den	  der	  lampe	  der	  (peger	  på	  
lampen	  lavet	  af	  en	  tapet	  valse),	  hvis	  den	  var	  lavet	  i	  går	  en	  tapetfabrik	  havde	  lukket	  ned,	  og	  min	  farfar	  
havde	  lavet	  den,	  så	  tænker	  jeg	  ikke	  den	  var	  blevet	  mindre	  autentisk	  af	  det.	   

I:	  Er	  det	  pga.	  historien?	   

R:	  Ja,	  den	  har	  jo	  både	  noget	  historie,	  og	  så	  har	  den	  fået	  en	  ny	  funktion,	  så	  den	  er	  både	  ret	  unik	  og	  
tidstypisk,	  men	  man	  skal	  måske	  lige	  vide	  hvad	  det	  er	  først,	  men	  det	  giver	  mening	  når	  først	  man	  ved	  
det.	  Så	  den	  tænker	  jeg	  er	  mega	  autentisk.  

I:	  Nu	  er	  retro	  og	  vintage	  jo	  blevet	  meget	  populært	  indenfor	  de	  sidste	  par	  år,	  har	  jeg	  indtryk	  af.	  Og	  der	  
er	  flere	  og	  flere	  der	  går	  på	  loppemarked.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det?	  Hvordan	  har	  du	  det	  med	  det?	   

R:	  Jamen	  det	  har	  jeg	  det	  fint	  nok	  med,	  fordi	  man	  kan	  jo	  stadig	  ikke	  gå	  på	  loppemarked	  og	  finde	  tre	  af	  de	  
samme	  kjoler.	  Så	  reelt	  set	  er	  det	  fint	  nok,	  og	  jeg	  kan	  sagtens	  sætte	  mig	  ind	  i	  det,	  fordi	  det	  er	  vel	  også	  en	  
modbølge	  imod	  den	  der	  brug-‐og-‐smid-‐væk	  kultur,	  som	  i	  virkeligheden	  er	  helt	  forfærdelig.	   

I:	  Det	  skulle	  jeg	  også	  til	  at	  spørge	  om,	  hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  blevet	  så	  populært	  lige	  nu?	   

R:	  Det	  tror	  jeg	  er	  det.	  Jeg	  tror	  vi	  har	  haft	  det	  der	  kæmpe	  økonomiske	  opsving,	  og	  så	  har	  vi	  haft	  en	  
finanskrise,	  hvor	  folk	  måske	  lige	  er	  stoppet	  op	  og	  har	  trukket	  vejret	  engang.	  Og	  jeg	  tror	  det	  kommer	  til	  
at	  holde	  ved.	  Det	  håber	  jeg	  i	  hvert	  fald	  på,	  for	  det	  andet	  er	  ret	  forfærdeligt.	   

I:	  Men	  føler	  du	  at	  retro	  er	  blevet	  mainstream	  ved	  at	  der	  er	  så	  mange,	  der	  er	  begyndt	  at	  interessere	  sig	  
for	  det?	   

R:	  Nej	  det	  tænker	  jeg	  ikke,	  at	  det	  rigtig	  kan	  blive,	  for	  der	  er	  grænser	  for,	  hvor	  mange	  af	  den	  der	  kjole	  
der	  eksisterer.	  Så	  selv	  hvis	  alle	  besluttede	  sig	  for	  kun	  at	  gå	  i	  gamle	  fine	  kjoler,	  så	  ville	  vi	  helt	  sikkert	  alle	  
sammen	  rende	  rundt	  i	  gamle	  fine	  kjoler,	  men	  man	  ville	  jo	  ikke	  møde	  nogen	  i	  en	  magen	  til	  alligevel.	  Så	  
stadig	  hellere	  det	  end	  at	  vi	  alle	  sammen	  render	  rundt	  i	  H&M.	   

I:	  Så	  det	  ville	  bevare	  autenticiteten	  stadigvæk?	   

R:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg	   
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I:	  Så	  hvis	  vi	  lige	  skal	  summe	  op:	  det	  er	  det	  unikke	  ved	  vintage	  og	  retro,	  og	  historien	  og	  hvad	  mere	  er	  
det	  vigtigste?	   

R:	  Jamen	  det	  er	  vel	  i	  virkeligheden	  det.	  At	  der	  er	  noget	  historie	  med	  inde	  i	  det,	  og	  det	  er	  	  allerbedst	  hvis	  
man	  har	  noget	  personligt	  investeret	  i	  det.	  Hvis	  man	  har	  været	  heldig	  og	  arve	  et	  eller	  andet.	  Det	  bliver	  
det	  bestemt	  ikke	  mindre	  godt	  af.	  Og	  kvaliteten	  også,	  det	  er	  ting	  der	  holder.	  De	  kan	  tåle	  at	  blive	  brugt.	  I	  
modsætning	  til	  de	  typiske	  kjoler	  eller	  t-‐shirts,	  	  som	  man	  køber	  nu	  og	  som	  ligner	  en	  skruetvinge,	  når	  
man	  har	  vasket	  det	  tre	  gange 

I:	  Har	  du	  noget	  du	  lige	  vil	  tilføje	  eller	  kommentere	  på	  her	  til	  slut?	   

R:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke	  

 

8.6	  Bilag	  6:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Mai	  
I:	  Introduktion	  til	  specialet.	  Vil	  du	  starte	  med	  at	  introducere	  dig	  selv?	   

R:	  Jeg	  hedder	  Mai	  og	  er	  26.	  Jeg	  er	  uddannet	  tegnsprogstolk,	  og	  blev	  uddannet	  for	  halvanden	  år	  siden,	  i	  
januar	  2014.	  Har	  boet	  her	  i	  København	  i	  5	  ½	  år.	   

I:	  Nu	  har	  jeg	  snakket	  med	  rigtig	  mange	  om	  hvad	  retro	  og	  vintage	  er,	  og	  hvad	  de	  hver	  især	  betyder.	  
Hvordan	  forstår	  du	  dem?	   

R:	  Jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  svært,	  fordi	  de	  bliver	  brugt	  i	  flæng	  og	  de	  bliver	  brugt	  sammen,	  især	  hvis	  man	  
søger	  på	  gamle	  ting	  på	  nettet.	  For	  at	  ramme	  bredt	  skriver	  folk	  altid	  “retro/vintage”,	  hvad	  forskellen	  er	  
ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  har	  en	  idé	  om,	  at	  retro	  er	  ting,	  der	  er	  en	  lille	  smule	  nyere,	  hvor	  vintage	  godt	  kan	  være	  
tilbage	  fra	  20’erne,	  30’erne	  eller	  40’erne,	  og	  er	  lidt	  mere	  fine	  og	  feminine	  ting,	  hvor	  retro	  er	  mere	  
kitschede	  ting.	  Sådan	  noget	  50’er,	  60’er,	  70’er,	  80’er.	  Det	  tror	  jeg	  er	  sådan,	  jeg	  opfatter	  det.	  At	  vintage	  
er	  en	  lille	  smule	  ældre	  og	  gerne	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  tøj,	  sko	  og	  tasker.	  Tøsegejl.	  Hvor	  retro	  nok	  
mere	  er	  ting.	  Nej,	  det	  er	  også	  løgn,	  for	  nu	  kom	  jeg	  til	  at	  tænke	  på,	  at	  en	  kjole	  ville	  jeg	  også	  sagtens	  
kunne	  sige	  var	  retro.	  Den	  passer	  nok	  bedre	  som	  en	  forklaring	  med,	  at	  vintage	  er	  noget	  ældre	  og	  lidt	  
mere	  feminint.	  Sådan	  nogle	  douche	  pudderfarver	  tilbage	  fra	  20’erne,	  30’erne	  og	  40’erne.	   

I:	  Vil	  du	  sige,	  at	  vintage	  er	  mere	  unikt	  end	  retro	  eller	  er	  der	  ingen	  forskel	  der?	   

R:	  Jeg	  ser	  det	  som	  lidt	  mere	  luksuriøse	  ting,	  i	  og	  med	  det	  også	  er	  lidt	  ældre.	  Men	  ja,	  det	  vil	  jeg	  nok	  sige	  
det	  er,	  at	  det	  er	  lidt	  mere	  specielt.	  Ikke	  at	  det	  er	  sværere	  at	  få	  fat	  i,	  men	  det	  er	  unikt	  på	  den	  måde,	  at	  det	  
er	  lidt	  mere	  fine	  ting. 

I:	  Okay,	  det	  er	  godt	  at	  vide,	  hvordan	  folk	  bruger	  de	  begreber.	   

R:	  Jeg	  tror	  der	  er	  mange,	  der	  bruger	  det	  om	  det	  samme. 

I:	  Vil	  du	  fortælle	  lidt	  om	  din	  interesse	  for	  retro	  og	  vintage?	   

R:	  Det	  kommer	  meget	  hjemmefra.	  Min	  mor	  især	  er	  meget	  interesseret	  i	  det	  og	  har	  altid	  hevet	  mig	  med	  
på	  loppemarkeder.	  Jeg	  syntes	  absolut	  ikke	  det	  var	  særlig	  fedt,	  jeg	  synes	  det	  var	  super	  klamt	  at	  købe	  
noget,	  som	  andre	  har	  brugt.	  Jeg	  kunne	  slet	  ikke	  have	  det,	  og	  synes	  det	  var	  mega	  kedeligt.	  Og	  så	  lige	  
pludselig	  blev	  jeg	  hooked,	  og	  nu	  er	  det	  en	  fælles	  interesse	  for	  mig,	  min	  far	  og	  min	  mor.	  Så	  det	  er	  
kommet	  meget	  derfra,	  og	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  startet	  med,	  at	  mange	  af	  de	  ting	  jeg	  havde	  til	  at	  starte	  
med,	  det	  var	  ting	  fra	  min	  mormor	  og	  farmor.	  Og	  når	  jeg	  har	  set	  de	  ting,	  så	  har	  det	  gjort	  at	  jeg	  har	  tænkt	  
på	  dem.	  Og	  der	  har	  jeg	  synes	  at	  det	  var	  sindssygt	  grimt,	  men	  jeg	  har	  bare	  en	  tilknytning	  til	  det,	  grundet	  
at	  det	  har	  været	  noget	  af	  deres.	  Generelt	  har	  det	  altid	  ligget	  i	  familien.	  Min	  bror	  har	  aldrig	  været	  med	  



	   	  142	  

til	  det,	  men	  min	  far	  kom	  med	  på	  bølgen	  efter	  jeg	  var	  den	  sidste	  der	  flyttede	  hjemmefra.	  Så	  fik	  de	  lavet	  
en	  fælles	  hobby	  med	  at	  tage	  på	  flere	  loppemarkeder	  hver	  weekend	  og	  køber	  ind	  og	  sælger	  videre.	  De	  
har	  for	  nylig	  renoveret	  hele	  hjemmet	  med	  gamle	  50’er	  og	  60’er	  ting,	  som	  har	  været	  meget	  oppe	  med	  
teaktræs	  møbler,	  så	  det	  hele	  har	  fået	  en	  udskiftning.	  Så	  det	  er	  jeg	  stort	  set	  vokset	  op	  med.	   

I:	  Nu	  nævnte	  du	  det	  her	  med	  at	  i	  starten	  syntes	  du	  det	  var	  lidt	  ulækkert	  at	  have	  noget	  nogen	  har	  haft	  
før.	  Hvorfor	  havde	  du	  det	  sådan,	  tror	  du?	   

R:	  Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Jeg	  har	  ikke	  været	  særlig	  gammel,	  nok	  10	  år.	  Jeg	  syntes	  bare	  det	  var	  underligt	  at	  
nogen	  havde	  haft	  det	  jeg	  havde,	  om	  det	  så	  var	  tøj	  eller	  hvad	  det	  var.	  Jeg	  følte,	  at	  det	  var	  brugt	  og	  
beskidt,	  ad	  og	  ulækkert.	  Det	  var	  bare	  klamt,	  uanset	  hvor	  meget	  man	  vaskede	  det.	  Så	  jeg	  ved	  ikke	  om	  de	  
loppemarkeder	  vi	  har	  været	  på	  har	  været	  super	  klamme,	  eller	  jeg	  bare	  har	  fået	  et	  dårligt	  indtryk	  af	  det	  
fra	  start	  af,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Og	  så	  har	  der	  været	  en	  lang	  periode,	  hvor	  jeg	  slet	  ikke	  tog	  stilling	  til	  det,	  og	  
så	  blev	  jeg	  pludselig	  hooked	  da	  jeg	  var	  16-‐17-‐18	  år	  gammel,	  og	  så	  har	  det	  hængt	  ved	  lige	  siden.	   

I:	  Hvordan	  har	  du	  det	  med	  det	  i	  dag,	  det	  der	  med	  at	  nogen	  har	  haft	  tingene	  før	  dig?	   

R:	  Jeg	  tænker	  slet	  ikke	  over	  det.	  Jeg	  har	  jo	  også	  gammelt	  vintage	  tøj,	  og	  det	  har	  jeg	  intet	  problem	  med,	  
det	  synes	  jeg	  kun	  er	  sjovt.	  Hvis	  tingene	  er	  i	  orden,	  og	  de	  ser	  pæne	  ud	  uden	  videre	  skrammer	  eller	  
pletter,	  så	  har	  jeg	  slet	  ikke	  noget	  problem	  med	  det.	  Jeg	  synes	  kun	  det	  er	  sjovt,	  at	  nogle	  andre	  har	  haft	  
det	  og	  det	  er	  noget,	  der	  er	  originalt.	  Så	  synes	  jeg	  det	  er	  super	  sjovt.	   

I:	  Hvad	  gør	  det,	  at	  der	  er	  nogen	  der	  har	  haft	  det	  før	  dig?	   

R:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  For	  det	  første	  synes	  jeg	  ret	  godt	  om	  ideen	  om,	  at	  man	  får	  genbrugt	  tingene,	  så	  det	  
ikke	  bare	  er	  forbrug,	  forbrug,	  forbrug	  og	  nye	  ting,	  der	  skal	  produceres	  hele	  tiden.	  Det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  
har	  i	  baghovedet	  altid,	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  en	  fin	  tanke.	  At	  man	  genbruger	  tingene,	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  
købe	  noget	  nyt	  hele	  tiden.	  Det	  giver	  noget	  mere	  sjæl	  at	  nogen	  har	  haft	  det	  før	  mig.	  Det	  synes	  jeg	  er	  
super	  fedt,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  haft	  det	  stående	  i	  deres	  hjem.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  ikke	  synes	  
moderne	  hjem	  med	  nye	  ting	  kan	  være	  flot,	  jeg	  ender	  bare	  altid	  med	  at	  købe	  noget,	  der	  er	  brugt	  og	  
gammelt.	  Jeg	  prøver	  at	  mixe	  det	  lidt,	  men	  det	  går	  ikke	  så	  godt.	  Jeg	  synes	  det	  giver	  noget	  varme	  og	  
noget	  sjæl	  og	  personlighed	  til	  et	  hjem,	  at	  man	  går	  ud	  og	  finder	  nogle	  lidt	  anderledes	  ting,	  som	  man	  
selvfølgelig	  også	  kan	  have	  i	  en	  moderne	  indretning,	  men	  jeg	  synes	  bare	  der	  er	  nogle	  lidt	  anderledes	  
ting	  derude,	  hvis	  man	  først	  udvider	  sin	  horisont	  og	  går	  på	  loppemarked	  og	  finder	  nogle	  ting	  der.	   

I:	  Hvad	  er	  det	  så	  for	  nogle	  ting	  du	  køber?	   

R:	  Jeg	  køber	  rigtig	  mange	  bøger,	  for	  det	  første.	  Nu	  har	  jeg	  prøvet	  at	  stoppe	  mig	  selv	  lidt.	  Jeg	  køber	  rigtig	  
mange	  børnebøger	  og	  jeg	  har	  ikke	  nogen	  børn.	  Jeg	  synes	  bare	  det	  er	  dem,	  der	  plejer	  at	  være	  finest	  og	  
hyggeligst.	  Jeg	  har	  sindssygt	  mange,	  og	  de	  er	  oppe	  på	  loftet	  nu,	  for	  jeg	  syntes	  simpelthen	  det	  var	  pinligt	  
at	  de	  skulle	  stå	  fremme,	  når	  jeg	  ikke	  har	  nogen	  børn.	  Så	  de	  er	  kommet	  på	  loftet.	  Så	  køber	  jeg	  ret	  mange	  
tallerkener	  og	  skåle,	  som	  jeg	  ikke	  har	  brug	  for	  flere	  af.	  Hvor	  man	  bare	  finder	  noget	  nyt	  hver	  gang,	  og	  
tænker	  “neej	  hvor	  er	  det	  fint,	  det	  skal	  jeg	  have	  med	  hjem”.	  Jeg	  er	  begyndt	  at	  blive	  god	  til	  at	  stoppe	  mig	  
selv,	  og	  tænke	  “det	  er	  meget	  pænt,	  men	  du	  har	  virkelig	  ikke	  brug	  for	  det,	  og	  du	  har	  ikke	  plads	  til	  mere,	  
så	  nu	  stopper	  det”.	  Men	  det	  er	  svært	  synes	  jeg.	   

I:	  Kan	  du	  sige	  lidt	  om,	  hvad	  du	  kigger	  efter	  ved	  de	  ting?	  Er	  der	  noget	  der	  er	  vigtigt,	  når	  du	  kigger	  efter	  
ting	  på	  et	  loppemarked?	   

R:	  Jeg	  kan	  bedst	  lide,	  hvis	  det	  er	  en	  lille	  smule	  overskueligt,	  altså	  rent	  udseendemæssigt,	  hvordan	  det	  
er	  stillet	  op.	  Det	  har	  ikke	  som	  sådan	  noget	  med	  tingene	  at	  gøre,	  men	  det	  er	  også	  noget	  der	  kan	  gøre	  at	  
jeg	  bliver	  hooked.	  Jeg	  får	  tit	  kigget	  på	  sælger	  og	  tænker	  “har	  du	  styr	  på	  hvad	  du	  står	  med	  nu,	  eller	  kan	  
jeg	  få	  det	  billigt	  af	  dig?”.	  Sådan	  noget	  kigger	  jeg	  efter,	  og	  er	  blevet	  god	  til	  at	  aflæse	  de	  forskellige	  stande	  
og	  sælgere.	  Hvis	  der	  nogen,	  der	  sætter	  det	  rigtig	  pænt	  op,	  så	  ved	  de	  godt	  hvad	  de	  har	  med	  at	  gøre.	  Man	  
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kan	  godt	  se,	  når	  folk	  er	  nogle	  krejlere.	  Så	  er	  det	  primært	  dem,	  jeg	  går	  efter,	  for	  selvom	  jeg	  godt	  kan	  lide	  
at	  tingene	  ser	  pæne	  ud,	  så	  går	  jeg	  væk	  fra	  dem,	  for	  det	  bliver	  for	  dyrt.	  Jeg	  synes	  det	  er	  sjovest,	  hvis	  jeg	  
kan	  finde	  en	  ting,	  som	  jeg	  synes	  er	  super	  flot	  eller	  som	  jeg	  ved	  er	  et	  eller	  andet	  værdifuldt,	  og	  jeg	  så	  
kan	  få	  den	  sindssygt	  billigt.	  Ikke	  at	  jeg	  prøver	  og	  snyde	  folk,	  men	  at	  de	  måske	  bare	  ikke	  har	  så	  meget	  
styr	  på	  hvad	  de	  står	  med,	  og	  måske	  bare	  gerne	  vil	  have	  det	  sjovt.	  Så	  synes	  jeg	  det	  er	  meget	  sjovere	  end	  
hvis	  jeg	  har	  givet	  den	  fulde	  pris	  for	  det,	  det	  er	  jeg	  ikke	  så	  meget	  for.	  Så	  er	  det	  ikke	  så	  sjovt	  mere,	  så	  går	  
gamet	  lidt	  ud	  af	  det,	  det	  der	  med	  at	  finde	  det	  gode	  fund.	  Så	  det	  er	  mere	  det	  jeg	  kigger	  efter.	  Det	  er	  ikke	  
nogle	  bestemte	  ting	  jeg	  leder	  efter,	  det	  er	  tit	  bare	  et	  eller	  andet,	  hvor	  jeg	  tænker	  “ej	  den	  er	  fin,	  den	  
kunne	  godt	  være	  flot	  hjemme	  hos	  mig”.	  Jeg	  mangler	  jo	  ikke	  noget,	  så	  jeg	  leder	  ikke	  efter	  noget	  som	  
sådan.	  Så	  længe	  tingene	  bare	  er	  i	  god	  stand,	  jeg	  gider	  ikke	  købe	  noget	  med	  hakker	  eller	  skår	  i	  mere.	  
Det	  gjorde	  jeg	  før,	  men	  jeg	  gider	  det	  ikke	  mere.	  Det	  skal	  gerne	  være	  så	  intakt	  som	  muligt,	  og	  i	  så	  god	  
stand	  som	  muligt.	   

I:	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  dig?	   

R:	  Det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  forhold	  til,	  hvis	  jeg	  engang	  selv	  skal	  af	  med	  det	  igen,	  at	  
så	  har	  jeg	  nemmere	  ved	  at	  få	  det	  solgt	  eller	  givet	  videre.	  Jeg	  synes	  bare	  det	  ser	  pænere	  ud,	  at	  det	  ikke	  
er	  et	  eller	  andet,	  der	  står	  med	  et	  hak	  i.	  Det	  kan	  godt	  give	  noget	  charme	  selvfølgelig,	  og	  afhængig	  af,	  
hvor	  gamle	  tingene	  er,	  så	  kan	  man	  jo	  ikke	  undgå	  at	  tingene	  har	  nogle	  skrammer.	  Det	  har	  jo	  også	  sin	  
charme,	  at	  det	  ser	  brugt	  ud,	  men	  der	  er	  forskel	  på,	  om	  det	  ser	  brugt	  ud	  end	  at	  det	  har	  et	  kæmpe	  hak	  
ned	  igennem.	  Også	  mht.	  glas	  og	  porcelæn,	  det	  skal	  gerne	  være	  helt,	  ellers	  kan	  du	  jo	  ikke	  bruge	  det.	  Jeg	  
synes	  det	  ser	  lidt	  sjusket	  ud	  ellers.	  Så	  vil	  jeg	  hellere	  prøve	  at	  finde	  det	  på	  et	  andet	  tidspunkt,	  og	  se	  om	  
jeg	  kan	  finde	  samme	  ting	  igen	  i	  bedre	  stand.	   

I:	  Hvordan	  bruger	  du	  så	  dine	  ting?	  Hvad	  med	  dit	  tøj	  f.eks.,	  bruger	  du	  det	  til	  specielle	  lejligheder	  eller	  er	  
det	  også	  til	  hverdag?	   

R:	  Det	  er	  afhængigt	  af,	  hvad	  det	  er.	  Så	  meget	  har	  jeg	  ikke,	  det	  er	  faktisk	  kun	  nogle	  kjoler,	  sko	  og	  tasker.	  
Men	  mine	  kjoler	  spænder	  ret	  vidt.	  Jeg	  har	  en	  hverdagskjole,	  som	  jeg	  bruger	  om	  sommeren,	  fordi	  den	  
er	  meget	  hverdagsagtig,	  så	  den	  kan	  man	  sagtens	  have	  på.	  Men	  så	  har	  jeg	  lige	  købt	  en	  anden	  kjole,	  som	  
er	  meget	  bal-‐agtig	  og	  jeg	  aner	  ikke	  hvornår	  jeg	  skal	  få	  den	  brugt,	  men	  jeg	  synes	  simpelthen	  den	  var	  så	  
fin.	  Så	  nu	  har	  jeg	  den	  til	  når	  lejligheden	  byder	  sig	  på	  et	  tidspunkt.	  Jeg	  har	  også	  en	  tredje	  kjole,	  meget	  
50’er	  agtig	  hvid	  med	  strut	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvornår	  jeg	  skal	  bruge	  den.	  Jeg	  kan	  ikke	  bruge	  den	  til	  et	  
bryllup,	  der	  må	  man	  ikke	  have	  hvidt	  på,	  konfirmation	  så	  ligner	  det	  at	  det	  er	  mig,	  der	  er	  konfirmanden.	  
Jeg	  har	  den	  bare	  fordi	  den	  var	  så	  billig,	  jeg	  købte	  den	  for	  en	  50’er,	  og	  jeg	  kunne	  simpelthen	  ikke	  lade	  
være.	  Jeg	  tænkte	  “du	  vil	  komme	  til	  at	  fortryde	  det	  bitterligt,	  hvis	  du	  ikke	  gør	  det”,	  selvom	  jeg	  ikke	  har	  
nogen	  lejlighed	  til	  den.	  Men	  det	  er	  også	  piger	  i	  en	  nøddeskal.	  Også	  at	  man	  nogle	  gange	  tænker	  “ej	  det	  er	  
så	  pænt,	  jeg	  skal	  nok	  få	  det	  brugt	  på	  et	  tidspunkt,	  jeg	  MÅ	  eje	  det”.	  Så	  det	  er	  meget	  forskelligt:	  noget	  af	  
det	  har	  ikke	  fået	  lov	  til	  at	  få	  sin	  debut	  endnu,	  og	  noget	  af	  det	  har	  jeg	  brugt.	   

I:	  Så	  du	  har	  også	  nogle	  ting	  du	  ikke	  bruger?	   

R:	  Ja,	  noget	  jeg	  vil	  bruge,	  og	  har	  intentioner	  om	  at	  bruge,	  men	  har	  ikke	  fået	  brugt	  det	  endnu.	  Så	  det	  
hænger	  pænt	  og	  venter	  på	  det	  får	  lov.	   

I:	  Nu	  snakkede	  du	  om	  det	  med	  standen.	  Hvis	  du	  finder	  noget	  i	  lidt	  dårligere	  stand,	  kan	  du	  så	  godt	  finde	  
på	  at	  købe	  det	  og	  selv	  lave	  det	  i	  stand? 

R:	  Med	  tøj	  kan	  jeg	  godt,	  men	  det	  skal	  være	  småting.	  En	  lille	  syning	  der	  er	  gået.	  Nu	  har	  jeg	  også	  en	  mor	  
der	  er	  uddannet	  håndarbejdslærer,	  så	  hun	  har	  styr	  på	  det,	  og	  er	  god	  at	  have	  med,	  når	  jeg	  står	  og	  kigger	  
på	  tøj.	  Hun	  er	  jo	  altid	  med	  når	  jeg	  er	  på	  loppemarked.	  Så	  kan	  jeg	  lige	  vise	  det	  til	  hende,	  og	  høre	  om	  det	  
kan	  repareres	  eller	  det	  er	  for	  svært.	  Hvis	  det	  er	  en	  lynlås	  der	  er	  gået,	  så	  køber	  jeg	  det	  ikke,	  for	  så	  er	  det	  
for	  bøvlet	  selv	  at	  sidde	  og	  sy	  i	  igen.	  Men	  små	  reparationer	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på,	  f.eks.	  hvis	  stoffet	  er	  
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lidt	  mørt	  kan	  jeg	  også	  finde	  på	  at	  købe	  det,	  så	  skal	  jeg	  bare	  være	  forsigtig	  når	  det	  skal	  af	  og	  på.	  Så	  det	  er	  
mest	  med	  tøj	  jeg	  køber	  noget,	  der	  måske	  har	  fejl	  i.	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  at	  jeg	  ellers	  har	  købt	  noget,	  hvor	  
der	  har	  været	  fejl.	  Så	  kan	  det	  være	  bøger,	  hvor	  ryggen	  er	  gået,	  hvor	  flappen	  stadig	  er	  der,	  og	  man	  lige	  
kan	  lime	  den	  på.	  Men	  ellers	  ikke.	  Større	  reparationer	  gider	  jeg	  ikke,	  og	  så	  ved	  jeg	  at	  jeg	  ikke	  får	  det	  
gjort.	  Så	  kommer	  det	  bare	  til	  at	  stå,	  og	  det	  er	  for	  fjollet	  synes	  jeg.	   

I:	  Det	  kan	  være	  vi	  skal	  kigge	  på	  de	  ting	  du	  har	  fundet	  og	  snakke	  lidt	  ud	  fra	  dem	   

R:	  Ja.	  Den	  ene	  ting	  jeg	  har	  valgt	  er	  mit	  billede,	  som	  er	  ret	  nyt,	  jeg	  har	  lige	  fået	  det	  (peger	  på	  et	  abstrakt	  
maleri	  i	  60’er	  stil).	  Jeg	  fik	  det	  af	  min	  far,	  fordi	  vi	  havde	  været	  i	  en	  genbrugsbutik	  nede	  i	  Ringsted,	  og	  så	  
havde	  jeg	  set	  det	  og	  synes	  simpelthen	  det	  var	  så	  flot.	  Jeg	  er	  helt	  pjattet	  med	  rammen,	  det	  der	  træ	  har	  
suget	  alt	  det	  gamle	  røg	  og	  er	  blevet	  sådan	  helt	  gulnet	  og	  mærkeligt.	   

I:	  Det	  kan	  du	  godt	  lide?	   

R:	  Ja,	  jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  flot.	  Det	  er	  lidt	  det	  samme	  med	  de	  her	  kasser	  (trækasser	  som	  hænger	  på	  
væggen	  og	  udgør	  en	  reol).	  Det	  er	  samme	  træ,	  det	  er	  så	  bare	  ikke	  gammelt	  endnu,	  så	  det	  har	  ikke	  
ændret	  farve,	  men	  det	  kommer	  det	  nok	  til	  på	  et	  tidspunkt,	  hvis	  jeg	  begynder	  at	  stå	  og	  puste	  røg	  ud	  på	  
det.	  Men	  det	  kommer	  nu	  ikke	  til	  at	  ske.	  På	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  får	  det	  noget	  mere	  patina.	  Men	  det	  
billede	  havde	  jeg	  set	  dernede,	  og	  så	  havde	  jeg	  forelsket	  mig	  i	  det,	  og	  det	  kostede	  800	  kr.	  i	  en	  
genbrugsforretning,	  hvor	  jeg	  var	  sådan	  lidt	  “det	  er	  eddermame	  sindssygt”.	  Det	  er	  mange	  penge	  synes	  
jeg	  i	  genbrugsforretning.	  Jeg	  bliver	  sådan	  helt,	  når	  jeg	  er	  i	  en	  genbrugsforretning,	  hvor	  de	  sælger	  
tingene	  sindssygt	  dyrt,	  det	  er	  de	  jo	  begyndt	  på	  de	  fleste	  steder	  nu,	  møbler	  og	  sådan	  noget.	  De	  sætter	  
prisen	  op,	  fordi	  de	  ved	  at	  det	  gør	  de	  alle	  andre	  steder,	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  så	  forkert,	  og	  jeg	  bliver	  så	  
forarget	  over	  det.	  Så	  tit	  udvælger	  jeg	  mine	  genbrugsforretninger,	  fordi	  nogle	  af	  dem	  tager	  bare	  en	  ved	  
næsen	  noget	  så	  vederstyggeligt.	   

I:	  Hvordan	  det?	   

R:	  Jeg	  synes	  det	  er	  nogle	  vanvittige	  priser	  de	  tager	  for	  det.	  Det	  er	  genbrug	  og	  det	  skal	  sælges	  videre,	  og	  
det	  går	  til	  et	  godt	  formål,	  så	  selvfølgelig	  skal	  de	  tjene	  noget	  på	  det,	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  fuldstændig	  
vanvittigt,	  hvor	  meget	  de	  sætter	  det	  op	  nogle	  gange.	  Hvor	  jeg	  synes	  en	  genbrugsforretning	  er	  et	  sted,	  
hvor	  du	  kan	  gå	  ind	  og	  gøre	  en	  god	  handel.	  Hvis	  du	  gerne	  vil	  give	  noget	  ekstra	  for	  det,	  så	  køber	  du	  det	  
hos	  en	  eller	  anden,	  som	  har	  en	  forretning	  med	  det.	  Loppemarkeder	  og	  genbrugsbutikker	  de	  er	  hellige,	  
der	  synes	  jeg	  prisen	  skal	  være	  lav,	  så	  der	  kan	  jeg	  godt	  blive	  lidt	  stædig,	  og	  så	  gider	  jeg	  ikke	  have	  det.	  Og	  
det	  har	  været	  det	  samme	  med	  det	  der	  billede,	  som	  kostede	  800	  eller	  850	  kr.	  Jeg	  gik	  ud	  fra	  butikken	  og	  
tænke	  “åh,	  jeg	  vil	  så	  gerne	  have	  det”	  og	  for	  et	  billede	  generelt	  er	  det	  jo	  ikke	  ret	  mange	  penge.	  
Det	  	  synes	  jeg	  ikke	  det	  er,	  800	  kr.	  Det	  er	  bare	  kun	  fordi	  princippet	  i,	  at	  det	  er	  i	  en	  genbrugsforretning	  
gør	  at	  jeg	  stejler,	  og	  tænker	  “Næh,	  så	  gider	  jeg	  ikke	  have	  det”.	  Jeg	  fortalte	  så	  mine	  forældre	  om	  det,	  
fordi	  jeg	  var	  med	  dem	  dernede,	  og	  så	  tænkte	  jeg	  “jeg	  må	  tænke	  over	  det”.	  Og	  så	  næste	  gang	  jeg	  kom	  
hjem	  efter	  2-‐3	  uger,	  så	  tænkte	  jeg,	  at	  jeg	  ville	  snakke	  med	  dem	  om	  det,	  og	  høre	  om	  de	  ikke	  skulle	  til	  
Ringsted	  igen	  i	  den	  der	  genbrug,	  fordi	  så	  kunne	  det	  godt	  være	  jeg	  købte	  det,	  for	  det	  var	  jo	  meget	  pænt.	  
Jeg	  skulle	  bare	  lige	  have	  noget	  tid	  til	  at	  tænke	  over	  det.	  Og	  så	  spurgte	  min	  far	  om	  jeg	  ikke	  ville	  med	  op	  
på	  hans	  værelse,	  fordi	  han	  lige	  havde	  købt	  nogle	  nye	  ting	  på	  nogle	  loppemarkeder,	  og	  det	  fik	  jeg	  så	  lov	  
til	  at	  se.	  Og	  så	  gik	  han	  hen	  til	  skabet	  og	  sagde	  “jeg	  har	  også	  købt	  billedet	  til	  dig”,	  så	  tænkt	  jeg	  “a	  hvad	  for	  
noget?”.	  Så	  havde	  han	  købt	  billedet,	  fordi	  han	  syntes	  jeg	  skulle	  have	  det.	  Og	  han	  havde	  fået	  pruttet	  det	  
ned,	  hvilket	  man	  jo	  normalt	  ikke	  gør	  i	  en	  genbrugsforretning,	  men	  det	  havde	  han	  så	  formået,	  og	  så	  
havde	  han	  købt	  det,	  fordi	  han	  syntes	  jeg	  skulle	  have	  det,	  når	  nu	  jeg	  havde	  snakket	  så	  meget	  om	  det.	  Så	  
det	  betyder	  ret	  meget	  for	  mig	  synes	  jeg,	  fordi	  jeg	  har	  fået	  det	  af	  ham.	  Og	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  sindssygt	  
flot.	   

I:	  Det	  var	  fordi	  det	  var	  ham,	  der	  købte	  det	  til?	   
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R:	  Ja.	  Så	  nu	  har	  jeg	  en	  idé	  om,	  at	  alle	  de	  steder	  jeg	  kommer	  til	  at	  bo	  fremover	  indtil	  jeg	  engang	  kradser	  
af,	  der	  kommer	  det	  her	  billede	  til	  at	  følge	  med	  mig,	  og	  hænge	  et	  eller	  andet	  sted,	  og	  så	  kan	  jeg	  altid	  
huske	  på,	  at	  det	  har	  min	  far	  givet	  mig.	  Så	  det	  betyder	  ret	  meget	  for	  mig	  af	  den	  grund,	  for	  det	  er	  ikke	  
fordi	  jeg	  har	  haft	  det	  særlig	  lang	  tid,	  ikke	  mere	  end	  2-‐3	  måneder.	  Jeg	  synes	  bare	  det	  var	  sådan	  en	  sød	  
gestus:	  “nååh	  hvor	  er	  det	  sødt	  at	  du	  har	  købt	  det	  til	  mig”.	  Det	  var	  meget	  fint.	  	  

Så	  det	  var	  den	  ene	  ting.	  Vil	  du	  videre	  til	  noget	  andet	  eller	  vil	  du	  spørge	  om	  noget?	   

I:	  Jeg	  vil	  gerne	  spørge	  om	  den	  gulnede	  lidt	  slidte	  ramme,	  hvad	  gør	  det	  at	  den	  er	  sådan?	   

R:	  Jeg	  kan	  se	  det	  er	  gammelt,	  og	  jeg	  kan	  se	  det	  har	  hængt	  et	  sted,	  hvor	  det	  har	  fået	  noget	  påvirkning.	  
Om	  det	  er	  en	  eller	  anden,	  der	  har	  siddet	  og	  røget	  op	  i	  billedet,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  eller	  om	  det	  bare	  bliver	  
den	  farve	  generelt,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  For	  det	  første	  synes	  jeg,	  at	  rammen	  er	  meget	  anderledes,	  det	  er	  jo	  
ikke	  rigtig	  en	  ramme	  som	  sådan.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  den	  der	  træfarve,	  den	  minder	  mig	  meget	  om	  
70’erne.	  Sådan	  et	  gammelt	  70’er	  hjem,	  hvor	  det	  der	  egetræ	  er	  blevet	  gulnet	  efterhånden,	  eller	  er	  gulnet	  
fra	  start	  fordi	  det	  har	  fået	  lak	  eller	  et	  eller	  andet.	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  derfor	  jeg	  kommer	  til	  at	  tænke	  på	  
det,	  for	  jeg	  tror	  ikke	  at	  det	  er	  fra	  70’erne,	  jeg	  tror	  det	  er	  fra	  50-‐60’erne.	  Det	  gør	  bare	  at	  jeg	  får	  nogle	  
associationer	  til	  forskellige	  ting:	  gamle	  spejderhytter,	  hvor	  al	  indmaden	  så	  sådan	  ud.	   

I:	  Er	  det	  noget	  du	  selv	  kan	  huske	  fra	  nogle	  steder?	   

R:	  Jeg	  kan	  huske	  det	  fra	  da	  jeg	  var	  på	  lejr	  på	  koloni,	  da	  jeg	  var	  lille	  med	  fritteren.	  Der	  var	  vi	  tit	  i	  nogle	  af	  
de	  der	  spejderhytter,	  og	  der	  så	  alt	  sådan	  ud	  indenfor.	  Jeg	  kan	  også	  det	  fra	  da	  jeg	  gik	  i	  børnehave,	  der	  
var	  vi	  også	  på	  koloni.	  Jeg	  tror	  mest	  det	  er	  derfra.	  Og	  der	  var	  alt	  også	  bare	  70’er:	  melamin	  Rosti	  
tallerkener	  og	  kopper	  og	  knaldrødt	  og	  orange	  og	  det	  der	  (peger	  på	  billedet).	  Jeg	  synes	  der	  er	  et	  eller	  
andet	  over	  det,	  og	  jeg	  tror	  simpelthen	  det	  er	  fra	  dengang	  i	  børnehaven,	  fordi	  jeg	  er	  jo	  ikke	  selv	  fra	  
70’erne,	  så	  jeg	  tror	  bare	  det	  er	  derfra.	  Jeg	  kan	  huske	  det	  fra	  da	  jeg	  var	  4-‐5	  år	  gammel,	  og	  det	  har	  printet	  
sig	  fast	  i	  mit	  hoved,	  og	  jeg	  forbinder	  det	  bare	  med	  hygge	  nu.	  Fede	  tider.	   

I:	  Hvad	  med	  selve	  motivet,	  var	  det	  også	  det	  der	  gjorde,	  at	  du	  blev	  tiltrukket	  af	  det.	   

R:	  Ja,	  jeg	  synes	  bare	  det	  var	  flot.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  farverne,	  og	  at	  det	  er	  så	  mørkt,	  og	  jeg	  kan	  godt	  lide	  
den	  måde	  farverne	  flyder	  sammen	  på,	  og	  jeg	  synes	  det	  er	  en	  flot	  teknik.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  der	  er	  noget	  
struktur	  i	  det	  også,	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  pænt.	  Nogle	  af	  farverne	  minder	  mig	  også	  meget	  om	  min	  
farmor,	  det	  sagde	  jeg	  også	  til	  mine	  forældre	  da	  jeg	  havde	  fået	  det.	  Specielt	  den	  røde	  farve	  minder	  mig	  
om	  en	  sten	  relief	  hun	  	  havde	  hængende	  hjemme	  i	  sit	  gamle	  hus,	  med	  sådan	  nogle	  heste	  på.	  Det	  var	  
virkelig	  grimt,	  men	  det	  er	  bare	  noget	  af	  det,	  jeg	  kan	  huske	  fra	  hendes	  hjem.	  Og	  nogle	  af	  de	  andre	  farver,	  
er	  også	  noget	  der	  gik	  meget	  igen:	  der	  der	  meget	  dystre,	  mørke,	  tunge	  farver.	  Så	  jeg	  tror	  også	  meget	  det	  
har	  noget	  med	  det	  at	  gøre	  også.	  Så	  det	  er	  bare	  en	  god	  kombi,	  det	  ene	  og	  det	  andet	  og	  det	  tredje	  og	  
fjerde,	  hvor	  jeg	  fik	  flashbacks	  til	  alt	  muligt	  fra	  før.	   

I:	  Lad	  os	  se	  på	  den	  næste	  ting 

R:	  Så	  kan	  du	  se	  kjolen	  (finder	  rødternet	  kjole	  frem).	  Det	  er	  hverdagskjolen,	  som	  er	  håndsyet.	  For	  det	  
første	  er	  stoffet	  meget	  50’er	  med	  de	  røde	  tern,	  og	  i	  snittet	  i	  den	  og	  den	  passede	  perfekt.	  Så	  tænkte	  jeg,	  
at	  så	  var	  det	  jo	  meningen	  jeg	  skulle	  have	  den.	  Jeg	  syntes	  bare	  den	  var	  sjov	  og	  speciel,	  og	  jeg	  tænkte	  at	  
det	  er	  der	  sgu	  ingen	  andre	  der	  har,	  og	  den	  ville	  være	  fin	  til	  sommer.	  Så	  jeg	  tænkte,	  at	  den	  skulle	  med	  
mig	  hjem.	   

I:	  Er	  det	  vigtigt,	  at	  det	  er	  noget	  ingen	  andre	  har?	   

R:	  Næh,	  men	  det	  er	  sjovt.	  Men	  selvfølgelig,	  som	  alle	  andre	  vil	  man	  jo	  gerne	  være	  sig	  selv	  og	  ikke	  falde	  
alt	  for	  meget	  i	  et	  med	  alle	  andre.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  jeg	  er	  fuldstændig	  ekstrem	  med	  det,	  og	  fordi	  jeg	  
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skal	  se	  sådan	  helt	  mærkelig	  ud,	  men	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  have	  noget,	  som	  er	  lidt	  gammelt	  og	  som	  er	  
lidt	  anderledes.	  Det	  er	  meget	  skægt.	  Man	  kan	  skille	  sig	  en	  lille	  smule	  ud,	  det	  kan	  jeg	  meget	  godt	  lide.	   

I:	  Hvorfor	  har	  du	  valgt	  lige	  den	  her	  i	  forhold	  til	  nogle	  af	  de	  andre	  du	  har?	   

R:	  Fordi	  det	  er	  den	  jeg	  bruger.	  Du	  kan	  prøve	  at	  se	  den	  her,	  som	  er	  lidt	  balkjole-‐agtig,	  som	  jeg	  lige	  har	  
købt	  (finder	  grøn	  og	  hvidstribet	  satin	  kjole	  frem).	  Jeg	  synes	  den	  er	  ret	  flot,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  stoffet,	  
men	  du	  kan	  godt	  se,	  at	  den	  er	  ret	  pyntet	  ikke?	  Den	  går	  man	  jo	  ikke	  lige	  med	  til	  hverdag,	  det	  er	  ikke	  så	  
meget	  en	  hverdagskjole.	  Det	  er	  var	  derfor	  den	  fik	  lov	  til	  at	  hænge,	  fordi	  den	  er	  flot,	  men	  den	  er	  ikke	  så	  
brugbar	  endnu.	  Jeg	  ville	  ønske	  jeg	  skulle	  til	  galla	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  kunne	  jeg	  få	  den	  brugt	  der.	  Det	  
er	  derfor	  den	  anden	  (den	  rødternede)	  blev	  valgt	  i	  stedet	  for,	  fordi	  det	  er	  noget	  jeg	  bruger.	  Derfor	  synes	  
jeg	  også	  den	  er	  lidt	  sjovere,	  fordi	  jeg	  rent	  faktisk	  kan	  bruge	  den.	  Det	  kan	  jeg	  jo	  også	  med	  den	  her	  (den	  
fine	  grønne	  kjole),	  men	  i	  større	  grad	  med	  den	  røde	  lige	  nu. 

R:	  Tredje	  ting,	  der	  skal	  vi	  ind	  i	  stuen.	  Den	  følger	  med	  mig,	  så	  det	  er	  lidt	  ligegyldigt	  hvor	  vi	  er	  henne.	  Det	  
er	  min	  oldemors	  vielsesring,	  som	  også	  er	  en	  gammel	  sag	  (tager	  ringen	  af	  sin	  finger).	  Den	  er	  meget	  
tyndslidt.	  Den	  har	  jeg	  på	  hver	  dag.	  I	  perioder,	  jeg	  havde	  den	  ikke	  på	  i	  et	  langt	  stykke	  tid,	  jeg	  havde	  den	  
ikke	  på	  i	  mange	  år,	  og	  så	  fik	  jeg	  det	  som	  jeg	  får	  med	  så	  mange	  ting,	  at	  nu	  gad	  jeg	  ikke	  gå	  med	  den	  et	  
stykke	  tid.	  Nu	  har	  den	  lige	  fået	  en	  revival	  her	  for	  4-‐5	  måneder	  siden,	  der	  begyndte	  jeg	  at	  gå	  med	  den	  
igen,	  og	  nu	  sidder	  den	  bare	  der	  fast.	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  jeg	  nogle	  gange	  synes	  jeg	  ligner	  en	  der	  er	  
forlovet,	  og	  det	  er	  jeg	  ikke	  rigtig.	  Jeg	  synes	  bare	  den	  er	  sjov,	  og	  jeg	  er	  sindssygt	  glad	  for	  den.	  Også	  fordi	  
den	  er	  så	  simpel,	  der	  er	  jo	  ikke	  så	  meget	  i	  den,	  det	  er	  jo	  bare	  en	  guldring.	  Jeg	  har	  ret	  mange	  arvestykker	  
af	  sådan	  nogle	  smykker,	  som	  jeg	  prøver	  at	  gå	  med	  for	  så	  vidt	  muligt,	  men	  igen,	  noget	  af	  det	  er	  så	  
pyntet,	  så	  det	  går	  jeg	  ikke	  bare	  sådan	  lige	  med.	  Denne	  her	  er	  meget	  simpel	  og	  hverdagsagtig,	  så	  den	  
har	  fået	  lov	  til	  at	  blive	  på.	  Og	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  lidt	  hyggeligt,	  at	  det	  er	  noget	  der	  er	  så	  gammelt	  og	  det	  
er	  fra	  hende.	  Selvom	  det	  ikke	  er	  fordi	  jeg	  kan	  huske	  hende	  som	  sådan,	  jeg	  var	  ikke	  særlig	  gammel	  da	  
hun	  døde.	  Men	  alligevel,	  det	  er	  lidt	  skægt,	  så	  har	  man	  altid	  noget	  familie	  på	  sig.	  Det	  er	  meget	  hyggeligt.	   

I:	  Hvad	  betyder	  den	  for	  dig?	   

R:	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  lidt	  sjovt	  at	  det	  er	  en	  fra	  min	  familie,	  som	  har	  brugt	  den	  og	  har	  
haft	  den	  i	  så	  mange	  år,	  som	  hun	  havde.	  Til	  sidst	  kunne	  hun	  næsten	  ikke	  få	  den	  af	  fingeren,	  for	  det	  
første	  fordi	  hun	  havde	  taget	  sindssygt	  meget	  på,	  så	  den	  var	  også	  noget	  større	  end	  det	  her,	  jeg	  har	  fået	  
lavet	  den	  om	  efterfølgende.	  Der	  har	  også	  stået	  noget	  inden	  i,	  men	  den	  har	  været	  brugt	  så	  meget,	  at	  det	  
er	  blevet	  slidt	  af.	  Den	  har	  også	  været	  tykkere	  end	  det	  her,	  så	  den	  har	  jo	  siddet	  på	  i	  en	  milliard	  år.	  Det	  
synes	  jeg	  er	  lidt	  skægt.	  Jeg	  er	  som	  sådan	  ikke	  overtroisk,	  men	  jeg	  har	  den	  altid	  på	  hvis	  jeg	  f.eks.	  skal	  til	  
eksamen.	  Det	  gør	  jeg	  jo	  ikke	  så	  meget	  mere,	  men	  der	  er	  jeg	  sådan	  en	  der	  har	  gamle	  smykker	  på,	  eller	  
hvis	  min	  niece	  har	  lavet	  et	  eller	  andet	  smykke	  til	  mig,	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  have	  det	  nede	  i	  en	  
lomme.	  Det	  lyder	  mærkeligt,	  men	  så	  føler	  jeg	  at	  jeg	  har	  nogen	  med	  mig,	  der	  kan	  hjælpe	  mig	  lidt	  på	  vej,	  
og	  så	  står	  jeg	  ikke	  bare	  helt	  alene,	  så	  har	  jeg	  altid	  nogen	  med	  mig.	  En	  lille	  smule	  overtroisk	  er	  jeg	  nok	  
alligevel.	   

I:	  Så	  du	  føler	  du	  har	  en	  del	  af	  hende	  med	  dig	  rundt,	  når	  du	  går	  med	  den	  hver	  dag?	   

R:	  Ja.	  Og	  den	  her	  (peger	  på	  en	  anden	  ring)	  er	  fra	  hendes	  datter,	  min	  farmor.	  Hun	  havde	  fået	  en	  broche	  
lige	  inden	  hun	  døde,	  som	  var	  en	  ny,	  moderne	  en	  fra	  Phuket,	  som	  hendes	  datter	  havde	  købt,	  og	  den	  
arvede	  jeg	  så	  da	  hun	  døde.	  Jeg	  tænkte,	  at	  den	  kom	  jeg	  ikke	  til	  at	  bruge,	  den	  var	  ikke	  særlig	  gammel	  og	  
hun	  havde	  ikke	  haft	  en	  videre	  relation	  til	  den,	  så	  den	  laver	  jeg	  om	  til	  en	  ring.	  Så	  jeg	  har	  begge	  to	  
repræsenteret	  på	  min	  finger:	  både	  mor	  og	  datter.	  Det	  er	  meget	  hyggeligt	  synes	  jeg.	   

I:	  Hvad	  betyder	  det	  for	  dig,	  at	  noget	  er	  gammelt?	  Hvad	  kan	  det	  som	  nye	  ting	  ikke	  kan?	   

R:	  Det	  har	  bare	  mere	  sjæl,	  synes	  jeg.	  Især	  hvis	  det	  er	  arvestykker	  og	  smykker	  fra	  noget	  rigtig	  familie.	  
Jeg	  har	  også	  en	  ring	  med	  vielsesdato	  i	  og	  mandens	  navn	  i	  en	  ring,	  som	  jeg	  købte	  på	  et	  loppemarked.	  Så	  
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det	  er	  nogen	  jeg	  ikke	  kender.	  Jeg	  synes	  også	  det	  er	  sjovt,	  for	  så	  har	  man	  noget	  på	  fra	  nogen,	  som	  man	  
ikke	  aner	  hvem	  er,	  men	  det	  har	  betydet	  sindssygt	  meget	  for	  dem.	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  sjovere	  med	  
noget,	  hvor	  det	  er	  rigtig	  familie.	  Der	  er	  jo	  ikke	  noget	  af	  dem	  der	  i	  sidder	  i	  den	  som	  sådan,	  det	  er	  jo	  bare	  
en	  materiel	  ting,	  men	  bare	  det	  at	  de	  har	  gået	  med	  det	  i	  så	  mange	  år,	  og	  nu	  går	  jeg	  videre	  med	  det,	  og	  
bruger	  det	  og	  tænker,	  at	  det	  ville	  de	  sikkert	  også	  synes	  var	  super	  fedt.	  Det	  synes	  jeg	  er	  en	  fin	  tanke:	  at	  
det	  er	  noget	  man	  har	  fået,	  og	  man	  så	  også	  bruger	  det.	  At	  de	  har	  tænkt	  på	  en,	  at	  det	  skulle	  jeg	  have,	  og	  
så	  bruger	  man	  det	  også,	  så	  det	  ikke	  bare	  ligger	  i	  en	  skuffe.	  Det	  er	  svært	  at	  sætte	  ord	  på,	  hvorfor	  man	  
synes	  det	  er	  så	  sjovt	  bare	  fordi	  det	  er	  gammelt.	  Det	  er	  jo	  bare	  en	  gammel,	  brugt	  ting,	  men	  det	  er	  nok	  
historien	  bag,	  som	  er	  det	  der	  gør	  det	  sjovt.	  Så	  det	  var	  sidste	  ting. 

I:	  Var	  det	  svært	  at	  vælge	  synes	  du?	   

R:	  Ja,	  jeg	  synes	  virkelig	  det	  var	  svært.	  Jeg	  var	  ret	  sikker	  på	  billedet	  og	  kjolen,	  men	  den	  sidste	  ting,	  der	  
var	  jeg	  sådan	  lidt	  “hvad	  fanden	  skal	  jeg	  vælge?”.	  Jeg	  tænkte,	  at	  det	  næsten	  skulle	  være	  et	  smykke,	  og	  så	  
var	  jeg	  ude	  i	  flere	  forskellige	  ting	  fra	  min	  mormor,	  og	  så	  fik	  jeg	  pludselig	  kigget	  på	  min	  hånd,	  og	  tænkte	  
“nåh	  ja,	  hvad	  har	  du	  på	  hver	  dag?	  Måske	  du	  skal	  vælge	  den”.	  Jeg	  har	  også	  et	  gammelt	  strygejern,	  sådan	  
et	  retro	  et,	  som	  jeg	  også	  synes	  er	  ret	  sjovt.	  Jeg	  har	  også	  lige	  købt	  Mågestel	  tallerkener,	  og	  det	  synes	  jeg	  
også	  er	  meget	  sjovt,	  så	  det	  kunne	  jeg	  også	  have	  valgt.	  Men	  jeg	  tænkte,	  at	  ved	  den	  sidste	  ting	  ville	  jeg	  
tage	  noget	  der	  er	  rigtig	  gammelt,	  og	  som	  jeg	  har	  haft	  i	  lang	  tid.	  Så	  det	  var	  lidt	  derfor.	  Men	  jeg	  synes	  sgu	  
godt	  nok	  det	  var	  svært	  at	  udvælge,	  man	  har	  alligevel	  mange	  ting	  efterhånden,	  som	  betyder	  meget	  for	  
en.	  Men	  det	  lykkedes	  nogenlunde	  til	  sidst	  at	  finde	  noget.	   

I:	  Hvordan	  har	  du	  det,	  når	  du	  kigger	  på	  dine	  ting,	  eller	  når	  du	  har	  en	  gammel	  kjole	  på?	   

R:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  giver	  mig	  nogen	  følelse	  som	  sådan.	  Jeg	  er	  jo	  vant	  til	  det,	  så	  det	  
er	  ikke	  som	  sådan	  noget	  jeg	  tænker	  over.	  Jeg	  synes	  det	  er	  sjovt,	  hvis	  det	  er	  noget	  jeg	  har	  fået	  som	  er	  
arvestykker,	  det	  er	  klart	  at	  det	  betyder	  meget	  mere.	  Jeg	  kan	  godt	  være	  glad	  for	  en	  ting,	  jeg	  har	  købt	  af	  
en	  tilfældig	  person	  eller	  noget	  jeg	  har	  ledt	  efter	  og	  endelig	  har	  fundet.	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  meget	  
sjovere,	  at	  det	  er	  noget	  der	  har	  en	  historie.	  Det	  er	  få	  ting	  af	  de	  ting	  jeg	  har	  stående	  fremme,	  men	  det	  
tror	  jeg	  at	  jeg	  vil	  tænke	  mere	  over.	  F.eks.	  den	  lille	  vase	  i	  Mågestellet	  (peger	  på	  vasen	  på	  reolen).	  Den	  
har	  jeg	  fået	  af	  min	  mor,	  fordi	  jeg	  havde	  ledt	  efter	  den.	  Så	  det	  er	  ting	  jeg	  har	  fået,	  som	  jeg	  synes	  er	  
sjovere	  end	  det	  jeg	  selv	  har	  købt.	  Fordi	  der	  er	  noget	  tanke	  bag	  og	  der	  er	  noget	  historie	  bag.	  Der	  er	  
tænkt	  over	  det.	  Det	  samme	  med	  arvestykker,	  det	  er	  noget	  der	  er	  tildelt	  mig	  og	  som	  har	  været	  bestemt	  
til	  mig,	  og	  der	  er	  nogen	  der	  har	  tænkt	  på	  mig.	  Igen	  også	  det	  med	  billedet	  fra	  min	  far.	  Det	  tror	  jeg	  har	  
lidt	  større	  betydning	  og	  det	  er	  der	  der	  kommer	  følelser	  frem,	  eller	  der	  kommer	  noget	  frem.	  I	  forhold	  til	  
alle	  mulige	  andre	  ting,	  som	  man	  bare	  køber	  fordi	  man	  synes	  det	  er	  sjovt.	  I	  større	  grad.	   

I:	  Men	  du	  blander	  også	  med	  nye	  ting?	   

R:	  Jeg	  prøver.	  Der	  er	  klart	  overtal	  af	  gamle	  ting,	  det	  er	  der	  slet	  ingen	  tvivl	  om.	  Jeg	  gad	  godt	  at	  der	  var	  
mere	  balance,	  ikke	  fordi	  jeg	  er	  utilfreds	  med,	  hvordan	  jeg	  bor,	  men	  jeg	  gad	  godt	  at	  der	  var	  lidt	  flere	  nye	  
ting.	  Men	  det	  tror	  jeg	  også	  har	  noget	  med	  at	  gøre,	  at	  på	  et	  tidspunkt,	  så	  vil	  man	  bare	  gerne	  kigge	  på	  
noget	  andet.	  Med	  større	  møbler	  prøver	  jeg	  at	  holde	  det	  i	  noget	  lidt	  mere	  moderne,	  som	  sofaen	  og	  
bordet.	  Så	  det	  ikke	  bliver	  alt	  for	  meget	  gammelkone-‐hjem,	  fordi	  hvis	  jeg	  gav	  den	  gas	  på	  alle	  fronter	  og	  
kun	  købte	  gamle	  ting,	  så	  kunne	  det	  også	  se	  super	  fedt	  ud,	  det	  er	  slet	  ikke	  det.	  Men	  i	  forvejen	  er	  jeg	  også	  
lidt	  gammelkone	  oppe	  i	  hovedet,	  så	  det	  ville	  kamme	  over	  og	  blive	  for	  meget.	  Så	  jeg	  prøver	  at	  holde	  fast	  
i,	  at	  jeg	  er	  et	  ung	  menneske	  “hold	  op	  med	  at	  købe	  det	  gamle	  møg	  hele	  tiden,	  fordi	  du	  ender	  med	  at	  
være	  sådan	  en	  gammel	  pensionist	  herhjemme	  i	  en	  ung	  krop”.	  Det	  gider	  jeg	  ikke.	   

I:	  Hvorfor	  ikke?	   

R:	  Det	  er	  for	  mærkeligt.	  Jeg	  er	  startet	  for	  tidligt.	  Og	  så	  følger	  jeg	  en	  masse	  bloggere	  på	  Instagram,	  som	  
blander	  tingene	  på	  en	  superfed	  måde.	  Og	  det	  er	  jo	  tit	  det	  man	  prøver	  at	  overføre	  til	  sit	  eget	  hjem,	  når	  
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man	  ser	  noget	  der	  er	  superfedt.	  Så	  det	  er	  også	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  pænt,	  men	  også	  fordi	  det	  kan	  også	  
blive	  for	  gammeldags	  til	  mig,	  ikke	  fordi	  jeg	  ikke	  synes	  det	  er	  fedt	  andre	  steder,	  men	  det	  kan	  godt	  blive	  
for	  meget	  af	  det	  gode.	  Også	  for	  at	  give	  det	  lidt	  kant,	  selvom	  det	  også	  kan	  give	  kant	  at	  man	  er	  
fuldstændig	  gennemført	  i	  al	  sin	  indretning,	  hvis	  alt	  bare	  er	  retro	  eller	  vintage.	  Men	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  
for	  at	  give	  det	  lidt	  kant,	  at	  jeg	  prøver	  at	  blande	  det	  lidt	  med	  nogle	  lidt	  nyere	  ting.	   

I:	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det	  her	  med	  at	  retro	  og	  vintage	  er	  blevet	  så	  populært?	   

R:	  Jeg	  synes	  faktisk	  det	  er	  pisse	  irriterende,	  med	  et	  glimt	  i	  øjet.	  Vi	  startede	  jo	  ikke	  først	  med	  at	  gå	  på	  
loppemarked	  da	  det	  blev	  populært,	  så	  det	  har	  jo	  været	  super	  fedt	  i	  mange	  år,	  at	  folk	  ikke	  vidste	  hvad	  
de	  havde	  med	  at	  gøre.	  Så	  kunne	  man	  gøre	  alle	  de	  gode	  køb	  og	  der	  var	  ikke	  så	  mange	  mennesker.	  Og	  så	  
lige	  pludselig	  spredte	  det	  sig	  bare.	  Så	  kom	  der	  TV-‐programmer,	  så	  alle	  ved	  hvad	  de	  har	  stående	  “nå,	  
sådan	  en	  har	  jeg	  da,	  ej	  den	  er	  mange	  penge	  værd”.	  Dammit,	  så	  kunne	  man	  ikke	  få	  den	  billigt.	  Og	  der	  
kommer	  bare	  så	  mange,	  og	  man	  skal	  være	  så	  hurtig	  ude,	  man	  skal	  jo	  være	  der	  en	  halv	  time	  før	  de	  
åbner	  på	  loppemarkeder,	  for	  at	  få	  fat	  i	  de	  gode	  ting.	  For	  det	  første	  pga.	  opkøberne,	  som	  jo	  kommer	  i	  så	  
god	  tid	  før,	  og	  fordi	  alle	  andre	  også	  godt	  ved	  at	  man	  skal	  være	  hurtigt	  ude,	  for	  at	  få	  fat	  i	  de	  gode	  ting.	  Så	  
det	  er	  en	  lille	  smule	  irriterende,	  at	  man	  ikke	  har	  det	  for	  sig	  selv	  mere.	  Men	  jeg	  synes	  også	  det	  er	  super	  
fedt	  at	  det	  har	  bredt	  sig	  så	  meget,	  for	  det	  giver	  noget	  mere	  sjæl	  og	  stemning	  og	  personlighed	  til	  et	  
hjem.	  Min	  bror	  er	  meget	  konservativ,	  eller	  hvad	  man	  skal	  sige.	  Jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  kedeligt	  før,	  ham	  
og	  hans	  kones	  hjem.	  Meget	  nyt	  det	  hele,	  og	  de	  købte	  lidt	  hvad	  andre	  havde	  og	  havde	  ikke	  sin	  egen	  stil	  
og	  fulgte	  bare	  lidt	  med.	  Og	  det	  gør	  man	  selvfølgelig	  også	  med	  retro,	  fordi	  det	  er	  jo	  en	  bølge	  og	  tendens.	  
Men	  de	  vidste	  ikke	  helt	  selv,	  hvad	  de	  godt	  kunne	  lide	  så	  de	  købte	  bare	  lidt	  hvad	  deres	  venner	  havde,	  
hvilket	  jeg	  synes	  er	  super	  kedeligt,	  og	  det	  var	  ikke	  så	  meget	  mig.	  Min	  bror	  er	  sådan	  en,	  der	  helst	  skal	  
have	  noget	  tid	  til	  at	  tænke	  over	  tingene,	  og	  lige	  pludselig,	  så	  “bum”,	  så	  hopper	  han	  med	  på	  det.	  
Eksempelvis	  med	  alt	  det	  her	  retro	  halløj.	  Så	  for	  et	  års	  tid	  siden	  hoppede	  de	  med,	  ham	  og	  konen,	  og	  har	  
nu	  købt,	  gennem	  min	  mor,	  fordi	  vi	  altid	  er	  de	  første	  til	  at	  se	  tingene	  og	  får	  førsteret	  til	  at	  købe	  dem.	  
Han	  er	  begyndt	  at	  købe	  en	  masse	  gennem	  hende,	  for	  de	  har	  ikke	  selv	  tid	  til	  at	  gå	  på	  loppemarked,	  og	  er	  
begyndt	  at	  putte	  det	  ind	  i	  deres	  hjem,	  hvilket	  bare	  gør	  at	  det	  ser	  meget	  federe	  ud	  synes	  jeg.	  De	  har	  en	  
god	  blanding	  af	  primært	  moderne	  ting,	  men	  har	  så	  nogle	  vaser	  og	  teaktræs	  bakker	  stående	  med	  ting	  
på,	  og	  måske	  et	  gammelt	  bord	  eller	  lille	  skænk.	  Men	  det	  er	  primært	  det	  moderne,	  fordi	  deres	  hus	  er	  
meget	  moderne,	  så	  det	  er	  blevet	  super	  fedt	  synes	  jeg.	  Men	  det	  er	  så	  en	  af	  dem,	  hvor	  det	  er	  meget	  
positivt,	  at	  det	  er	  blevet	  så	  populært,	  og	  selvom	  man	  har	  været	  lidt	  langsom	  til	  at	  hoppe	  med	  på	  den,	  så	  
er	  det	  endelig	  sket.	  Han	  var	  meget	  sådan	  før	  “ad	  det	  er	  grimt,	  og	  det	  og	  det	  er	  grimt,	  sådan	  nogle	  gamle	  
ting”,	  og	  så	  lige	  pludselig	  vender	  han	  på	  en	  tallerken,	  og	  tænker	  at	  det	  måske	  er	  meget	  fedt	  alligevel.	  Så	  
det	  synes	  jeg	  er	  meget	  skægt,	  lige	  på	  det	  punkt.	  	   

I:	  Hvis	  man	  skal	  opsummere	  lidt,	  hvad	  er	  det	  så	  der	  motiverer	  dig	  til	  at	  købe	  de	  her	  gamle	  ting	  i	  
gammel	  stil?	   

R:	  Jeg	  køber	  ting,	  hvis	  de	  minder	  mig	  om	  et	  eller	  andet.	  For	  det	  første	  motiverer	  det	  mig	  til	  at	  købe	  det,	  
hvis	  det	  ser	  fedt	  ud,	  fordi	  jeg	  synes	  som	  sagt	  det	  giver	  noget	  personlighed	  til	  et	  hjem,	  og	  jeg	  kan	  ikke	  
lade	  være.	  Tingene	  køber	  jeg	  som	  oftest,	  fordi	  det	  minder	  mig	  om	  noget,	  at	  det	  har	  forbindelse	  til	  min	  
farmor	  eller	  mormor,	  som	  jeg	  kan	  huske	  fra	  deres	  tid,	  og	  som	  de	  haft	  stående	  og	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  
sindssygt	  sjovt	  at	  have.	  Jeg	  tror	  meget	  af	  det	  bunder	  i	  det.	  Det	  er	  aldrig	  fordi	  jeg	  mangler	  noget	  som	  
sådan.	  Det	  er	  kun	  fordi	  jeg	  ser	  en	  ting,	  og	  tænker	  “den	  farve	  eller	  udformning	  minder	  mig	  om	  et	  eller	  
andet,	  der	  har	  stået	  der,	  det	  skal	  jeg	  have	  med	  hjem,	  for	  det	  er	  bare	  hyggeligt”.	  Og	  så	  føler	  man	  sig	  
rigtig	  hjemme,	  fordi	  det	  er	  nogle	  ting	  man	  kan	  relatere	  til	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  jeg	  tror	  primært	  
det	  er	  det	  der	  gør	  det.	   

I:	  Så	  du	  føler	  dig	  mere	  hjemme	  omkring	  sådan	  nogle	  ting?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg,	  hvis	  det	  er	  nogle	  ting,	  som	  minder	  mig	  om	  noget	  familie	  eller	  nogle	  steder	  jeg	  har	  
været	  før.	  Jeg	  tænker	  jo	  ikke	  over	  det,	  men	  hvis	  jeg	  prøver,	  så	  hænger	  det	  tit	  sammen	  med,	  at	  det	  er	  et	  
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eller	  andet	  som	  jeg	  synes	  jeg	  har	  haft	  en	  relation	  til	  før,	  og	  som	  jeg	  synes	  skal	  med	  mig	  hjem,	  fordi	  vi	  
hører	  sammen.	  Jeg	  har	  set	  det	  før,	  nu	  skal	  det	  med	  mig	  igen.	   

I:	  Vi	  kan	  prøve	  at	  bevæge	  os	  lidt	  over	  i	  det	  her	  omkring	  autenticitet,	  hvad	  det	  betyder	  og	  om	  det	  er	  
vigtigt.	  Jeg	  har	  taget	  nogle	  billeder	  med,	  som	  jeg	  tænkte	  vi	  kan	  snakke	  lidt	  ud	  fra.	  Så	  nu	  viser	  jeg	  dig	  
nogle	  billeder,	  og	  så	  må	  du	  gerne	  snakke	  ud	  fra,	  hvad	  du	  umiddelbart	  tænker	  om	  dem,	  og	  om	  du	  synes	  
de	  er	  autentiske	  eller	  ikke	  er	  autentiske.	  Hvis	  vi	  starter	  med	  denne	  her,	  en	  kjole	  fra	  1930’erne.	   

R:	  Det	  passer	  meget	  godt,	  det	  havde	  jeg	  også	  skudt	  på.	  20’er-‐30’er	  stykker.	  Jeg	  synes	  jo	  tydeligvis	  at	  
den	  var	  autentisk,	  da	  jeg	  tænkte	  den	  ser	  ud	  til	  at	  være	  fra	  den	  tid	  du	  beskriver 

I:	  Hvad	  er	  det	  der	  får	  dig	  til	  at	  sige	  det?	   

R:	  Snittet	  og	  farven.	  Havde	  det	  været	  mere	  20’er	  agtigt,	  så	  havde	  den	  være	  lige	  op	  og	  ned,	  så	  havde	  der	  
ikke	  været	  den	  facon	  her.	  Som	  måske	  er	  mere	  30’er	  40’er	  agtigt.	  Farven	  passer	  også	  meget	  godt,	  igen	  
som	  jeg	  sagde	  med	  de	  der	  vintage	  douche	  pudderfarver.	  Og	  lukningen	  og	  længden	  passer	  meget	  godt.	  
Så	  den	  tror	  jeg	  meget	  godt	  på.	  Det	  ser	  ud	  til	  at	  være	  rigtigt.	   

I:	  Så	  hvis	  vi	  tager	  den	  næste:	  det	  skulle	  være	  en	  kjole	  fra	  50’erne.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  For	  det	  første,	  at	  den	  er	  pæn,	  og	  ja	  det	  er	  den	  (fra	  50’erne),	  fordi	  den	  har	  det	  der	  strutskørt	  og	  
læggene.	  Bådudskæringen	  og	  ærmerne	  passer	  også	  med	  det,	  og	  at	  den	  er	  todelt	  med	  to	  forskellige	  
slags	  stof.	  Jeg	  kom	  til	  at	  tænke	  på	  den	  der	  film	  “Baronessen	  fra	  Benzintanken”,	  der	  har	  hun	  også	  sådan	  
nogle	  kjoler	  på,	  som	  er	  sindssygt	  flotte.	  Jeg	  synes	  de	  er	  så	  pæne	  og	  jeg	  kan	  så	  godt	  lide	  de	  her	  
udskæringer.	  De	  er	  så	  feminine	  uden	  at	  være	  overgjorte.	  Også	  fordi	  de	  tit	  er	  korte,	  så	  det	  er	  ikke	  en	  
sindssyg	  balkjole.	  Du	  kan	  ikke	  kalde	  den	  stille	  og	  rolig,	  men	  de	  har	  tit	  et	  sindssygt	  flot	  snit,	  som	  passer	  
til	  mange.	  Meget	  flot	  kjole,	  den	  kan	  jeg	  godt	  lide.	   

I:	  Ville	  du	  kalde	  den	  autentisk?	   

R:	  Det	  er	  jo	  ikke	  et	  ord	  jeg	  bruger	  så	  meget,	  men	  hvis	  jeg	  skal,	  så	  jo.	  Jeg	  ville	  absolut	  sige	  det	  er	  
autentisk,	  og	  originalt	  og	  noget	  fra	  tiden.	  Man	  kunne	  nok	  også	  godt	  lave	  en	  remake	  der	  var	  en	  kopi,	  
som	  nok	  skulle	  ligne.	  Men	  det	  ville	  nok	  kræve	  man	  fandt	  noget	  gammelt	  stof,	  for	  at	  den	  så	  autentisk	  ud.	   

I:	  Ville	  den	  så	  stadig	  være	  autentisk?	   

R:	  Nej.	  Eller	  jo.	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  med	  gammelt	  stof	  men	  syet	  fra	  ny.	  Jo,	  den	  ville	  stadig	  være	  autentisk,	  
for	  den	  ligner	  noget	  fra	  tiden.	  Jeg	  ser	  ordet	  autentisk	  som	  noget	  der	  ligner,	  det	  behøver	  ikke	  være	  
noget	  der	  er	  lavet	  dengang	  nødvendigvis,	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  ikke.	   

I:	  Ville	  rolle	  ville	  materialerne	  have?	   

R:	  Ret	  stor	  betydning.	  Den	  ville	  selvfølgelig	  være	  mere	  autentisk,	  hvis	  det	  var	  noget	  af	  det	  rigtige	  stof	  
og	  også	  gerne	  det	  rigtige	  snitmønster	  fra	  dengang,	  ville	  da	  også	  være	  fantastisk.	  Er	  det	  hele	  lavet	  på	  
gammel	  symaskine,	  med	  gammelt	  tråd	  og	  gammel	  saks,	  så	  er	  det	  jo	  virkelig	  bare	  autentisk.	  Så	  er	  det	  
næsten	  ligegyldigt,	  hvornår	  den	  er	  lavet	  fordi	  så	  er	  den	  jo	  stadig	  fra	  den	  tid,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  
der	  ville	  jeg	  stadig	  sige	  den	  var	  autentisk,	  hvis	  stoffet	  stadig	  er	  det	  rigtige,	  så	  synes	  jeg	  den	  er	  
autentisk.	  Helt	  nyt	  stof..	  Det	  er	  svært,	  for	  den	  er	  jo	  stadig	  autentisk	  ift.	  den	  ligner	  noget	  fra	  dengang.	  
Det	  er	  svært	  at	  skille	  ad.	   

I:	  Måske	  skal	  vi	  tage	  den	  næste,	  fordi	  det	  er	  faktisk	  en	  kjole	  fra	  H&M	  i	  50’er	  stil 

R:	  Den	  er	  ny!	  Det	  er	  tydeligt	  at	  se,	  at	  den	  er	  ny.	  For	  det	  første	  på	  grund	  af	  billedet,	  den	  hænger	  ikke	  på	  
en	  gine.	  Hvis	  de	  laver	  nogle	  remakes,	  så	  kombinerer	  de	  nye	  mønstre	  med	  gammelt	  snit.	  Jeg	  synes	  den	  
ser	  nyere	  ud	  den	  her,	  men	  det	  er	  også	  noget	  jeg	  synes	  er	  fantastisk	  at	  købe	  sådan	  noget	  her,	  fordi	  det	  
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sidder	  tit	  pænere	  sådan	  nogle	  modeller.	  Sådan	  nogle	  snit	  sidder	  pænt	  på	  de	  fleste	  og	  er	  meget	  
klassiske	  og	  meget	  elegant,	  men	  man	  kan	  godt	  se	  at	  den	  er	  ny	  synes	  jeg.	  Jeg	  tror	  også	  fordi	  der	  sidder	  
et	  mærke	  i.	   

I:	  Så	  hvad	  mere	  får	  den	  til	  at	  se	  ny	  ud?	   

R:	  Den	  ser	  bare	  meget	  velpoleret	  ud,	  og	  så	  ligner	  det	  jo	  noget	  man	  ville	  kunne	  finde	  inde	  på	  nettet	  med	  
de	  billeder.	  Igen:	  hvis	  det	  hænger	  på	  en	  gine,	  så	  gør	  det	  bare	  med	  det	  samme,	  at	  man	  tænker	  “bum,	  den	  
er	  gammel,	  den	  der”.	  Så	  det	  har	  også	  noget	  betydning.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  præcist	  er,	  jeg	  tror	  stoffet	  
skinner	  for	  meget,	  det	  ser	  bare	  sprødt	  og	  nyt	  ud.	  Det	  kan	  sagtens	  være,	  at	  mærket	  spiller	  ind	  også	  lidt	  
ubevidst.	  Der	  kan	  selvfølgelig	  godt	  sidde	  mærker	  i	  gammelt	  tøj.	  Den	  ser	  meget	  ny	  og	  ren	  ud.	   

I:	  Hvilken	  betydning	  har	  det,	  at	  det	  er	  H&M	  der	  har	  lavet	  den?	  	  
R:	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  imod	  H&M	  som	  sådan.	  Jeg	  synes	  det	  ville	  være	  meget	  federe	  at	  finde	  den	  som	  
original	  kjole 

I:	  Hvorfor?	   

R:	  Fordi	  det	  er	  sjovere.	  Og	  når	  det	  er	  noget	  der	  bliver	  masseproduceret,	  og	  det	  er	  sjældent	  at	  jeg	  møder	  
nogen	  der	  har	  samme	  tøj	  som	  mig,	  men	  bare	  ideen	  om,	  at	  man	  har	  noget	  som	  er	  lidt	  unikt	  synes	  jeg	  er	  
fedt.	  Jeg	  kunne	  sagtens	  finde	  på	  at	  købe	  sådan	  en	  kjole,	  men	  jeg	  ville	  ikke	  have	  samme	  tilknytning	  til	  
den	  og	  ville	  ikke	  beholde	  den	  lige	  så	  lang	  tid,	  som	  hvis	  det	  var	  en	  gammel	  kjole,	  fordi	  den	  er	  alligevel	  
lavet	  fra	  ny,	  så	  den	  har	  ikke	  så	  meget	  værdi	  som	  en	  gammel	  kjole.	  Noget	  af	  det	  der	  gamle	  jeg	  har	  købt,	  
det	  ville	  jeg	  aldrig	  smide	  ud.	  Hvis	  jeg	  nogensinde	  skal	  af	  med	  det,	  så	  bliver	  det	  solgt	  videre	  til	  en	  
forhandler	  eller	  på	  et	  loppemarked	  til	  nogen.	  Der	  er	  blevet	  lagt	  for	  meget	  arbejde	  i	  det	  til	  bare	  at	  skulle	  
kaste	  det	  i	  en	  skraldespand	  eller	  give	  det	  til	  genbrug,	  det	  ville	  jeg	  heller	  aldrig	  gøre.	   

I:	  Nej?	  Hvorfor	  ikke?	   

R:	  Det	  er	  sådan	  noget	  jeg	  gør	  med	  noget	  af	  mit	  tøj,	  som	  er	  noget	  jeg	  ikke	  går	  med	  mere,	  men	  noget	  jeg	  
synes	  er	  så	  specielt	  vil	  jeg	  gerne	  have	  lov	  til	  at	  sælge	  videre.	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  så	  jeg	  ved,	  at	  dem	  der	  
køber	  det	  sætter	  rigtig	  pris	  på	  det.	  Jeg	  tror	  lidt	  det	  har	  noget	  med	  det	  at	  gøre	  også.	  At	  det	  kommer	  til	  et	  
godt	  hjem.	  Nogen	  der	  sætter	  pris	  på	  det,	  lige	  så	  meget	  som	  jeg	  har	  gjort.	   

I:	  Hvilken	  rolle	  ville	  det	  spille,	  hvis	  det	  var	  et	  andet	  mærke	  end	  H&M?	  Jeg	  ved	  der	  er	  en	  butik,	  der	  
hedder	  Mondo	  Kaos,	  hvor	  de	  laver	  sådan	  nogle	  remakes	  af	  gamle	  kjoler.	  Ville	  det	  gøre	  en	  forskel,	  hvis	  
det	  var	  dem	  der	  lavede	  dem	  ift.	  hvis	  det	  var	  et	  brand	  som	  H&M?	  Altså	  i	  forhold	  til	  autenticitet?	   

R:	  Nej.	  Jeg	  tror	  de	  (Mondo	  Kaos)	  har	  bedre	  styr	  på	  det,	  fordi	  det	  er	  det	  de	  fokuserer	  på	  og	  det	  de	  har	  
meget	  af.	  De	  har	  nogle	  kjoler,	  som	  bare	  er	  sindssygt	  flot	  lavet,	  og	  det	  er	  lidt	  mere	  specielt	  inde	  i	  den	  
butik,	  fordi	  det	  er	  det	  de	  har	  fokus	  på	  og	  det	  har	  de	  styr	  på,	  fordi	  det	  ligesom	  er	  deres	  geschäft	  at	  sælge	  
de	  der	  kjoler.	  H&M	  hopper	  jo	  bare	  med	  på	  bølgen,	  selvfølgelig	  som	  modefirmaer	  skal,	  de	  skal	  jo	  følge	  
de	  trends	  der	  er.	  Men	  jo,	  jeg	  ville	  nok	  sige	  der	  var	  lidt	  mere	  autenticitet	  over	  dem	  (Mondo	  Kaos),	  fordi	  
jeg	  tænker	  de	  har	  sat	  sig	  lidt	  mere	  ind	  i	  det.	  Af	  den	  grund	  alene	  ville	  jeg	  synes	  det	  var	  mere	  autentisk.	  
Men	  det	  har	  også	  meget	  at	  gøre	  med	  hjemmesiden,	  den	  ser	  jo	  også	  retro	  agtig	  ud,	  og	  de	  har	  gjort	  meget	  
ud	  af	  det.	   

I:	  Så	  det	  ligner	  noget	  fra	  dengang?	  	  
R:	  Det	  ligner	  noget	  fra	  50-‐60’erne	  synes	  jeg,	  i	  forhold	  til	  der	  (H&M	  kjolen).	  Snittet	  kan	  man	  som	  sagt	  
godt	  se,	  men	  stoffet	  kan	  man	  godt	  se	  ikke	  er	  fra	  dengang.	   

I:	  Ville	  du	  kalde	  den	  autentisk?	   
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R:	  Nej.	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  ville.	  Der	  skal	  jo	  være	  et	  kompromis	  som	  sagt	  mellem	  det	  gamle	  og	  nyt	  stof,	  
men	  jeg	  synes	  bare	  kompromiset	  er	  for	  stort.	  Den	  er	  pæn,	  men	  jeg	  ville	  ikke	  kalde	  den	  autentisk.	  Men	  
det	  kunne	  jeg	  sagtens	  finde	  på	  ved	  nogle	  af	  de	  nye	  kjoler	  fra	  Mondo	  Kaos.	   

I:	  Det	  her	  skulle	  være	  en	  Marimekko	  kjole	  fra	  70’erne.	   

R:	  Nå,	  hvor	  sjovt.	  Det	  havde	  jeg	  ikke	  gættet.	  Det	  havde	  jeg	  ikke	  kunnet	  se.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  
Marimekko’sk	  synes	  jeg,	  men	  det	  er	  mere	  fordi	  jeg	  altid	  tænker	  på	  de	  der	  kæmpe	  blomster.	   

I:	  Hvad	  tænker	  du	  ellers	  om	  den?	   

R:	  Jeg	  tænker	  typisk	  70’er,	  både	  snittet	  og	  de	  lange	  ærmer	  og	  farven.	  Det	  synes	  jeg	  var	  nemt	  at	  se,	  at	  
det	  var	  en	  70’er	  kjole.	  Igen,	  der	  er	  en	  gine:	  det	  gør	  altså	  bare	  noget.	  Så	  tænker	  jeg	  “den	  er	  autentisk,	  
den	  er	  rigtig”.	  Så	  jeg	  tror	  godt	  man	  kunne	  snyde	  mig	  og	  hænge	  en	  remake,	  så	  også	  med	  samme	  snit	  og	  
type	  stof.	   

I:	  Hvad	  tror	  du	  ginen	  gør?	   

R:	  Det	  gør	  bare,	  at	  det	  ser	  mere	  hjemmegjort	  ud.	  Det	  er	  en	  man	  har	  stillet	  op	  i	  sin	  butik,	  det	  er	  ikke	  så	  
kommercielt	  og	  professionelt.	  Selvfølgelig	  er	  det	  professionelt	  taget,	  det	  er	  pænt	  lavet	  og	  opstillet.	  Men	  
bare	  det	  at	  man	  har	  haft	  en	  gine	  og	  tænkt	  “nu	  har	  jeg	  et	  stykke	  tøj,	  som	  repræsenteres	  pænt	  i	  butikken,	  
når	  det	  skal	  lægges	  op	  på	  nettet,	  så	  jeg	  hænger	  det	  lige	  på	  og	  tager	  et	  billede	  af	  det”.	  Det	  ville	  man	  jo	  
ikke	  gøre	  på	  samme	  måde,	  eksempelvis	  H&M	  kjolen,	  den	  har	  jo	  også	  hængt	  på	  et	  eller	  andet	  eller	  
siddet	  på	  model,	  ellers	  kunne	  det	  jo	  ikke	  se	  sådan	  ud.	  Så	  de	  har	  jo	  gjort	  et	  eller	  andet,	  de	  har	  bare	  
fjernet	  det	  bagefter.	  Det	  synes	  jeg	  bare	  gør	  noget,	  men	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  jeg	  er	  vant	  til	  at	  være	  
inde	  på	  vintage	  tøj	  netsider,	  så	  jeg	  ved	  hvordan	  billederne	  ser	  ud	  derinde	  fra.	  Med	  det	  samme	  
connecter	  jeg	  det	  til	  noget,	  der	  er	  noget	  genbrug	  af	  en	  art.	   

I:	  Synes	  du	  den	  er	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Den	  ville	  jeg	  sagtens	  kunne	  forestille	  mig	  eksempelvis	  “Huset	  på	  Christianshavn”,	  
hun	  hedder	  Kirsten	  Walther,	  i	  den	  der	  kjole.	  Spraglet	  og	  god,	  og	  så	  lige	  med	  en	  hat	  på.	  Bum,	  det	  ville	  
sgu	  se	  meget	  godt	  ud.	  Så	  den	  passer	  meget	  godt,	  det	  ville	  jeg	  sige	  den	  var.	   

I:	  Så	  den	  passer	  ind	  i	  tiden?	   

R:	  Det	  synes	  jeg,	  absolut.	   

I:	  Gør	  det	  en	  forskel	  for	  autenticiteten	  at	  det	  er	  Marimekko	  der	  har	  lavet	  den?	  Altså	  at	  det	  er	  et	  kendt	  
brand.	   

R:	  Næh,	  tænker	  man	  over	  det	  så	  passer	  det	  jo	  nok	  meget	  godt,	  ift.	  de	  var	  ret	  populære	  og	  deres	  
mønstre	  generelt	  er	  ret	  70’er	  agtige,	  det	  er	  det	  jo	  sådan	  set	  stadigvæk.	  Det	  der	  kæmpe	  
blomstermønster,	  det	  er	  meget	  spraglet.	  Så	  på	  den	  måde	  passer	  det	  jo	  meget	  godt.	   

I:	  Hvis	  du	  synes	  den	  var	  mere	  eller	  mindre	  autentisk,	  hvis	  det	  bare	  var	  et	  eller	  andet	  no	  name?	   

R.	  Nej	  overhovedet	  ikke.	  Nu	  ved	  jeg	  godt	  jeg	  lige	  har	  sagt	  at	  Marimekko	  er	  meget	  70’er,	  men	  ellers	  
synes	  jeg	  ikke	  jeg	  forbinder	  nogle	  bestemte	  mærker	  med	  nogle	  bestemte	  tider,	  så	  det	  har	  ikke	  så	  stor	  
indflydelse.	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  man	  har	  set	  så	  meget	  vintage	  tøj	  på	  nettet	  og	  på	  loppemarkeder,	  
som	  ikke	  har	  noget	  mærke.	  Eller	  som	  har	  et	  mærke	  selvfølgelig,	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  kæmpe	  mærke.	  
Så	  det	  er	  nærmest	  mere	  autentisk	  for	  mig,	  hvis	  det	  ikke	  har	  noget	  mærke,	  fordi	  det	  er	  mere	  normalt	  
synes	  jeg,	  end	  at	  det	  er	  et	  anderkendt	  mærke.	  Det	  er	  det	  jeg	  er	  vant	  til	  at	  se:	  at	  det	  er	  hjemmegjort	  eller	  
et	  eller	  andet	  gammelt	  mærke,	  som	  ældre	  generationer	  vil	  kunne	  genkende	  og	  tænke	  “det	  er	  klart	  at	  
det	  er	  fra	  dengang,	  for	  det	  kan	  jeg	  huske	  fra	  dengang	  jeg	  var	  barn”	  eller	  ung	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  
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for	  mig	  har	  det	  ikke	  nogen	  betydning,	  så	  det	  er	  bare	  et	  stykke	  tøj	  og	  det	  ser	  rigtigt	  ud	  og	  er	  fra	  den	  
rigtige	  tid,	  men	  mærket	  det	  er	  ligegyldigt.	   

I:	  Lad	  os	  prøve	  den	  næste.	  Det	  er	  sådan	  en	  80’er	  ting. 

R:	  Det	  minder	  mig	  om	  min	  moster,	  hun	  har	  godt	  nok	  meget	  af	  sådan	  noget	  der.	  Og	  pels	  og	  sådan	  noget.	  
Den	  ville	  jo	  være	  meget	  moderne	  nu,	  meget	  hipster.	  Den	  kunne	  jeg	  snildt	  se	  en	  eller	  anden	  Vesterbro	  
tøs	  gå	  rundt	  i,	  og	  alt	  efter	  hvad	  man	  sætter	  til.	  Hvis	  du	  først	  kørte	  gamacher	  og	  benvarmere,	  så	  ville	  det	  
ikke	  være	  så	  fedt.	  Så	  er	  det	  lidt	  kitschet	  på	  den	  grimme	  måde	  synes	  jeg.	  Det	  skulle	  nok	  kombineres	  
med	  noget	  nyt.	  Men	  det	  ville	  sagtens	  kunne	  være	  noget	  du	  har	  købt	  i	  en	  eller	  anden	  
genbrugsforretning	  nu.	  Det	  kunne	  også	  sagtens	  være,	  fordi	  det	  er	  så	  meget	  oppe	  i	  tiden	  nu,	  det	  med	  
det	  80’er	  i	  de	  større	  mærker,	  end	  det	  er	  med	  50’er	  kjolerne	  nu.	  Det	  er	  mere	  sådan	  nogle	  nichebutikker	  
som	  Mondo	  Kaos,	  der	  kører	  det.	  Jeg	  ville	  sagtens	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  Stine	  Goya	  eller	  anden	  lidt	  
mere	  anderledes	  designer	  godt	  kunne	  finde	  på	  at	  lave.	  Wood	  Wood	  kunne	  godt	  finde	  på	  at	  lave	  sådan	  
noget	  der.	  Noget	  lidt	  stort	  og	  anderledes.	  Pæn	  er	  den	  ikke,	  det	  er	  ikke	  mig	  det	  der.	  Den	  er	  lige	  lidt	  for	  
vild.	  Og	  så	  synes	  jeg	  det	  ser	  ud	  til	  den	  er	  lidt	  dårlig	  lavet,	  det	  ser	  skævt	  ud.	  Det	  er	  nok	  den	  måde	  den	  
hænger	  på.	  Med	  de	  tråde	  der	  stikker	  ud	  der.	  Jeg	  synes	  det	  ser	  hjemmelavet	  ud,	  på	  den	  dårlige	  måde.	  
Jeg	  har	  set	  pænere	  80’er	  ting	  end	  den	  der.	  Men	  man	  kan	  godt	  se	  det	  med	  farverne	  og	  kontrasterne,	  og	  
at	  den	  er	  så	  grafisk,	  at	  den	  er	  fra	  80’erne.	   

I:	  Er	  den	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Jeg	  kunne	  sagtens	  forestille	  mig,	  hvis	  jeg	  ser	  nogle	  benvarmere	  og	  noget	  vildt	  
øjenskygge	  og	  crepet	  hår	  og	  store	  øreringe.	  Den	  synes	  jeg,	  den	  passer,	  den	  er	  meget	  autentisk.	   

I:	  Hvilken	  rolle	  spiller	  håndværk	  i	  forbindelse	  med	  autenticitet?	   

R:	  Ikke	  noget.	  Jeg	  kan	  sagtens	  se,	  at	  den	  er	  autentisk.	  Den	  er	  ikke	  så	  flot	  lavet,	  den	  ser	  lidt	  sjusket	  ud.	  Så	  
det	  er	  egentlig	  bare	  min	  egen	  holdning.	  Det	  er	  ikke	  noget	  der	  påvirker	  om	  det	  er	  autentisk	  eller	  ej.	   

I:	  Nu	  har	  vi	  været	  nogle	  forskellige	  tidsaldre	  igennem.	  Gør	  det	  en	  forskel	  hvor	  gamle	  ting	  er?	  Føler	  du	  
at	  de	  bliver	  mere	  værd,	  jo	  ældre	  de	  er?	   

R:	  Ja,	  sådan	  er	  det	  jo	  med	  de	  fleste	  ting.	  En	  kjole	  fra	  30’erne	  vil	  kunne	  indbringe	  flere	  penge	  end	  en	  
kjole	  fra	  80’erne,	  og	  det	  tror	  jeg	  sådan	  set	  passer	  meget	  godt.	  Så	  jo	  ældre	  det	  er,	  jo	  flere	  penge	  får	  du	  
for	  det,	  men	  sådan	  er	  det	  jo	  også	  med	  antikviteter,	  jo	  bedre	  stand	  det	  er,	  jo	  mere	  får	  du	  også	  for	  det.	  Så	  
ja,	  det	  tror	  jeg.	  Det	  har	  mere	  værdi,	  og	  så	  er	  det	  tit	  flottere	  lavet.	  Det	  gamle	  håndværk	  gør	  bare	  at..	  nå,	  
nu	  kommer	  der	  så	  lidt	  håndværk	  ind	  i	  det	  alligevel.	  Men	  det	  var	  bare	  lavet	  på	  en	  anden	  måde.	  Jo	  mere	  
masseproduktion	  der	  kommer	  over	  det,	  jo	  dårligere	  er	  tingene	  også	  lavet.	  Hvis	  det	  er	  håndlavet,	  og	  
dermed	  gerne	  ældre,	  så	  har	  det	  også	  bare	  større	  værdi,	  og	  det	  er	  tit	  flottere.	  Så	  der	  kom	  det	  alligevel,	  at	  
håndværk	  har	  en	  betydning,	  men	  ikke	  for	  autenticiteten,	  men	  ift.	  værdien	  af	  tingene.	   

I:	  I	  forhold	  til	  autenticitet:	  har	  en	  gammel	  ting	  mere	  autenticitet	  end	  en	  nyere?	   

R:	  Nej.	  Det	  synes	  jeg	  ikke.	  Det	  er	  autentisk	  hvis	  det	  passer	  til	  tiden,	  så	  er	  det	  ligegyldigt,	  hvor	  gammelt	  
det	  er.	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  har	  nogen	  videre	  indflydelse.	   

I:	  Så	  har	  vi	  sådan	  en	  Musselmalet	  kop.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Nu	  står	  den	  jo	  på	  sådan	  en	  kniplings	  dug,	  det	  gør	  også	  bare	  at	  det	  ligner	  rigtig	  mormor	  gammeldags	  
et	  eller	  andet	  på	  et	  mørkt	  mahogni	  bord	  kunne	  jeg	  næsten	  forestille	  mig.	  Det	  ville	  passe	  meget	  godt.	  
Den	  kunne	  sagtens	  være	  autentisk,	  men	  den	  kunne	  lige	  så	  vel	  være	  ny.	  Så	  kan	  man	  sagtens	  have	  
opstillet	  det	  på	  en	  måde,	  så	  det	  ser	  ud	  som	  om	  den	  er	  gammel,	  for	  man	  kan	  jo	  sagtens	  købe	  den	  fra	  ny	  
af	  stadigvæk.	  Der	  synes	  jeg	  det	  er	  sværere.	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Nu	  forvirrer	  jeg	  også	  mig	  selv	  lidt,	  for	  jeg	  
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skulle	  til	  at	  sige,	  at	  det	  er	  sværere	  at	  sige	  om	  den	  er	  autentisk	  eller	  ej,	  fordi	  den	  stadig	  bliver	  lavet.	  Men	  
det	  kan	  jeg	  jo	  ikke	  sige,	  fordi	  de	  der	  50’er	  kjoler	  fra	  Mondo	  Kaos,	  de	  bliver	  jo	  stadig	  lavet,	  og	  dem	  synes	  
jeg	  er	  autentiske. 

I:	  Der	  er	  jo	  ikke	  noget	  der	  er	  rigtigt	  eller	  forkert 

R:	  Nej,	  men	  det	  er	  fordi	  jeg	  forvirrer	  mig	  selv	  lidt.	  Det	  kan	  godt	  være	  jeg	  modsiger	  mig	  selv	  flere	  gange 

I:	  Det	  er	  helt	  i	  orden 

R:	  Men	  sådan	  som	  billedet	  ser	  ud	  med	  den	  der	  dug,	  så	  ville	  jeg	  sige	  at	  den	  var	  gammel,	  og	  at	  den	  var	  
autentisk.	  Men	  det	  er	  kun	  måden	  det	  er	  opstillet	  på.	  Havde	  du	  puttet	  det	  ind	  på	  Inspirations	  
hjemmeside..	  Selvfølgelig	  er	  det	  stadig	  autentisk,	  for	  det	  er	  stadig	  noget..	  Nej,	  nej	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  
kalde	  det	  autentisk	  mere,	  for	  jeg	  ved	  det	  er	  nyt	  så.	  Det	  er	  lavet	  fra	  nyt.	  Hvis	  jeg	  så	  den	  inde	  på	  en	  
genbrugs	  hjemmeside,	  så	  ville	  jeg	  sige	  den	  var	  autentisk,	  fordi	  det	  er	  gammelt,	  fordi	  det	  er	  fra	  dengang.	  
For	  selvfølgelig	  er	  designet	  fuldstændig	  det	  samme	  som	  dengang,	  det	  ligner	  hinanden	  på	  en	  prik.	  Men	  
der	  er	  mere	  autenticitet	  over	  det,	  hvis	  jeg	  ved	  at	  det	  er	  noget	  der	  er	  købt	  gammelt	  og	  solgt	  videre,	  end	  
hvis	  det	  er	  noget	  der	  er	  nyproduceret,	  selvom	  de	  ligner	  hinanden	  på	  en	  prik.	   

I:	  Hvorfor	  er	  det	  sådan?	   

R:	  Jeg	  ved	  det	  ikke,	  men	  jeg	  tror	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  alderen,	  fordi	  det	  er	  jo	  stadig	  autentisk	  ift.	  
det	  ligner	  noget	  fra	  dengang,	  men	  jeg	  vil	  bare	  sige,	  at	  det	  er	  mere	  autentisk	  hvis	  det	  ER	  noget	  fra	  
dengang,	  og	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  en	  kopi.	  Eller,	  kopi	  det	  er	  det	  jo	  ikke,	  det	  er	  jo	  rigtig	  Musselmalet,	  men	  
det	  er	  lavet	  så	  det	  ligner	  noget	  fra	  dengang	  det	  blev	  opfundet.	  Det	  ligner	  bare	  at	  det	  her	  er	  fra	  dengang	  
det	  blev	  opfundet	  og	  produceret	  til	  at	  starte	  med.	  Så	  det	  skal	  jo	  også	  være	  gammelt	  gammelt	  så,	  for	  det	  
er	  jo	  blevet	  produceret	  efterfølgende	  i	  alle	  årene.	  Men	  hvis	  det	  var	  noget	  lige	  fra	  starten,	  så	  ville	  jeg	  
sige	  det	  var	  mere	  autentisk.	   

I:	  Hvad	  gør	  det	  at	  det	  er	  opstillet	  på	  den	  her	  måde?	   

R:	  Det	  gør	  bare,	  at	  man	  tænker,	  det	  ligner	  et	  hjem	  fra	  en	  eller	  anden	  gammel	  kone.	  Og	  så	  gør	  det	  bare,	  
at	  man	  automatisk	  tænker,	  at	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  gammelt.	  Hun	  har	  jo	  ikke	  købt	  det	  fra	  nyt,	  hun	  har	  
jo	  købt	  det	  selv	  dengang	  det	  blev	  lavet	  eller	  fået	  af	  sine	  forældre	  eller	  et	  eller	  andet.	  Igen:	  der	  kunne	  
godt	  være	  manipuleret	  med	  billedet,	  der	  kunne	  godt	  være	  snydt,	  så	  det	  er	  bevidst	  man	  har	  gjort	  det	  på	  
den	  her	  måde,	  så	  det	  skulle	  se	  gammelt	  ud.	  Men	  jeg	  tror	  på,	  at	  den	  er	  gammel.	  Billedkvaliteten	  gør	  også	  
at	  det	  ser	  lidt	  hjemmegjort	  ud.	   

I:	  Hvis	  den	  havde	  været	  ny,	  havde	  det	  så	  gjort	  en	  forskel	  for	  autenticiteten?	   

R:	  Ja,	  så	  tror	  jeg	  ville	  have	  det	  ligesom	  jeg	  sagde	  før:	  at	  det	  selvfølgelig	  ligner,	  men	  det	  er	  ikke	  
autentisk.	  Så	  ja,	  det	  synes	  jeg.	  Jeg	  ville	  også	  synes	  det	  var	  mærkeligt,	  hvis	  det	  var	  nyt	  i	  sådan	  et	  
gammelt	  hjem,	  sådan	  et	  bedsteforældre/oldeforældre	  hjem.	  Det	  ville	  være	  et	  fuldstændigt	  clash,	  det	  
ville	  være	  mega	  underligt.	   

I:	  Det	  ville	  ikke	  passe	  ind?	   

R:	  Nej,	  overhovedet	  ikke.	  Det	  ville	  godt	  kunne	  passe	  ift.	  at	  det	  ligner,	  men	  jeg	  ville	  synes	  det	  var	  
sindssygt	  underligt	  hvis	  det	  var	  købt	  fra	  nyt.	  Det	  ville	  jeg	  slet	  ikke	  forvente	  i	  sådan	  et	  bedste/olde	  
hjem.	   

I:	  Vi	  prøver	  at	  gå	  videre	  til	  den	  næste.	  Lyngby	  vasen.	  Det	  er	  en	  reproduktion.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Jeg	  tænker	  den	  er	  meget	  populær,	  den	  har	  fået	  en	  revival	  igen.	  Jeg	  haft	  den	  i	  en	  del	  år,	  så	  jeg	  har	  
været	  vant	  til	  den.	  Den	  der	  er	  der	  faktisk	  skår	  i	  (peger	  på	  en	  Lyngby	  vase	  på	  sofabordet),	  jeg	  er	  heller	  
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ikke	  tilfreds	  det,	  men	  det	  kunne	  ikke	  være	  anderledes	  da	  jeg	  købte	  den,	  for	  jeg	  gad	  ikke	  betale	  vildt	  
mange	  penge	  for	  den.	  De	  var	  ikke	  så	  højt	  oppe	  i	  pris	  som	  de	  er	  nu,	  men	  jeg	  kunne	  få	  den	  lidt	  billigere,	  
fordi	  der	  var	  et	  hak	  i.	  Jeg	  drejer	  den,	  så	  kan	  man	  ikke	  se	  det.	  Igen	  fordi	  det	  er	  en	  reproduktion	  (peger	  
på	  billedet	  af	  vasen),	  selvfølgelig	  ligner	  den	  en	  fra	  dengang,	  men	  jeg	  ville	  nok	  ikke	  sige	  på	  samme	  
måde,	  at	  den	  var	  autentisk.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvorfor	  jeg	  har	  det	  anderledes	  med	  tingene	  end	  med	  tøjet.	  
Fordi	  der	  kunne	  jeg	  jo	  sagtens	  synes	  det	  var	  autentisk,	  fordi	  det	  ligner	  noget	  fra	  dengang.	  Det	  synes	  jeg	  
bare	  ikke	  med	  ting,	  og	  jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  det	  er	  der	  gør	  det.	   

I:	  Så	  ved	  ting	  betyder	  alderen	  en	  større	  rolle?	   

R:	  Ja,	  åbenbart.	  Det	  gør	  det	  jo	  tydeligvis,	  af	  en	  eller	  anden	  årsag.	  Jeg	  kan	  godt	  mærke,	  at	  det	  er	  ikke	  det	  
rigtige	  (den	  reproducerede	  vase),	  jeg	  vil	  hellere	  have	  det	  gamle.	  Jeg	  ville	  slet	  ikke	  have	  noget	  imod	  at	  
have	  de	  nye,	  men	  så	  ville	  jeg	  betragte	  det	  som	  en	  moderne	  ting	  og	  ikke	  en	  retro	  ting.	  Så	  det	  at	  det	  har	  
nogle	  år	  på	  bagen,	  det	  spiller	  ret	  meget	  ind.	   

I:	  Tror	  du	  det	  har	  noget	  med	  historien	  at	  gøre?	   

R:	  Ja,	  og	  jeg	  ved	  at	  det	  er	  rigtigt	  fra	  dengang.	  Det	  er	  fordi	  det	  pludseligt	  er	  blevet	  moderne,	  så	  laver	  vi	  
dem	  lige	  igen,	  så	  alle	  har	  dem.	  Jeg	  synes	  det	  er	  meget	  sjovere	  at	  have	  noget,	  som	  ikke	  er	  en	  kopi.	  Det	  er	  
jo	  lidt	  svært	  for	  det	  er	  ikke	  en	  kopi,	  fordi	  de	  er	  jo	  stadigvæk	  en	  rigtig	  Lyngby	  vase.	  Det	  er	  jo	  ikke	  et	  eller	  
andet	  andet	  mærke,	  der	  har	  taget	  den	  til	  sig,	  og	  så	  har	  lavet	  deres	  egen	  og	  har	  lavet	  en	  kopi	  på	  den	  
måde.	  Så	  det	  er	  jo	  en	  rigtig	  Lyngby	  vase,	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  mere	  en	  rigtig	  Lyngby	  vase,	  hvis	  det	  er	  
en	  gammel	  original.	  Den	  er	  mere	  ægte.	   

I:	  Hvad	  med	  Hifling	  Design,	  der	  også	  laver	  dem.	  De	  har	  bl.a.	  haft	  nogle	  lagersalg,	  hvor	  man	  også	  kunne	  
købe	  dem.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  sådan	  nogen,	  der	  kopierer?	   

R:	  Jeg	  er	  ikke	  fan	  af	  det,	  jeg	  synes	  det	  er	  en	  lille	  smule	  ukreativt.	  Bare	  at	  stjæle	  ideen	  fra	  andre,	  men	  der	  
er	  der	  jo	  simpelthen	  så	  mange	  der	  gør	  nu.	  En	  af	  mine	  veninder,	  hendes	  veninde	  er	  Michelle	  Carlslund.	  
Hun	  er	  illustrator	  og	  laver	  nogle	  meget	  pæne,	  meget	  populære	  billeder.	  Der	  havde	  Søstrene	  Grene	  
taget	  nogle	  af	  hendes	  ting,	  og	  de	  havde	  selvfølgelig	  lavet	  det	  en	  lille	  smule	  om,	  men	  det	  var	  tydeligt	  at	  
se,	  at	  de	  havde	  tyvstjålet	  derfra.	  Det	  synes	  jeg	  er	  mega	  mærkeligt.	  For	  det	  første	  skal	  man	  lade	  være	  
med	  at	  stjæle	  noget	  som	  nogle	  andre	  har	  fundet	  på.	  Så	  må	  man	  være	  lidt	  kreativ,	  og	  selv	  finde	  på	  sit	  
eget.	  Der	  bliver	  det	  lidt	  for	  grisk	  og	  lidt	  for	  meget	  af	  det	  gode	  synes	  jeg.	  Der	  vil	  jeg	  til	  hver	  en	  tid	  helst	  
have	  det	  der	  er	  rigtigt.	  Helst	  så	  gammelt	  som	  muligt,	  i	  så	  god	  stand	  som	  muligt	  og	  i	  det	  rigtige	  mærke.	  
Hvis	  jeg	  skulle	  vælge	  om	  det	  skulle	  være	  Lyngby	  vasen	  fra	  ny	  eller	  en	  eller	  anden	  kopi,	  så	  ville	  jeg	  klart	  
tage	  den	  fra	  ny.	  Der	  betyder	  det	  ret	  meget	  for	  mig,	  at	  det	  er	  det	  rigtige.	  Jeg	  sad	  faktisk	  og	  tænkte	  over	  
det	  ift.	  autenticitet,	  og	  tænkte	  om	  jeg	  har	  nogle	  kopi	  ting,	  og	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke	  jeg	  har.	  Der	  er	  
nogle	  ting	  jeg	  er	  i	  tvivl	  om	  er	  rigtige,	  men	  det	  er	  ikke	  købt	  bevidst,	  at	  jeg	  ved	  det	  er	  en	  kopi	  eller	  
forfalskning.	   

I:	  Hvad	  giver	  det	  at	  det	  er	  det	  rigtige	  mærke?	   

R:	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  rent	  snobberi	  fra	  min	  egen	  side,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  synes	  
bare	  det	  er	  mere	  rigtigt,	  det	  er	  mere	  den	  rigtige	  vare.	  Det	  som	  jeg	  rigtig	  gerne	  vil	  have,	  den	  ting	  som	  jeg	  
har	  gået	  og	  længtes	  efter,	  den	  er	  kun	  helt	  rigtig,	  hvis	  det	  rent	  faktisk	  er	  det	  jeg	  gerne	  har	  ville	  have.	  Så	  
køber	  man	  jo	  ikke	  bare	  en	  kopi,	  for	  så	  er	  det	  sådan	  lidt	  kompromis	  agtigt.	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  imod	  folk	  
gør	  det,	  men	  jeg	  gør	  det	  bare	  ikke	  selv.	  Så	  vil	  jeg	  hellere	  spare	  sammen,	  også	  f.eks.	  var	  et	  møbel	  jeg	  
gerne	  ville	  have	  fat	  i.	  Så	  ville	  jeg	  sagtens	  kunne	  lave	  en	  mellemvej,	  hvor	  jeg	  køber	  en	  billig	  udgave	  af	  
det	  i	  starten,	  og	  så	  kan	  jeg	  spare	  sammen	  til	  det	  rigtige	  senere.	  Men	  det	  vil	  nok	  altid	  være	  målet	  at	  købe	  
det	  rigtige	  på	  et	  tidspunkt,	  når	  man	  får	  råd	  til	  det.	  Det	  er	  bare	  lidt	  sjovere,	  og	  det	  er	  tit	  bedre	  håndværk	  
når	  det	  ikke	  er	  en	  kopi	  ting.	  Det	  er	  lidt	  bedre	  lavet,	  har	  jeg	  lidt	  en	  ide	  om.	   

I:	  Så	  har	  vi	  sådan	  et	  ravsmykke.	  Hvis	  vi	  antager	  det	  er	  et	  arvestykke.	   
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R:	  Så	  er	  det	  lige	  blevet	  pudset.	  Nej,	  det	  kunne	  det	  sagtens	  være.	  Den	  synes	  jeg	  er	  svær,	  fordi	  
udformningen	  af	  det,	  det	  kan	  sagtens	  være	  gammelt	  og	  det	  kan	  også	  være	  noget	  nyt	  inde	  fra	  “House	  of	  
Amber”	  inde	  i	  København.	  Det	  forvirrer	  mig	  lidt	  at	  det	  er	  så	  velpoleret	  og	  skinner,	  det	  ser	  nyt	  ud.	  I	  
hvert	  fald	  kæden.	  Men	  det	  kunne	  også	  være	  et	  eller	  andet	  genbrugs	  halløj.	  Igen,	  så	  er	  det	  billedet,	  hvor	  
det	  ser	  lidt	  hjemmegjort	  ud.	  Man	  har	  lige	  lavet	  den	  der,	  hvor	  man	  skal	  sælge	  et	  eller	  andet,	  noget	  
gammelt	  eller	  halv	  gammelt,	  det	  kunne	  godt	  bare	  være	  80’erne	  eller	  90’erne,	  så	  gammelt	  tror	  jeg	  
heller	  ikke	  det	  er.	  Men	  om	  det	  er	  autentisk,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  sætte	  på	  den	  der.	  Jeg	  synes	  ikke	  rigtig	  
rav	  hører	  til	  nogen	  periode.	  Måske	  noget	  70’er	  agtigt,	  men	  så	  skulle	  det	  se	  anderledes	  ud,	  så	  skulle	  
udformningen	  være	  anderledes.	  Så	  skulle	  det	  være	  mere	  råt	  og	  upoleret.	  Den	  synes	  jeg	  er	  svær.	  Den	  
kan	  jeg	  ikke	  helt	  kategorisere. 

I:	  Gør	  det	  en	  forskel	  ift.	  autenticitet,	  om	  det	  er	  noget	  du	  har	  arvet	  fra	  din	  mormor	  eller	  det	  er	  noget	  der	  
bare	  er	  gammelt?	   

R:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Det	  at	  det	  var	  et	  arvestykke,	  så	  ville	  jeg	  bare	  synes	  det	  var	  sjovere.	  Det	  er	  ikke	  
noget	  der	  har	  påvirkning	  på,	  om	  det	  er	  autentisk	  eller	  ej,	  det	  er	  det	  jo	  uanset	  hvad,	  hvis	  det	  er	  fra	  tiden.	  
Så	  er	  det	  jo	  autentisk	  lige	  meget	  hvem	  det	  kommer	  fra.	   

I:	  Så	  hvis	  denne	  her	  var	  et	  arvestykke,	  men	  noget	  din	  mormor	  havde	  købt	  i	  90’erne.	  Ville	  det	  så	  være	  
mindre	  autentisk	  end	  hvis	  det	  var	  gammelt?	  	  
R:	  Nej,	  for	  hvis	  det	  var	  købt	  i	  90’erne	  og	  lavet	  i	  90’erne,	  så	  er	  det	  jo	  bare	  sådan.	  Så	  er	  det	  autentisk	  
uanset	  hvad.	  Jeg	  ville	  nok	  stadig	  sige,	  at	  udformningen	  af	  smykket	  og	  perioden	  skal	  selvfølgelig	  passe	  
sammen.	  Hvis	  det	  nu	  var	  lavet	  i	  90’erne,	  men	  ser	  ud	  som	  et	  eller	  andet	  fra	  70’erne,	  så	  ville	  jeg	  nok	  ikke	  
sige	  det	  var	  autentisk,	  fordi	  udformning	  og	  produktionsåret	  passer	  ikke	  sammen.	  Det	  synes	  jeg	  det	  
skal,	  hvis	  det	  skal	  være	  autentisk,	  hvad	  angår	  ting	  og	  smykker	  åbenbart.	  Jeg	  håber	  virkelig	  du	  kan	  
finde	  ud	  af,	  hvad	  det	  er	  jeg	  har	  sagt,	  når	  vi	  engang	  er	  færdige.	  Jeg	  siger	  lidt	  i	  øst	  og	  vest.	   

I:	  Det	  er	  helt	  okay.	  Der	  er	  masser	  at	  analysere	  på	  i	  hvert	  fald.	  Så	  har	  vi	  sådan	  nogle	  øreringe,	  som	  skulle	  
være	  fra	  50’erne.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  dem?	   

R:	  Det	  kunne	  godt	  passe.	  Men	  de	  kunne	  også	  godt	  se	  meget	  nye	  ud.	  Jeg	  kunne	  sagtens	  forestille	  mig	  til	  
f.eks.	  den	  kjole	  vi	  så	  tidligere	  (50’er	  kjolen),	  de	  ville	  passe	  meget	  godt	  ind.	  Men	  for	  mig	  kunne	  de	  
sagtens	  være	  noget	  der	  er	  lavet	  nyt,	  det	  synes	  jeg	  er	  svært	  at	  vurdere	  i	  forhold	  til	  billedet.	  Også	  fordi	  
det	  er	  Etsy,	  så	  ved	  jeg	  sgu	  ikke	  hvor	  meget	  tiltro	  jeg	  ville	  have	  til	  at	  det	  rent	  faktisk	  var	  det	  rigtige.	  At	  
det	  ikke	  bare	  er	  en	  eller	  anden	  der	  har	  sagt,	  at	  det	  er	  fra	  50’erne,	  og	  så	  sætter	  vi	  lige	  prisen	  op,	  og	  så	  er	  
det	  slet	  ikke	  derfra.	  Det	  skal	  man	  også	  være	  lidt	  påpasselig	  med,	  ligegyldig	  om	  det	  er	  Etsy	  eller	  Den	  Blå	  
Avis,	  det	  er	  lidt	  ligegyldigt,	  for	  man	  kan	  aldrig	  vide	  det.	  Men	  de	  er	  også	  lidt	  moderne	  i	  sit	  udtryk,	  så	  det	  
kunne	  sagtens	  være	  noget,	  som	  var	  forholdsvis	  nyt.	  Et	  eller	  andet	  bijouteri,	  noget	  billigt	  noget.	   

Jeg	  modsiger	  mig	  selv	  hele	  tiden,	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor.	  For	  lige	  før	  sagde	  jeg	  jo,	  at	  hvis	  det	  ligner	  noget	  
fra	  dengang	  og	  ikke	  er	  det,	  så	  er	  det	  ikke	  autentisk,	  og	  nu	  tænker	  jeg	  at	  udformningen	  af	  smykket	  
synes	  jeg	  jo	  er	  autentisk.	  Det	  ligner	  jo	  noget	  fra	  dengang,	  men	  det	  er	  det	  måske	  ikke.	  Hvis	  det	  er	  noget	  
fra	  den	  tid,	  så	  vil	  jeg	  godt	  kunne	  sige	  det	  var	  autentisk,	  men	  hvis	  det	  bare	  var	  en	  kopi,	  så	  er	  den	  ikke	  
autentisk.	  Den	  kunne	  godt	  være	  autentisk.	   

I:	  Og	  det	  er	  så	  hvis	  de	  er	  fra	  50’erne?	   

R:	  Rigtigt	  fra	  50’erne.	  Så	  den	  kører	  ind	  over	  det	  samme,	  som	  med	  tingene,	  at	  hvis	  det	  er	  rigtigt	  lavet	  fra	  
dengang,	  så	  er	  det	  rigtigt	  og	  ægte.	   

I:	  Hvis	  det	  nu	  var	  en	  kopi	  fra	  Glitter,	  påvirker	  det	  så	  hvordan	  man	  tænker	  om	  de	  gamle	  ting	  også?	  Nu	  
har	  vi	  været	  gennem	  flere	  ting,	  hvor	  det	  er	  blevet	  reproduceret.	  Gør	  det	  en	  forskel	  for,	  hvordan	  man	  
ser	  originalerne?	  Mht.	  autenticiteten? 
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R:	  Det	  kan	  godt	  komme	  til	  at	  se	  lidt	  mere	  billigt	  ud,	  hvis	  man	  er	  vant	  til	  at	  se	  den	  billige	  udgave,	  og	  så	  
ser	  man	  den	  rigtige.	  Selvfølgelig	  er	  der	  forskel,	  det	  kan	  godt	  være	  bedre	  lavet,	  men	  det	  kan	  godt	  være	  
man	  lige	  pludselig	  synes	  det	  får	  et	  lidt	  mere	  billigt	  udtryk.	  Men	  på	  samme	  tid	  tænker	  jeg	  også,	  at	  man	  
godt	  kunne	  tænke	  “okay	  nu	  har	  jeg	  endelig	  fundet	  den	  rigtige,	  jeg	  kan	  se	  der	  er	  stor	  forskel,	  det	  ser	  
faktisk	  pænere	  ud	  og	  er	  bedre	  lavet”,	  så	  det	  er	  mere	  det.	  Jeg	  ved	  ikke	  i	  forhold	  til	  autenticiteten,	  om	  det	  
ville	  have	  påvirkning	  i	  forhold	  til	  det.	  Det	  tror	  jeg	  ikke,	  for	  man	  kan	  jo	  godt	  finde	  ud	  af	  at	  skille	  tingene	  
ad.	  Hvis	  de	  lå	  ved	  siden	  af	  hinanden	  de	  to:	  den	  fra	  Glitter	  og	  den	  rigtige.	  Så	  ville	  den	  der	  jo	  stadig	  være	  
autentisk	  (50’er	  øreringene)	  og	  den	  der	  ville	  ligne,	  men	  ikke	  være	  autentisk	  (dem	  fra	  Glitter).	  Jeg	  
tænker,	  at	  noget	  autentisk	  er	  noget	  der	  er	  ægte,	  noget	  der	  er	  det	  rigtige.	  Der	  skal	  det	  hænge	  sammen	  
synes	  jeg.	  Med	  nogle	  ting.	   

I:	  Man	  må	  godt	  have	  forskellige	  meninger.	  Så	  er	  der	  et	  hjemmehæklet	  tæppe.	   

R:	  Det	  ligner	  mit.	  Det	  har	  min	  mor	  lavet,	  så	  det	  er	  ikke	  så	  autentisk.	   

I:	  Nej?	   

R:	  Eller,	  det	  ved	  jeg	  så	  ikke	  nu..	  Nej,	  fordi	  dengang	  man	  lavede	  dem,	  der	  tænker	  jeg	  at	  det	  er	  sådan	  
noget	  fra	  70’erne.	  Eller	  noget	  endnu	  ældre	  kunne	  det	  også	  være.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  noget	  der	  er	  fundet	  
på	  nu	  i	  00’erne,	  så	  derfor	  vil	  jeg	  ikke	  sige	  det	  er	  autentisk.	  For	  det	  første	  er	  garnet	  ikke	  fra	  dengang,	  det	  
er	  ikke	  lavet	  dengang,	  det	  er	  bare	  en	  kopi	  eller	  noget	  inspiration	  fra	  noget	  man	  har	  set	  engang.	   

I:	  Det	  er	  noget	  hun	  har	  lavet	  for	  nylig	  eller?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  4-‐5	  år	  siden,	  så	  det	  er	  rimelig	  nyt.	  Den	  der	  ved	  jeg	  ikke	  lige	  helt.	  Jeg	  har	  også	  svært	  ved	  at	  
tidsbestemme	  det.	  Jeg	  ville	  umiddelbart	  sige	  noget	  70’er	  noget,	  men	  igen	  tænker	  jeg	  også,	  at	  det	  også	  
kunne	  være	  noget	  man	  sad	  og	  nørklede	  med	  i	  start	  1900-‐tallet.	  Men	  de	  går	  jo	  også	  igen	  tingene,	  så	  hvis	  
det	  skulle	  passe	  så	  kunne	  det	  jo	  sagtens	  være	  fra	  start	  1900-‐tallet	  og	  så	  er	  det	  gået	  igen	  i	  70’erne,	  og	  
igen	  nu	  hvor	  der	  er	  den	  retro	  trend.	  Nogle	  gange	  er	  det	  svært	  at	  tidsbestemme,	  og	  sådan	  et	  der,	  det	  ved	  
jeg	  ikke	  lige.	  Det	  synes	  jeg	  er	  svært	  at	  sige,	  om	  det	  er	  autentisk	  eller	  ej,	  det	  kommer	  an	  på	  hvornår	  det	  
er	  fra.	  Hvornår	  det	  først	  er	  lavet.	  Hvis	  det	  er	  fra	  70’erne,	  så	  synes	  jeg	  det	  ser	  autentisk	  ud.	  Men	  havde	  
man	  lavet	  det	  engang	  i	  1900-‐tallet,	  så	  synes	  jeg	  ikke	  det	  er	  autentisk,	  for	  så	  er	  der	  for	  meget	  knald	  på	  
farverne.	  De	  skulle	  have	  været	  mørkere.	   

I:	  Så	  der	  synes	  du	  ikke	  det	  passer	  ind	  i?	  	  
R:	  Nej,	  hvis	  det	  var	  fra	  70’erne	  ville	  det	  godt	  kunne	  gå,	  så	  ville	  jeg	  godt	  kunne	  tro	  på	  det	  var	  et	  eller	  
andet	  70’er	  tæppe.	  Ja	  det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke	  helt,	  så	  ville	  der	  alligevel	  måske	  være	  lidt	  mere	  knald	  
farver	  på.	  Så	  det	  er	  meget	  farvevalget,	  om	  det	  passer	  til	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  periode	  der	  gør,	  om	  
jeg	  tror	  på	  den	  eller	  ej.	  Det	  kan	  godt	  være	  de	  er	  lidt	  for	  pastelagtige,	  så	  kunne	  det	  godt	  være	  sådan	  et	  
fra	  nu.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  ville	  være	  mere	  rød,	  brun,	  orange,	  grøn,	  hvis	  det	  skulle	  være	  fra	  70’erne.	   

I:	  Hvilken	  betydning	  har	  det	  at	  det	  er	  hjemmelavet?	  	  
R:	  Ikke	  rigtig	  nogen	  synes	  jeg.	  Det	  er	  meget	  hyggeligt.	  Jeg	  ville	  synes	  det	  var	  super	  hyggeligt,	  hvis	  det	  
der	  var	  noget	  nogle	  af	  mine	  bedsteforældre	  havde	  lavet.	  Men	  det	  er	  igen	  det	  der	  med,	  at	  man	  tænker	  
“nu	  sidder	  jeg	  med	  noget,	  som	  du	  har	  lavet	  og	  du	  har	  givet	  til	  mig”.	  Så	  det	  er	  det	  der	  har	  noget	  
betydning.	   

I:	  så	  der	  kommer	  noget	  personligt	  ind	  over	  igen?	  	  
R:	  Ja,	  lige	  præcis.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  mere	  at	  sige	  til	  det	  billede.	   

I:	  Nej,	  men	  det	  er	  i	  orden.	  Vi	  tager	  det	  sidste	  billede.	   

R:	  Neeeej,	  julekugler!	   
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I:	  Hvad	  tænker	  du?	   

R:	  Jeg	  tænker,	  at	  dem	  gad	  jeg	  godt	  have.	  Jeg	  er	  sådan	  en	  der	  har	  rigtig	  meget	  julepynt	  og	  meget	  
gammelt	  julepynt.	  Jeg	  elsker	  gamle	  julekugler.	   

I:	  Hvorfor?	   

R:	  Fordi	  de	  minder	  mig	  om	  Disney,	  Disneys	  Juleshow.	  Og	  de	  er	  meget	  amerikaniserede	  og	  den	  type	  jul	  
synes	  jeg	  er	  super	  hyggelig,	  men	  det	  tror	  jeg	  også	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  Disneys	  Juleshow.	  Sådan	  
noget	  med	  knaldfarver	  og	  meget	  amerikansk.	  Jeg	  vil	  gætte	  på,	  at	  de	  der	  er	  gamle,	  fordi	  de	  ligger	  i	  en	  
gammel	  æske.	  Men	  der	  er	  jo	  mange,	  der	  er	  begyndt	  at	  lave	  remakes	  af	  de	  gamle	  kugler,	  fordi	  det	  er	  så	  
populært.	  Så	  koster	  de	  så	  også	  bare	  kassen.	  Og	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  lavet	  nogen	  med	  samme	  
udformning,	  men	  så	  er	  der	  så	  bare	  masser	  af	  farver	  på.	  Nogle	  andre	  farver,	  som	  måske	  ikke	  passer	  til	  
de	  originale.	  Men	  dem	  der	  ville	  jeg	  helt	  klart	  sige	  var	  autentiske,	  fordi	  de	  er	  fra	  den	  rigtige	  tid,	  og	  de	  er	  
lavet	  på	  det	  tidspunkt,	  de	  skal	  være	  lavet	  på.	  Sådan	  noget	  50-‐60’er.	  Det	  ville	  jeg	  sige	  var	  autentisk,	  det	  
er	  den	  rigtige. 

I:	  Spiller	  tradition	  en	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  autenticitet?	   

R:	  Hvordan	  skulle	  det	  være?	   

I:	  Nu	  tænker	  jeg,	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  julepynt,	  at	  der	  måske	  i	  din	  familie	  har	  været	  tradition	  for,	  at	  
man	  har	  brugt	  de	  samme	  kugler	  eller	   

R:	  Nej,	  for	  jeg	  tænker	  ordet	  som,	  at	  det	  bare	  skal	  være	  lavet	  på	  det	  rigtige	  tidspunkt	  og	  passe	  til	  tiden,	  
så	  synes	  jeg	  det	  er	  autentisk.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  bliver	  mere	  autentisk	  af,	  at	  det	  er	  noget	  man	  har	  brugt	  i	  
mange	  år.	   

I:	  At	  det	  er	  noget	  man	  plejer	  at	  gøre 

R:	  Nej,	  det	  vil	  jeg	  sige	  er	  noget	  andet.	  Det	  spiller	  på	  nogle	  andre	  ting,	  at	  det	  er	  noget	  man	  plejer	  at	  
bruge.	  Det	  ville	  absolut	  gøre,	  at	  det	  er	  noget	  der	  ville	  have	  kæmpestor	  betydning	  for	  mig.	  Hjemme	  hos	  
os	  har	  vi	  nogle	  julekugler,	  som	  jeg	  har	  set	  på	  lige	  siden	  jeg	  var	  lille,	  og	  som	  jeg	  har	  et	  ret	  stærkt	  forhold	  
til.	  Det	  er	  igen	  de	  der	  Disney	  julekugler,	  sådan	  nogle	  knaldfarvede	  nogle,	  som	  jeg	  faktisk	  tror	  er	  fra	  
50’erne,	  som	  jeg	  er	  helt	  pjattet	  med.	  Dem	  er	  jeg	  meget	  glad	  for,	  og	  vil	  meget	  gerne	  have	  dem	  selv.	  De	  
skal	  op	  hvert	  år,	  og	  jeg	  vil	  være	  den	  der	  hænger	  dem	  på.	  Men	  det	  synes	  jeg	  er	  noget	  andet,	  det	  synes	  
jeg	  ikke	  har	  noget	  med	  autenticitet	  at	  gøre.	  Uden	  lige	  at	  have	  ordet	  for	  det.	  Det	  er	  mere	  minderne	  i	  det	  
tror	  jeg	  og	  associationerne	  til	  det,	  som	  gør	  at	  jeg	  synes	  de	  er	  specielle.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  har	  
indvirkning	  på	  det	  andet.	   

I:	  Nu	  snakkede	  du	  om,	  at	  de	  her	  julekugler	  kører	  lidt	  en	  amerikanerstil.	  Hvad	  er	  det	  der	  gør,	  at	  du	  
synes	  det	  er	  interessant?	   

R:	  Jeg	  tror	  det	  er	  det	  med	  Disneys	  Juleshow,	  at	  jeg	  er	  vokset	  op	  med	  det	  og	  kan	  huske	  det	  fra	  da	  jeg	  var	  
lille.	  Det	  er	  bare	  noget	  jeg	  forbinder	  med	  jul.	  De	  der	  der	  blå,	  grønne,	  røde	  knald	  farvede	  glaskugler,	  det	  
er	  bare	  jul	  for	  mig.	  Jeg	  forbinder	  ikke	  generelt	  julen	  til	  noget	  amerikansk,	  men	  lige	  det	  gør	  jeg.	  Det	  
synes	  jeg	  tit	  er	  de	  flotteste.	   

I:	  Så	  har	  vi	  været	  igennem	  alle	  sammen.	  Hvis	  vi	  lige	  skal	  opsummere,	  hvad	  er	  autenticitet	  så?	  Hvordan	  
er	  noget,	  hvis	  det	  er	  autentisk? 

R:	  Noget	  er	  autentisk	  hvis	  det	  er	  ægte.	  Alle	  ting	  er	  jo	  ægte,	  men	  at	  det	  kommer	  fra	  den	  periode	  det	  skal	  
ligne.	  Hvis	  det	  er	  en	  50’er	  kjole..	  Nej,	  nu	  tager	  vi	  ikke	  kjolerne,	  for	  der	  sagde	  jeg	  noget	  andet	  før.	   
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I:	  Der	  blev	  du	  forvirret?	  	  
R:	  Ja,	  nu	  bliver	  jeg	  forvirret..	  Måske	  vil	  jeg	  lave	  det	  om.	  Den	  er	  autentiske	  lignende	  en	  kjole	  fra	  50’erne,	  
men	  den	  er	  jo	  ikke	  autentisk.	  I	  forhold	  til	  udseende	  skal	  den	  ligne	  noget	  autentisk,	  men	  den	  er	  det	  nok	  
ikke.	  Jeg	  tror	  det	  er	  mere	  det	  jeg	  tænker.	  Så	  passer	  det	  også	  bedre	  med	  det	  andet	  jeg	  har	  sagt.	  Jeg	  vil	  
sige,	  at	  det	  er	  autentisk,	  hvis	  det	  kommer	  fra	  den	  rigtige	  periode.	  Så	  hvis	  det	  er	  en	  60’er	  ting	  jeg	  har,	  så	  
er	  den	  autentisk,	  hvis	  det	  ikke	  er	  en	  kopi	  der	  er	  lavet	  senere.	  Den	  er	  lavet	  dengang,	  så	  er	  den	  autentisk.	   

I:	  Kan	  noget	  nyt	  godt	  være	  autentisk?	   

R:	  Nej,	  eller	  jo	  hvis	  det	  er	  opfundet	  nu	  i	  00’erne	  og	  lavet	  nu	  i	  00’erne,	  så	  er	  det	  vel	  autentisk.	  Jeg	  tror	  
bare	  ikke	  jeg	  vil	  bruge	  ordet	  autentisk	  om	  noget	  der	  er	  så	  nyt	  alligevel,	  der	  skal	  der	  nok	  gå	  nogle	  år.	  Jeg	  
ville	  godt	  kunne	  sige	  noget	  var	  autentisk	  fra	  80’erne,	  en	  gammel	  ghettoblaster.	  Den	  er	  autentisk	  for	  
80’erne	  fordi	  den	  er	  typisk	  for	  den	  tidsperiode,	  den	  er	  lavet	  på	  det	  tidspunkt	  og	  så	  er	  den	  autentisk.	  
Igen,	  det	  er	  jo	  ikke	  et	  ord	  man	  bruger	  så	  meget.	  Om	  jeg	  ville	  bruge	  det	  om	  noget,	  der	  er	  blevet	  designet	  
lige	  nu,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  for	  det	  har	  ikke	  år	  nok	  på	  bagen	  til	  at	  jeg	  kan	  beslutte,	  om	  jeg	  ville	  sige	  det	  var	  
autentisk.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  bruge	  det	  ord	  om	  noget	  der	  er	  fra	  00’erne,	  lige	  meget	  hvor	  meget	  det	  
passer	  til,	  så	  har	  det	  alligevel	  lidt	  med	  alderen	  at	  gøre.	   

I:	  Vil	  du	  sige,	  at	  autenticitet	  er	  vigtigt	  for	  dig?	  Eller	  hvad	  betyder	  det	  for	  dig?	   

R:	  Det	  er	  det	  nok	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  vil	  bruge	  ordet	  vigtigt,	  men	  det	  har	  en	  
eller	  anden	  indflydelse	  på	  mig	  alligevel,	  fordi	  jeg	  køber	  ikke	  kopivarer.	  Det	  lyder	  helt	  vildt	  snobbet,	  og	  
det	  er	  ikke	  et	  bevidst	  valg,	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  sjovere	  man	  har	  det	  rigtige.	  Tingene	  kan	  sagtens	  ligne	  
og	  det	  kan	  sagtens	  være	  super	  fint	  og	  sjovt,	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  sjovere	  hvis	  det	  er	  noget	  af	  det	  
rigtige,	  hvis	  det	  er	  autentisk	  fra	  tiden.	  Vigtigt	  vil	  jeg	  ikke	  sige	  det	  er,	  jeg	  tror	  det	  er	  et	  ubevidst	  valg.	  At	  
det	  har	  noget	  mere	  sjæl,	  og	  nogle	  år	  på	  bagen.	   

I:	  Hvis	  vi	  skal	  vende	  tilbage	  til	  det	  med,	  at	  retro	  er	  blevet	  så	  populært,	  hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  sådan?	  	  
R:	  Jeg	  tror	  meget	  det	  startede	  med	  det	  miljøbevidste,	  at	  det	  er	  blevet	  meget	  populært	  at	  købe	  tøj.	  
Genbrugstøj	  har	  jo	  været	  populært	  i	  mange	  år,	  og	  så	  har	  det	  bare	  fået	  en	  revival	  med	  alle	  de	  gamle	  ting	  
også.	  Jeg	  tror	  der	  er	  mange	  der	  har	  det	  ligesom	  mig,	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  have	  noget	  der	  er	  
gammelt,	  og	  så	  er	  det	  mere	  miljøbevidst,	  at	  man	  bruger	  tingene	  igen	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  købe	  nyt	  hele	  
tiden.	  Jeg	  tror	  meget	  det	  har	  noget	  med	  det	  at	  gøre.	  Hvorfor	  det	  så	  er	  nogle	  bestemte	  perioder,	  der	  er	  
tendenser	  til,	  det	  ved	  jeg	  så	  ikke.	  Hvorfor	  der	  er	  en	  megatrend	  med,	  at	  nu	  skal	  det	  bare	  være	  50’erne	  
ud	  over	  det	  hele.	  Det	  må	  jo	  komme	  et	  eller	  andet	  sted	  fra,	  om	  det	  er	  noget	  med	  gamle	  værdier,	  at	  det	  er	  
derfor	  man	  går	  så	  langt	  tilbage,	  som	  til	  50’erne.	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  for	  nu	  begynder	  det	  jo	  også	  at	  være	  
mere	  og	  mere	  med	  80’er	  ting,	  der	  begynder	  at	  blive	  mere	  populære,	  det	  skifter	  jo	  hele	  tiden.	  Hvorfor	  
det	  lige	  er	  blevet	  så	  udbredt,	  det	  er	  et	  godt	  spørgsmål.	  Jeg	  tror	  bare	  det	  giver	  noget	  mere	  personlighed,	  
noget	  mere	  sjæl	  og	  det	  er	  bedre	  for	  miljøet.	  Det	  kunne	  sagtens	  være	  nogle	  af	  de	  ting,	  der	  har	  haft	  
indvirkning	  på	  det.	   

I:	  Der	  var	  en	  ting,	  som	  jeg	  tænkte	  på,	  men	  glemte	  at	  få	  spurgt	  ind	  til.	  Du	  snakkede	  flere	  gange,	  om	  
noget	  der	  er	  for	  pyntet,	  og	  du	  ved	  ikke	  hvornår	  du	  skal	  bruge	  det.	  Hvad	  føler	  du,	  at	  du	  udtrykker	  ved	  at	  
have	  sådan	  et	  hjem	  her,	  og	  ved	  at	  have	  en	  gammel	  kjole	  på?	   

R:	  Generelt	  er	  jeg	  ikke	  så	  glad	  for	  at	  være	  overpyntet.	  Jeg	  føler	  mig	  lidt	  akavet.	  Som	  om	  jeg	  er	  
overdressed	  tit.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  dresse	  op,	  og	  skulle	  være	  pæn	  til	  forskellige	  lejligheder,	  men	  af	  en	  
eller	  anden	  grund,	  og	  sådan	  er	  jeg	  nok	  generelt,	  prøver	  jeg	  at	  tone	  det	  en	  lille	  smule	  ned.	  Fordi	  jeg	  ikke	  
vil	  være	  for	  tøse-‐pusse-‐nusset,	  men	  alligevel	  kan	  jeg	  jo	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  købe	  sådan	  nogle	  ting.	  Så	  
jeg	  håber	  lidt,	  at	  jeg	  får	  det	  brugt	  på	  et	  tidspunkt.	  Så	  det	  tror	  jeg	  er	  derfor	  jeg	  ikke	  har	  fået	  brugt	  den	  
kjole	  der	  så	  meget	  (den	  stribede	  kjole),	  jeg	  har	  ikke	  lige	  haft	  en	  lejlighed.	  Men	  hvad	  jeg	  udtrykker,	  når	  
jeg	  har	  det	  på	  og	  med	  mit	  hjem,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  prøver	  tit	  at	  gøre	  det	  så	  	  casual	  og	  hyggeligt	  som	  
muligt,	  både	  med	  indretning	  og	  med	  tøj.	  Vil	  gerne	  have	  det	  ikke	  er	  alt	  for	  opstillet.	  Jeg	  vælger	  også	  
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mange	  af	  tingene,	  for	  at	  det	  skal	  se	  hjemligt	  og	  hyggeligt	  ud.	  Det	  skal	  ikke	  ligne	  noget,	  hvor	  man	  ikke	  
tør	  at	  røre	  ved	  noget.	  Det	  skal	  være	  et	  rigtigt	  hjem,	  hvor	  man	  godt	  må	  være	  der,	  uden	  at	  være	  bange	  
for	  at	  smadre	  et	  eller	  andet.	  Jeg	  tænker	  bare,	  at	  det	  udtrykker	  noget	  personlighed.	  Det	  viser	  jo	  hvem	  
jeg	  er	  som	  person,	  ikke	  at	  der	  er	  nogle	  bestemte	  ting	  jeg	  vælger,	  fordi	  nu	  vil	  jeg	  gerne	  udtrykke	  at	  jeg	  
er	  sådan	  her.	  Det	  kommer	  jo	  bare	  til	  udtryk,	  fordi	  det	  er	  noget	  jeg	  køber	  fordi	  det	  er	  pænt,	  og	  så	  
afspejler	  det	  min	  personlighed.	  Og	  det	  gør	  det	  selvfølgelig	  også	  med	  tøjet,	  det	  afspejler	  min	  
personlighed	  og	  grunden	  til,	  at	  jeg	  ikke	  har	  de	  meget	  pyntede	  ting	  på	  er,	  at	  sådan	  er	  jeg	  bare	  ikke	  som	  
person,	  sådan	  meget	  tøse-‐tøset.	  Så	  jeg	  tror	  det	  er	  derfor	  jeg	  synes	  det	  er	  lidt	  et	  clash.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  
lide	  at	  have	  det	  på	  og	  se	  fin	  ud,	  jeg	  føler	  mig	  bare	  lidt	  akavet	  i	  det,	  fordi	  det	  er	  ikke	  helt	  mig	  alligevel.	  
Det	  er	  en	  mærkelig	  blanding.	  Jeg	  synes	  ikke	  helt	  det	  udtrykker	  hvem	  jeg	  er.	  Jeg	  synes	  jeg	  kommer	  til	  at	  
ligne	  en	  anden	  end	  jeg	  egentlig	  er,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  underligt.	   

I:	  Hvilke	  ting	  siger	  det	  om	  dig?	   

R:	  Det	  skal	  du	  ikke	  spørge	  mig	  om,	  jeg	  ved	  jo	  ikke	  hvad	  det	  udtrykker.	  Hvordan	  jeg	  bliver	  opfattet,	  det	  
er	  svært	  selv	  at	  se,	  for	  jeg	  er	  jo	  bare	  mig.	   

I:	  Det	  er	  ikke	  noget	  du	  selv	  er	  bevidst	  om?	   

R:	  Nej	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Jeg	  køber	  bare	  hvad	  jeg	  synes	  der	  er	  pænt	  og	  sjovt.	  Jeg	  køber	  tit	  nogle	  ting	  jeg	  
synes	  er	  lidt	  børneagtige	  og	  lidt	  skægge,	  lidt	  anderledes.	  Du	  kan	  se	  jeg	  har	  en	  gammel	  Baloo	  fra	  Luftens	  
Helte	  og	  nogle	  små	  dværge,	  sådan	  lidt	  børneting	  hist	  og	  her	  og	  Mickey	  Mouse,	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  
hyggeligt.	  Men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  bevidst	  vælger,	  det	  er	  igen	  fordi	  jeg	  kan	  huske	  det	  fra	  engang.	  Og	  
så	  køber	  jeg	  det	  og	  tager	  det	  med	  hjem.	  Så	  det	  er	  jo	  noget	  der	  fortæller	  om	  hvem	  jeg	  er	  og	  hvad	  jeg	  
godt	  kan	  lide.	   

I:	  Jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  været	  igennem	  alt	  det	  jeg	  ville	  spørge	  om.	  Har	  du	  mere	  du	  vil	  tilføje?	   

R:	  Så	  jeg	  kan	  forvirre	  dig	  yderligere?	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  jeg	  vil 

I:	  Det	  må	  du	  gerne 

R:	  Næh,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  skulle	  være.	   

 
 

8.7	  Bilag	  7:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Rikke	  H. 
I:	  Intro	  til	  specialet.	  Vil	  du	  starte	  med	  at	  introducere	  dig	  selv?	   

R:	  Jeg	  hedder	  Rikke	  og	  jeg	  er	  32.	  Jeg	  har	  boet	  i	  København	  i	  6	  år.	  Min	  interesse	  for	  vintage	  går	  vel	  12	  år	  
tilbage,	  hvor	  jeg	  også	  fik	  gamle	  kjoler	  af	  min	  mormor.	  Så	  er	  det	  bare	  stødt	  steget	  med	  tiden	  og	  er	  mere	  
og	  mere	  blevet	  én	  retning	  frem	  for	  da	  jeg	  var	  yngre,	  der	  var	  den	  sådan	  lidt	  ud	  over	  det	  hele,	  der	  var	  det	  
sådan	  lidt	  blandet.	  Men	  udover	  vintage,	  vil	  du	  også	  gerne	  høre,	  hvad	  jeg	  arbejder	  med?	   

I:	  Ja,	  bare	  lige	  sådan	  kort 

R:	  Ja,	  men	  så	  er	  jeg	  livredder	  i	  en	  svømmehal,	  der	  arbejder	  jeg	  deltid,	  og	  så	  har	  jeg	  en	  vintage	  butik	  på	  
Dybbølsgade	  sammen	  med	  et	  par	  andre,	  hvor	  vi	  sælger	  tøj	  til	  kvinder	  og	  accessories,	  sko	  og	  tasker	  osv.	   

I:	  Så	  du	  arbejder	  også	  med	  det	  til	  daglig?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  sådan	  noget	  hvor	  vi	  er	  ude	  og	  håndplukke	  ting	  og	  køber	  af	  private.	  Så	  vi	  vælger	  de	  ting,	  vi	  
synes	  er	  fede	  og	  har	  dem	  i	  butikken.	   
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I:	  Hvordan	  startede	  det	  hele?	   
R:	  Jeg	  kan	  faktisk	  ikke	  rigtig	  huske	  hvordan	  interessen	  for	  det	  startede.	  Jeg	  tror	  altid	  jeg	  har	  været	  
sådan	  lidt,	  at	  jeg	  samlede	  på	  ting	  og	  har	  det	  nok	  lidt	  fra	  min	  far,	  som	  altid	  har	  samlet	  og	  gemt	  ting.	  Så	  
jeg	  tror,	  at	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  altid	  har	  ligget	  langt	  tilbage.	  Så	  begyndte	  jeg	  at	  gå	  meget	  i	  
genbrugsbutikker	  da	  jeg	  var	  en,	  hvad	  har	  jeg	  været,	  det	  var	  nok	  allerede	  da	  jeg	  var	  en	  15	  år	  tror	  jeg.	  Og	  
det	  var	  bare	  sådan	  lidt	  jeg	  gjorde	  og	  fandt	  nogle	  ting	  ind	  i	  mellem,	  men	  hvor	  det	  så	  er	  blevet	  mere	  og	  
mere	  og	  virkelig	  sådan	  en	  treasure	  hunt,	  når	  jeg	  skal	  ud	  og	  finde	  de	  rigtig	  gode	  ting.	  Men	  ja,	  jeg	  har	  lidt	  
den	  der	  samlermani	  med	  at	  finde	  gamle	  ting,	  også	  selvom	  jeg	  ikke	  har	  brug	  for	  det	  eller	  har	  plads	  til	  
det,	  så	  gemmer	  jeg	  det	  og	  så	  har	  jeg	  et	  loft	  der	  er	  fyldt	  op.	  Netop	  hjemmefra,	  hvor	  jeg	  også	  har	  noget	  
hjemme	  hos	  mine	  forældre	  sammen	  med	  alle	  min	  fars	  ting.	   
 
I:	  Så	  du	  har	  mange	  ting	  du	  rent	  faktisk	  ikke	  bruger?	   

R:	  Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  en	  del.	  Ja,	  jeg	  har	  en	  del	  oppe	  på	  loftet.	  Nogle	  kasser	  med	  nogle	  ting,	  som	  jeg	  ikke	  
rigtig	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  skille	  mig	  af	  med,	  som	  jeg	  har	  tænkt	  “ej	  det	  tager	  jeg	  med	  på	  loppemarked”	  og	  
så	  kan	  jeg	  ikke	  rigtig	  skille	  mig	  af	  med	  det	  alligevel.	  Og	  stole	  og	  borde	  og	  sådan	  nogle	  ting.	   

I:	  Hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  så	  svært	  at	  skille	  sig	  af	  med?	   

R:	  Jeg	  tror	  det	  er	  fordi	  du	  kan	  ikke	  bare	  lige	  finde	  det	  igen.	  Det	  er	  jo	  nogle	  ting	  du	  har	  fundet	  måske	  på	  
et	  loppemarked	  eller	  i	  en	  genbrug,	  og	  der	  er	  kun	  én	  ting.	  Man	  kan	  selvfølgelig	  være	  heldig	  med	  nogle	  
ting,	  at	  man	  kan	  finde	  det	  samme	  igen,	  men	  man	  skal	  også	  være	  heldig	  engang	  imellem.	  Og	  så	  tror	  jeg	  
bare	  jeg	  har	  det	  sådan	  “nej,	  det	  vil	  jeg	  ikke	  af	  med,	  for	  hvis	  jeg	  nu	  fortryder	  det,	  så	  om	  lad	  os	  bare	  sige	  
et	  par	  år,	  så	  kan	  jeg	  måske	  ikke	  lige	  finde	  det	  igen.	  Jeg	  tror	  det	  er	  det	  der	  med,	  at	  det	  er	  lidt	  en	  skat	  man	  
har	  fundet,	  som	  man	  ikke	  rigtig	  kan	  komme	  af	  med	  igen.	  Med	  mindre	  man	  måske	  sælger	  det	  til	  en	  eller	  
giver	  det	  til	  en,	  som	  man	  ved	  elsker	  det,	  så	  man	  ved	  det	  får	  et	  godt	  hjem.	   

I:	  Det	  hjælper	  at	  vide	  det,	  eller	  hvordan?	   

R:	  Ja	  det	  føler	  jeg	  lidt,	  så	  jeg	  ved	  at	  den,	  der	  overtager	  det	  fra	  mig	  føler	  det	  samme	  for	  tingen,	  som	  jeg	  
gør,	  og	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  et	  eller	  anden	  genstand,	  men	  at	  man	  også	  har	  det	  her	  gamle	  æstetik,	  og	  ser	  
noget	  i	  de	  her	  gamle	  ting.	  Der	  er	  noget	  sjæl	  i	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	   

 

I:	  Så	  det	  skal	  være	  en,	  der	  passer	  godt	  på	  det?	   

R:	  Ja,	  sådan	  har	  jeg	  det	  lidt.	  I	  hvert	  fald	  med	  mange	  ting,	  så	  har	  jeg	  det	  sådan.	   

I:	  Så	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting,	  du	  køber?	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  din	  interesse	  for	  det?	   

R:	  På	  det	  sidste	  har	  det	  mest	  været	  gamle	  kjoler,	  jeg	  har	  købt	  fra	  40’erne	  og	  50’erne.	  Men	  det	  er	  også	  
bare	  små	  nipsting,	  små	  vaser	  og	  skåle,	  ting	  til	  køkkenet,	  porcelænsting,	  som	  jeg	  bare	  synes	  er	  super	  
fine.	  Og	  at	  det	  måske	  er	  lidt	  krakeleret,	  det	  behøver	  ikke	  være	  i	  perfekt	  stand,	  det	  må	  godt	  vise	  at	  det	  
har	  været	  brugt.	  Så	  man	  ligesom	  ved,	  der	  er	  en	  historie	  bag	  tingene.	   

I:	  Hvad	  giver	  det,	  at	  der	  er	  den	  der	  historie?	   

R:	  Jeg	  tror	  det	  er	  noget	  med	  holdbarheden.	  Jeg	  ved	  der	  er	  nogle	  mennesker,	  der	  har	  haft	  det	  før	  og	  har	  
passet	  på	  det	  og	  holdt	  af	  det.	  Og	  dengang,	  i	  40’erne	  og	  50’erne,	  der	  passede	  man	  jo	  virkelig	  på	  sine	  ting,	  
og	  det	  var	  alt:	  det	  var	  lige	  fra	  køkkenting	  til	  tøj,	  man	  passede	  på.	  Så	  det,	  at	  der	  virkelig	  er	  nogen	  der	  har	  
værnet	  om	  det	  i	  så	  lang	  tid	  at	  det	  stadig	  holder	  den	  dag	  i	  dag,	  det	  synes	  jeg	  er	  fascinerende.	  Og	  også	  det	  
at	  det	  stadig	  stilmæssigt	  holder	  i	  dag,	  nu	  er	  det	  jo	  så	  også	  blevet	  sindssygt	  populært,	  50’erne	  og	  
60’erne.	  Også	  det	  at	  komme	  ud	  over	  masseproduktion	  og	  det	  industrielle	  i	  dag,	  for	  på	  et	  eller	  andet	  
plan	  er	  jeg	  imod	  det.	  Jeg	  har	  selv	  arbejdet	  med	  design	  på	  et	  tidspunkt,	  altså	  tøjdesign,	  i	  en	  kæmpe	  
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virksomhed	  med	  otte	  kollektioner	  om	  året.	  Og	  det	  der	  med	  masseproduktion	  og	  stangtøj,	  hvor	  der	  
bare	  hænger	  den	  samme	  vare	  igen	  og	  igen,	  og	  næste	  sæson	  så	  er	  det	  ud	  med	  det	  og	  ind	  med	  noget	  nyt.	  
Den	  har	  jeg	  det	  ikke	  særlig	  godt	  med. 

I:	  Hvorfor	  ikke?	   

R:	  Både	  pga.	  overproduktion	  og	  som	  vi	  behandler	  vores	  verden	  generelt,	  Jorden.	  Så	  med	  forurening	  og	  
børnearbejde	  hører	  man	  jo	  om	  ind	  imellem,	  og	  så	  føler	  jeg	  der	  er	  lidt	  den	  der	  køb-‐og-‐smid-‐væk	  hver	  
sæson,	  og	  det	  synes	  jeg	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  lidt	  noget	  svineri.	  Og	  forkælet,	  også.	  Men	  sådan	  er	  vi	  
jo	  forskellige.	  Så	  vil	  jeg	  hellere	  have	  nogle	  enkle	  ting,	  som	  jeg	  synes	  er	  super	  fede	  og	  er	  vildt	  glad	  for	  og	  
så	  slide	  på	  det	  indtil	  det	  ikke	  kan	  hænge	  sammen	  mere.	  Også	  i	  forhold	  til	  at	  bruge	  penge	  på	  det	  hele	  
tiden,	  det	  har	  jeg	  heller	  ikke	  lyst	  til,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  nye	  ting.	  Det	  siger	  mig	  ikke	  så	  meget.	  Så	  jeg	  tror	  
det	  er	  en	  blanding	  af	  stil	  og	  sjælen	  i	  det,	  patina	  og	  historien	  og	  så	  bare	  det,	  at	  det	  er	  fascinerende	  at	  
ting	  kan	  vare	  ved	  i	  så	  mange	  år.	   

I:	  Nu	  sagde	  du,	  at	  du	  vil	  ikke	  give	  så	  mange	  penge	  for	  en	  ny	  ting.	  Hvordan	  har	  du	  det	  ift.	  vintage	  eller	  
retro	  ting? 

R:	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvad	  det	  er,	  og	  det	  er	  jo	  også	  forskelligt,	  hvad	  der	  er	  mange	  penge	  og	  dyrt,	  
men	  nogle	  af	  de	  dyreste	  vintage	  kjoler	  jeg	  har,	  de	  ligger	  på	  en	  700-‐800	  kr.	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  er	  
mange	  penge,	  men	  jeg	  vil	  bare	  hellere	  bruge	  de	  penge	  på	  sådan	  en	  kjole	  end	  at	  gå	  ind	  i	  en	  eller	  anden	  
butik	  på	  Strøget	  og	  så	  købe	  noget	  alle	  andre	  har.	  Så	  det	  er	  også	  sådan	  lidt	  det	  der	  med	  at	  finde	  de	  der	  
ting,	  som	  der	  ikke	  er	  nogen	  andre	  der	  har.	  Som	  jeg	  også	  synes	  er	  sjovt	  og	  spændende.	  At	  have	  det	  her	  
unika	  ting,	  det	  synes	  jeg	  er	  meget	  fedt. 

I:	  Hvad	  synes	  det	  gør?	   

R:	  Det	  gør	  jo	  nok	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  at	  man	  selv	  føler	  sig	  lidt	  speciel,	  fordi	  man	  har	  de	  her	  ting,	  
som	  man	  selv	  synes	  er	  super	  fede	  og	  flotte	  og	  godt	  håndværk	  og	  sådan	  noget.	  Så	  jeg	  tror	  også,	  at	  det	  
gør	  man	  bliver	  lidt	  glad	  over	  at	  have	  fundet	  en	  ting,	  som	  ingen	  andre	  har,	  og	  netop	  det,	  at	  man	  så	  føler	  
sig	  speciel	  på	  den	  måde.	  Selvom	  der	  er	  nogle	  kjoler	  jeg	  ikke	  har	  brugt	  endnu	  og	  de	  bare	  hænger	  i	  
skabet	  og	  ikke	  har	  været	  vist	  frem,	  så	  er	  det	  stadig	  sådan	  “eeej	  jeg	  har	  en	  fin	  kjole,	  som	  ingen	  andre	  
har”. 

I:	  Så	  det	  er	  også	  en	  følelse? 

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  også	  det	  er.	  Fordi	  jeg	  har	  nogle	  af	  mine	  veninder	  som	  kommer	  over,	  som	  også	  
interesserer	  sig	  for	  vintage,	  så	  skal	  vi	  altid	  ind	  og	  kigge	  i	  tøjskabet	  og	  se	  hvad	  der	  er	  af	  nye	  kjoler.	  Det	  
er	  meget	  sjovt,	  både	  at	  vise	  frem,	  men	  også	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt.	   

I:	  Så	  der	  er	  også	  flere	  af	  dine	  veninder,	  der	  har	  samme	  interesse?	   

R:	  Ja,	  der	  er	  flere	  af	  mine	  veninder,	  der	  er	  meget	  vintage	  interesserede,	  og	  en	  af	  dem	  jeg	  har	  butikken	  
med,	  hun	  er	  også	  meget	  50’er-‐60’er	  stilen.	  Men	  ellers	  er	  de	  nok	  mere	  sådan,	  at	  de	  spreder	  sig	  ud	  over	  
flere	  årtier,	  hvor	  jeg	  sådan	  mere	  bare	  er	  40’er	  50’er	  stilen.	  Hvor	  de	  måske	  kan	  lide	  både	  kjoler	  fra	  
40’erne	  og	  50’erne,	  men	  også	  godt	  kan	  lide	  nogle	  bukser	  fra	  80’erne.	   

I:	  Så	  de	  mixer	  lidt	  mere	  end	  du	  gør?	   

R:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	   

I:	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  er	  landet	  på,	  at	  det	  primært	  skulle	  være	  40’erne	  og	  50’erne?	   

R:	  Jamen	  jeg	  tror	  måske..	  Jeg	  kan	  huske	  de	  gamle	  kjoler	  af	  mormors,	  som	  jeg	  gik	  meget	  i,	  de	  var	  fra	  
50’erne	  og	  60’erne.	  Og	  det	  gik	  jeg	  så	  lidt	  væk	  fra	  på	  et	  tidspunkt	  og	  blev	  meget	  80’er	  og	  sort,	  og	  det	  var	  
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faktisk	  lige	  inden	  det	  blev	  meget	  populært	  at	  være	  helt	  sort.	  Og	  da	  jeg	  så	  gik	  nogle	  år	  med,	  det	  så	  blev	  
jeg	  lidt	  træt	  af	  det	  og	  alt	  det	  her	  med	  oversize.	  Og	  jeg	  tror	  måske	  også	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  jeg	  
har	  førhen	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  skjult	  min	  krop	  lidt.	  Ikke	  fordi	  jeg	  har	  været	  flov	  over	  den	  eller	  
sådan,	  men	  jeg	  har	  altid	  haft	  en	  lille	  talje	  i	  forhold	  til	  mine	  hofter,	  og	  det	  har	  jeg	  da	  jeg	  var	  yngre	  skjult	  
lidt,	  og	  nu	  har	  jeg	  bare	  fundet	  ud	  af,	  at	  den	  her	  stil	  den	  harmonerer	  helt	  vildt	  godt	  med	  at	  have	  en	  lille	  
talje	  og	  større	  hofter.	  Og	  så	  synes	  jeg	  bare,	  det	  klæder	  folk	  helt	  vildt	  flot	  at	  vise	  sin	  krop	  frem	  på	  den	  
måde	  uden	  det	  bliver	  vulgært,	  for	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  vulgært	  i	  40’er	  50’er	  tøj	  overhovedet.	  Det	  er	  
bare	  super	  fint	  og	  feminint	  og	  sofistikeret	  uden	  at	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  bliver	  for	  meget	  synes	  
jeg.	  Så	  stilen	  og	  selve	  tøjet,	  det	  har	  jeg	  gået	  i	  i	  flere	  år,	  men	  det	  er	  først	  for	  et	  par	  år	  siden	  jeg	  begyndte	  
at	  sætte	  mit	  hår	  derefter.	  Jeg	  har	  meget	  glat,	  kedeligt	  hår.	  Det	  er	  virkelig	  helt	  fladt.	  Og	  så	  tænkte	  jeg	  
bare	  “nej,	  nu	  går	  jeg	  all	  in	  og	  nu	  vil	  jeg	  gøre	  noget	  ved	  mit	  hår	  også,	  så	  det	  bliver	  lidt	  mere	  spændende”.	  
Så	  det	  bliver	  sat	  næsten	  hver	  dag,	  og	  så	  når	  jeg	  er	  på	  arbejde	  ude	  i	  svømmehallen,	  så	  kommer	  det	  tit	  
bare	  op	  i	  en	  knold.	  Men	  ellers,	  hvis	  det	  bare	  skal	  være	  nemt,	  så	  et	  tørklæde	  og	  en	  lille	  krølle.	  Fordi	  så	  
føler	  jeg,	  at	  det	  bare	  passer	  bedre	  til	  mig.	  Jeg	  føler	  mig	  ikke	  så	  kedelig	  eller	  lukket,	  når	  jeg	  gør	  det.	  Og	  
så	  er	  det	  bare	  blevet	  en	  del	  af	  min	  hverdag,	  mere	  eller	  mindre.	  At	  have	  curlere	  i	  håret	  eller	  sove	  med	  
det	  rullet	  op.	   

I:	  Hvad	  føler	  du,	  at	  du	  udtrykker	  ved	  at	  have	  en	  så	  forholdsvis	  gennemført	  stil?	   

R:	  Jeg	  føler	  mig	  mere	  kvindelig	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Og	  føler	  mig	  også	  lidt	  stærkere,	  tror	  jeg.	  Og	  det	  
giver	  mig	  også	  noget	  selvtillid	  at	  kunne	  gøre,	  og	  at	  turde	  gøre	  det,	  fordi	  man	  får	  jo	  ind	  imellem	  lidt	  
blikke,	  både	  fra	  kvinder	  og	  mænd.	  Så	  det	  giver	  også	  både	  selvtillid	  og	  sådan	  at	  andre	  de	  synes	  det	  er	  
fedt,	  det	  er	  jo	  altid	  en	  rar	  fornemmelse.	   

I:	  Så	  du	  har	  ikke	  noget	  imod	  de	  der	  blikke?	   

R:	  Nej,	  det	  har	  jeg	  ikke,	  fordi	  jeg	  har	  ikke	  oplevet	  noget	  negativt	  på	  noget	  tidspunkt.	  Jeg	  har	  også	  
oplevet	  kvinder,	  der	  stopper	  mig	  på	  gaden	  og	  siger	  “ej,	  hvor	  ser	  du	  fantastisk	  ud”	  eller	  “hvor	  er	  det	  fedt	  
du	  gør	  det”.	  Og	  det	  er	  jo	  en	  rar	  følelse	  indeni,	  det	  varmer	  jo	  også	  netop	  at	  folk	  de	  tør	  at	  stoppe	  en	  og	  
sige	  “du	  ser	  godt	  ud”.	  Det	  synes	  jeg	  er	  vildt	  fedt,	  at	  man	  kan	  det.	  Og	  det	  gør	  jeg	  også	  selv	  ind	  imellem,	  
hvis	  der	  er	  nogen,	  hvor	  man	  kan	  se	  de	  gør	  noget	  ud	  af	  sig	  selv,	  og	  det	  ser	  virkelig	  flot	  ud,	  jamen	  så	  skal	  
man	  altid	  sige	  det	  synes	  jeg.	   

I:	  Så	  du	  går	  i	  vintage	  tøj	  hver	  dag?	   

R:	  Ja,	  altså	  jeg	  går	  ikke	  altid	  i	  kjoler,	  jeg	  har	  også	  bukser,	  jeans.	  De	  er	  så	  nyproducerede,	  men	  det	  er	  
sådan	  nogle	  der	  er	  lavet	  ud	  fra	  gamle	  mønstre,	  så	  det	  er	  40’er	  50’er	  stilen.	  Så	  ja,	  jeg	  går	  i	  det	  hver	  dag,	  
så	  er	  det	  så	  bare	  mere	  eller	  mindre	  hverdagsagtigt.	   

I:	  Så	  du	  blander	  også	  med	  nogle	  nye	  ting?	   

R:	  Ja,	  men	  netop	  i	  vintage	  stilen,	  så	  det	  ser	  gammelt	  ud,	  men	  især	  sådan	  noget	  som	  jeans,	  der	  er	  det	  
svært	  at	  finde	  noget	  der	  har	  overlevet	  fra	  dengang.	  Fordi	  jeans	  dengang	  til	  kvinder,	  det	  har	  jo	  været	  
sådan	  noget	  arbejdstøj.	  Så	  det	  er	  svært	  at	  finde.	  Så	  derfor	  har	  jeg	  nogle	  enkelte	  nye	  ting,	  men	  ellers	  så	  
er	  de	  fleste	  ting	  jeg	  har,	  det	  er	  vintage.	  Så	  er	  der	  måske	  også	  lige	  nogle	  cardigans	  eller	  andre	  basic	  ting,	  
som	  måske	  er	  nye.	  Men	  ellers	  hovedsageligt	  gamle	  ting 

I:	  Er	  det	  vigtigt	  for	  dig,	  at	  det	  er	  gennemført	  på	  den	  måde?	  At	  du	  ikke	  blander	  med	  nogle	  lidt	  mere	  
nutidige	  ting.	   

R:	  Ja,	  for	  jeg	  føler	  bare	  ikke	  det	  er	  mig.	  Sådan	  en	  ganske	  almindelig	  jersey	  t-‐shirt,	  jeg	  føler	  bare	  ikke	  det	  
er	  mig.	  Jeg	  føler	  mig	  forkert	  i	  det,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  jeg	  vil	  sige,	  at	  det	  eneste	  tidspunkt,	  hvor	  
jeg	  ikke	  er	  vintage	  agtig,	  det	  er	  hvis	  jeg	  er	  på	  arbejde	  i	  svømmehallen	  eller	  hvis	  jeg	  dyrker	  motion.	  
Ellers	  så	  er	  stilen	  der	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	   
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I:	  Nu	  nævnte	  du	  det	  lige	  kort,	  det	  der	  med	  at	  retro	  og	  vintage	  er	  blevet	  populært.	  Hvordan	  har	  du	  det	  
med	  det?	   

R:	  Jeg	  har	  det	  fint	  med	  det,	  jeg	  synes	  jo	  kun	  det	  er	  godt,	  at	  man	  genbruger	  ting.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  nogle,	  
der	  bruger	  det	  i	  deres	  moderne	  hjem	  og	  spicer	  det	  lidt	  op	  med	  de	  her	  gamle	  ting,	  og	  hvor	  der	  er	  andre,	  
der	  gennemført	  kun	  har	  gamle	  ting.	  Så	  jeg	  synes	  det	  er	  fint	  det	  er	  blevet	  populært,	  men	  man	  kan	  også	  
godt	  blive	  sådan	  lidt	  “ej	  nu	  fandt	  de	  noget	  før	  mig,	  øv!”,	  når	  der	  er	  så	  stor	  interesse	  for	  det.	  For	  det	  
bliver	  sværere	  og	  sværere	  at	  finde	  de	  her	  virkelig	  gode	  ting	  og	  fund	  og	  netop	  også	  til	  en	  god	  pris,	  fordi	  
det	  er	  blevet	  blevet	  så	  populært,	  så	  er	  prisen	  også	  steget	  rigtig	  meget.	  Jeg	  har	  mange	  ting,	  som	  jeg	  har	  
købt	  for	  10-‐15	  år	  siden,	  hvor	  det	  ikke	  kostede	  ret	  meget	  dengang,	  og	  hvor	  prisen	  i	  dag	  er	  steget	  med	  
600-‐700%.	  Det	  er	  jo	  vanvittigt	  synes	  jeg.	  Så	  med	  mange	  af	  mine	  ting	  har	  jeg	  været	  heldig	  at	  finde	  dem	  
for	  så	  mange	  år	  siden,	  før	  det	  blev	  sådan	  rigtig	  populært	  og	  priserne	  de	  blev	  meget	  høje 

I:	  Hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  blevet	  så	  populært?	   

R:	  Mange	  går	  jo	  op	  i	  de	  her	  danske	  klassikere	  eller	  bare	  klassikere	  generelt,	  fordi	  det	  stadig	  
harmonerer	  med	  stilen	  i	  dag	  og	  det	  der	  bliver	  lavet	  i	  dag.	  Og	  måske	  også	  lidt	  det,	  at	  dansk	  design	  det	  
hænger	  lidt	  fast	  i	  de	  her	  50’er	  60’er	  produktioner	  og	  stilen	  derfra.	  Så	  jeg	  tror	  det	  blevet	  populært	  både	  
pga.	  det	  stadig	  holder,	  men	  også	  fordi	  folk	  er	  blevet	  mere	  bevidste	  omkring	  deres	  valg,	  og	  at	  det	  hele	  
ikke	  bare	  skal	  købes	  i	  et	  møbelhus.	  Jeg	  tror	  også	  der	  er	  flere	  der	  har	  den	  holdning,	  at	  man	  ikke	  bare	  
skal	  smide	  alting	  ud	  og	  bytte	  ud,	  når	  man	  ikke	  vil	  have	  det	  mere	  og	  vil	  have	  noget	  nyt.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  
kommet	  mange	  TV-‐programmer	  og	  mange	  små	  butikker,	  så	  det	  er	  jo	  også	  med	  til	  at	  øge	  interessen.	   

I:	  Så	  det	  er	  kommet	  mere	  i	  fokus	  også?	   

R:	  ja,	  mere	  fokus	  på	  det,	  helt	  sikkert.	  Det	  samme	  i	  boligmagasiner,	  det	  er	  jo	  altid	  noget	  nyt	  og	  så	  er	  der	  
noget	  gammelt	  et	  eller	  andet,	  gamle	  skåle,	  gamle	  vaser,	  en	  gammel	  stol	  eller	  sofa.	   

I:	  Så	  er	  der	  noget	  bestemt,	  der	  er	  vigtigt	  for	  dig	  f.eks.	  hvis	  du	  går	  rundt	  på	  et	  loppemarked.	  Hvad	  er	  det	  
der	  gør	  at	  du	  falder	  for	  nogle	  ting,	  tror	  du?	   

R:	  Det	  er	  meget	  forskelligt.	  Nogle	  gange	  går	  jeg	  på	  loppemarked	  for	  at	  lede	  efter	  noget	  helt	  bestemt,	  og	  
så	  er	  det	  der	  stort	  set	  aldrig,	  når	  man	  leder	  efter	  det.	  Men	  jeg	  er	  blevet	  ret	  hurtig	  til	  at	  gå	  på	  
loppemarkeder,	  fordi	  jeg	  scouter	  ret	  hurtigt,	  hvad	  der	  er	  på	  bordene	  og	  hvad	  de	  forskellige	  har.	  Men	  
det	  der	  får	  mig	  til	  at	  stoppe	  det	  er,	  hvis	  der	  er	  f.eks.	  gamle	  porcelæns	  skåle,	  køkkenting,	  gamle	  møbler.	  
Og	  det	  er	  den	  her	  varme	  og	  hygge	  de	  gamle	  ting	  giver,	  som	  jeg	  falder	  lidt	  for.	  Altså	  teaktræ,	  som	  jo	  også	  
er	  super	  populært	  alle	  steder	  nu.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  en	  følelse,	  som	  bare	  kommer	  indeni,	  når	  jeg	  ser	  
noget	  og	  “det	  skal	  jeg	  have”.	  Det	  er	  sådan	  meget	  forskelligt.	   

I:	  Det	  kan	  være	  vi	  skal	  kigge	  på	  nogle	  af	  de	  ting	  du	  har	  fundet?	   

R:	  ja,	  det	  kan	  vi	  godt.	  Der	  er	  f.eks.	  den	  her	  lille	  figur	  af	  en	  lille	  sort	  dreng	  (porcelæns/keramik	  figur	  der	  
forestiller	  eller	  lille	  sort	  dreng,	  der	  holder	  en	  gul	  ananas).	  Det	  er	  egentlig	  en	  gammel	  sparegris,	  der	  er	  
så	  bare	  ikke	  nogen	  bund	  i.	  Det	  var	  en	  jeg	  fandt	  i	  Sverige	  engang	  for	  nok	  10	  år	  siden.	  Og	  jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  
synes	  bare	  den	  er	  super	  sød	  og	  så	  med	  den	  ananas.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  tiki	  stilen	  fra	  50’erne,	  og	  det	  er	  
sådan	  lidt	  den	  stil	  med	  ananas	  og	  bambus	  og	  hvad	  der	  nu	  ellers	  er.	  Så	  den	  er	  jeg	  ret	  glad	  for,	  og	  jeg	  
synes	  han	  er	  enormt	  sød	  med	  sine	  lyserøde	  læber	  og	  store	  øjne.	  Så	  den	  har	  jeg	  haft	  i	  de	  her	  10	  år	  eller	  
sådan	  noget 

I:	  Hvorfor	  er	  det	  lige	  en	  af	  dine	  yndlingsting 

R:	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  jeg	  synes	  bare	  han	  er	  enormt	  sød	  og	  man	  ser	  heller	  ikke	  ret	  mange	  af	  dem 

I:	  De	  er	  ret	  sjældne	  eller?	   
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R:	  ja	  i	  hvert	  fald	  den	  der	  slags,	  jeg	  har	  faktisk	  ikke	  set	  den	  siden	  jeg	  købte	  den.	  Jeg	  tror	  bare	  det	  er	  
noget	  med,	  at	  jeg	  synes	  han	  er	  lidt	  hyggelig	  og	  lidt	  sød	  sådan	  en	  lille	  mørk	  dreng.	   

I:	  Man	  kan	  sige,	  at	  den	  er	  lidt	  kontroversiel	  i	  forhold	  til	  hvordan	  det	  var	  dengang	  og	  hvordan	  det	  er	  nu.	  
Har	  det	  også	  noget	  med	  det	  at	  gøre,	  den	  der	  historie	  ved	  den?	   

R:	  Ja	  det	  er	  der	  jo	  nok	  også,	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  har	  tænkt	  så	  meget	  over,	  men	  jo,	  der	  er	  jo	  et	  eller	  
andet	  i	  det	  med	  historien.	  Men	  det	  er	  ikke	  det	  der	  har	  været	  det	  bærende	  eller	  afgørende.	   

R:	  Vi	  kan	  lige	  gå	  ind	  på	  soveværelset.	  Det	  var	  det	  som	  jeg	  skrev	  til	  dig,	  det	  var	  svært	  for	  mig	  lige	  at	  
udvælge	  nogle	  ganske	  få	  ting.	  Men	  nu	  den	  her	  (en	  lyserød	  glaskrukke	  med	  håndmalede	  blomster	  og	  
låg).	  Den	  har	  jeg	  næsten	  lige	  fået	  af	  min	  mor,	  den	  er	  fra	  min	  oldemor.	  Jeg	  kan	  huske	  den	  hjemme	  fra	  
mit	  barndomshjem,	  at	  min	  mor	  har	  haft	  den	  på	  soveværelset	  eller	  i	  badeværelset,	  jeg	  kan	  i	  hvert	  fald	  
huske	  vi	  har	  haft	  den	  altid.	  Og	  jeg	  synes	  bare	  den	  er	  super	  fin.	  Jeg	  bruger	  den	  så	  til	  alle	  mine	  hårnåle.	  
Og	  den	  betyder	  jo	  selvfølgelig	  noget,	  fordi	  den	  har	  altid	  været	  i	  familien,	  og	  den	  er	  fra	  min	  oldemor,	  
som	  jeg	  ikke	  engang	  kan	  huske	  om	  hun	  døde	  før	  jeg	  kom	  til	  verden	  eller	  ej.	  Så	  den	  har	  bare	  noget	  
affektionsværdi	  i	  og	  med	  at	  den	  har	  været	  i	  familien,	  og	  jeg	  så	  synes	  den	  er	  super	  fin	  og	  den	  jo	  er	  
gammel.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvornår	  den	  er	  fra,	  den	  er	  måske	  fra	  30’erne.	  Den	  passer	  bare	  meget	  godt	  ind,	  
både	  i	  stil	  og	  i	  sjæl.	   

I:	  Så	  der	  både	  noget	  personligt	  og	  noget	  stilmæssigt	  historie	  inde	  over?	   

R:	  Ja,	  lige	  præcis 

R:	  Så	  har	  jeg	  også	  en	  del	  kjoler,	  som	  jeg	  er	  ret	  glad	  for,	  så	  var	  også	  svært	  lige	  at	  skulle	  vælge	  en	  ud.	  Nu	  
dem	  der	  hænger	  der	  (tre	  kjoler	  hænger	  på	  væggen	  ved	  siden	  af	  spejlet),	  de	  har	  hængt	  der	  i	  lang	  tid	  og	  
jeg	  har	  faktisk	  ikke	  haft	  dem	  på	  endnu.	  Den	  der	  (peger	  på	  grøn	  uldkjole	  med	  tilhørende	  jakke),	  det	  er	  
ikke	  så	  lang	  tid	  siden	  jeg	  købte	  den,	  det	  er	  måske	  to	  måneder	  siden.	  Det	  er	  en	  uldkjole,	  så	  den	  var	  
sådan	  lige	  ved	  at	  blive	  for	  varm,	  men	  den	  er	  også	  meget	  formel	  og	  meget	  fin.	  Også	  fordi	  i	  jakken	  der	  er	  
der	  skulderpuder,	  så	  den	  er	  meget	  formel	  og	  jeg	  synes	  ikke	  lige	  der	  har	  været	  den	  anledning,	  hvor	  jeg	  
synes	  jeg	  ville	  have	  den	  på.	  Men	  jeg	  blev	  nødt	  til	  at	  købe	  den,	  fordi	  jeg	  synes	  den	  var	  så	  flot.	  Som	  regel	  
køber	  jeg	  kun	  ting,	  som	  jeg	  bruger	  og	  vil	  bruge	  meget,	  men	  der	  er	  også	  nogle	  enkelte	  ting,	  hvor	  den	  er	  
så	  fin,	  at	  jeg	  bliver	  nødt	  til	  at	  have	  den,	  og	  så	  skal	  der	  nok	  komme	  en	  dag,	  hvor	  jeg	  så	  får	  den	  brugt.	   

I:	  Så	  du	  kunne	  ikke	  lade	  være?	   

R:	  Nej 

I:	  Hvordan	  vurderer	  du	  hvilke	  lejligheder	  du	  bruger	  ting	  til? 

R:	  Nu	  den	  der	  (uldkjolen),	  den	  har	  meget	  håndværk	  i	  sig,	  så	  den	  er	  en	  lidt	  finere	  kjole,	  men	  en	  efterårs-‐	  
og	  vinterkjole.	  Så	  skulle	  man	  nu	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  til	  en	  Hubertusjagt	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  
var	  det	  jo	  der	  jeg	  ville	  tage	  den	  på.	   

I:	  så	  det	  ville	  være	  en	  lidt	  speciel	  lejlighed?	   

R:	  Ja,	  lige	  præcis.	  Hvor	  der	  er	  andre	  kjoler,	  f.eks.	  den	  bagved	  dig	  (peger	  på	  mørkeblå	  kjole	  med	  hvide	  
prikker),	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  god	  sommerkjole	  til	  hvis	  man	  bare	  vil	  være	  lidt	  ekstra	  fin.	  Den	  kan	  bruges	  
til	  hverdag	  men	  også	  nogle	  lidt	  festligere	  lejligheder.	  Så	  det	  er	  sådan	  lidt	  forskelligt.	  Jeg	  kan	  sagtens	  
have	  kjole	  på	  til	  hverdag,	  men	  hvis	  det	  får	  for	  meget	  strut	  eller	  sådan,	  så	  kan	  jeg	  godt	  føle	  mig	  lidt	  for	  
fin.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  være	  lidt	  mere	  hverdags	  casual	  i	  stilen.	  Det	  er	  netop	  også	  derfor	  jeg	  har	  mine	  
de	  der	  40’er	  50’er	  jeans,	  som	  jeg	  føler	  mig	  helt	  vildt	  godt	  tilpas	  i,	  men	  som	  samtidig	  holder	  stilen.	  Så	  
det	  er	  ikke	  noget	  med	  lavtaljede	  eller	  helt	  stramme,	  der	  er	  rimelig	  meget	  vidde	  i.	  Så	  jeg	  er	  sådan	  
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generelt	  lidt	  mere	  hverdagsagtig	  som	  oftest.	  Hvis	  jeg	  skal	  i	  byen,	  så	  er	  det	  jeg	  tager	  det	  lidt	  finere	  
kjoler	  på	   

I:	  Men	  du	  føler	  dig	  aldrig	  klædt	  ud,	  eller	  hvad	  man	  skal	  sige?	   

R:	  Nej	  det	  gør	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Det	  gør	  jeg	  ikke.	  Jeg	  kan	  føle	  mig	  for	  fin	  nogle	  gange,	  men	  ikke	  klædt	  ud,	  
det	  gør	  jeg	  ikke.	  Fordi	  det	  er	  bare	  sådan	  det	  meste	  af	  mit	  tøj	  det	  er 

I:	  Så	  det	  er	  bare	  en	  del	  af	  dig?	   

R:	  Ja,	  lige	  præcis	  (går	  ud	  i	  køkkenet	  og	  peger	  på	  nogle	  porcelænskrukker	  i	  forskellige	  størrelser	  i	  
douche	  gule	  og	  brændte	  farver).	  Der	  er	  også	  de	  her	  porcelænskrukker	  til	  kaffe	  og	  havregryn	  og	  hvad	  
der	  nu	  ellers	  er.	  Dem	  fandt	  jeg	  for	  nogle	  måneder	  siden	  på	  et	  loppemarked	  her	  i	  København,	  og	  det	  var	  
det	  allerførste	  bord	  jeg	  kom	  til,	  der	  var	  de.	  Og	  var	  sådan	  lidt	  “jeg	  er	  lige	  kommet,	  så	  jeg	  skal	  lige	  gå	  en	  
runde”,	  og	  jeg	  kom	  tilbage	  et	  par	  gange	  og	  så	  endte	  jeg	  med	  at	  købe	  dem,	  fordi	  jeg	  synes	  simpelthen	  de	  
er	  så	  fine.	  Jeg	  havde	  faktisk	  ikke	  brug	  for	  dem,	  jeg	  havde	  så	  mange	  andre	  ting.	  Jeg	  fandt	  en	  måde	  at	  få	  
brug	  for	  dem	  på.	   

I:	  Hvad	  tror	  du	  det	  var	  du	  faldt	  for	  ved	  dem?	   

R:	  Igen,	  så	  både	  lidt	  farverne	  og	  det	  at	  man	  har	  hver	  sin	  ting	  i	  de	  her	  porcelænsskåle.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  
det	  der	  sådan	  lidt	  husmor	  agtige	  noget,	  eller	  at	  det	  godt	  må	  syne	  lidt	  af	  det,	  det	  her	  gamle	  husmor	  
noget.	  Ikke	  at	  jeg	  går	  op	  i	  de	  gamle	  principper,	  at	  kvinden	  skal	  stå	  i	  køkkenet	  og	  manden	  går	  ud	  og	  
laver	  arbejdet,	  det	  er	  slet	  ikke	  sådan,	  tværtimod.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  lide	  stilen,	  for	  igen:	  der	  er	  noget	  
hygge	  omkring	  det	  og	  jeg	  tror	  det	  er	  det,	  der	  betyder	  noget.	  Jeg	  får	  sådan	  en	  varm	  fornemmelse	  indeni	  
ved	  de	  her	  gamle	  ting.	   

I:	  Men	  det	  der	  med	  husmor,	  hvorfor	  tror	  du	  du	  synes	  det	  er	  tiltrækkende?	   

R:	  Jamen	  jeg	  ved	  det	  ikke	  helt,	  hvad	  det	  er.	  Jeg	  tror	  også	  bare	  jeg	  har	  de	  her	  billeder	  i	  hovedet	  fra	  gamle	  
film	  og	  konen	  står	  i	  køkkenet	  med	  sit	  fine	  hår	  og	  sin	  fine	  kjole	  og	  et	  fint	  forklæde.	  Jeg	  synes	  bare	  det	  er	  
enormt	  flot	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Også	  det	  at	  man	  behøver	  ikke	  bare	  stå	  i	  sit	  joggingtøj	  og	  lave	  mad,	  
man	  kan	  også	  have	  en	  pæn	  kjole	  på	  og	  så	  et	  forklæde	  og	  så	  stå	  og	  lave	  mad.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  også	  noget	  
følelse	  i	  det,	  i	  forhold	  til	  at	  give	  omsorg	  og	  opvarte.	  Selvom	  jeg	  ikke	  ville	  have,	  at	  et	  forhold	  skal	  være	  
sådan,	  at	  kvinden	  går	  derhjemme	  i	  køkkenet	  og	  manden	  er	  ude,	  så	  tror	  jeg	  stadig	  det	  er	  sådan	  noget	  
der	  ligger	  til	  mange	  kvinder.	  Det	  der	  med	  at	  man	  gerne	  vil	  give	  noget	  omsorg	  og	  det	  er	  sådan	  lidt	  
husmor	  agtigt	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	   

I:	  Det	  associerer	  du	  det	  med?	   

R:	  ja 

I:	  Bliver	  du	  inspireret	  af	  film	  eller	  hvor	  henter	  du	  din	  inspiration	  henne?	   

R:	  Det	  gør	  jeg	  også,	  men	  jeg	  ser	  ikke	  så	  mange	  film,	  det	  er	  mere	  gamle	  blade.	  Jeg	  har	  mange	  gamle	  
strikkeblade	  og	  modemagasiner,	  hvad	  hedder	  det	  “Tidens	  Kvinder”	  måske.	  Men	  gamle	  blade	  fra	  
30’erne	  op	  til	  50’erne,	  som	  jeg	  synes	  er	  meget	  inspirerende.	  I	  nogle	  af	  dem	  er	  der	  også	  billeder	  med	  et	  
køkken,	  hvor	  der	  er	  et	  spisebord,	  og	  manden	  sidder	  ved	  spisebordet	  og	  kvinden	  serverer	  maden.	  
Meget	  traditionelt,	  men	  hvor	  jeg	  bare	  bliver	  meget	  fascineret	  af	  hele	  scenariet	  og	  hele	  stilen	  og	  looket.	  
Og	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  det,	  at	  jeg	  føler	  at	  kvinder	  dengang	  gjorde	  mere	  ud	  af	  sig	  selv	  end	  man	  gør	  i	  dag.	  
Det	  at	  man	  ofte	  bare	  står	  op,	  sætter	  håret	  op	  i	  en	  knold	  og	  tager	  en	  stor	  t-‐shirt	  på	  og	  så	  ud	  af	  døren.	  Så	  
det	  er	  også	  lidt	  den	  der	  fascination	  af,	  at	  man	  går	  op	  i	  sig	  selv	  på	  en	  lidt	  anden	  måde	  end	  man	  gør	  i	  dag.	  
Og	  dengang	  var	  det	  jo	  nok	  også	  noget	  med	  status	  og	  vise	  udadtil,	  at	  man	  måske	  havde	  mere	  end	  man	  i	  
forvejen	  havde.	  Så	  det	  er	  hele	  udstrålingen	  og	  arbejdet	  i	  at	  vise	  noget	  udadtil.	   
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I:	  Nu	  nævnte	  du	  det	  med	  tingenes	  stand	  tidligere,	  at	  det	  gør	  ikke	  noget	  at	  der	  f.eks.	  er	  gået	  lidt	  af	  låget.	  
Hvad	  tror	  du	  det	  giver?	   

R:	  Det	  er	  igen	  det	  at	  det	  er	  blevet	  brugt	  før,	  og	  det	  har	  haft	  et	  langt	  liv,	  så	  det	  ville	  næsten	  være	  
mærkeligt,	  hvis	  det	  ikke	  havde	  fået	  et	  par	  enkelte	  skår.	  Der	  er	  mange	  ting,	  som	  ikke	  har	  nogen	  skår	  
overhovedet,	  men	  jeg	  synes	  ikke	  det	  gør	  noget.	  Jeg	  bliver	  ked	  af,	  hvis	  jeg	  selv	  laver	  skåret	  i	  det,	  men	  at	  
købe	  det	  med	  et	  lille	  skår,	  det	  gør	  mig	  egentlig	  ikke	  så	  meget.	  Det	  er	  mere	  hvis	  jeg	  selv	  kommer	  til	  at	  
ødelægge	  det,	  så	  bliver	  jeg	  ked	  af	  det,	  eller	  hvis	  andre	  kommer	  til	  det,	  så	  bliver	  jeg	  endnu	  mere	  ked	  af	  
det.	   

I:	  Køber	  du	  nogle	  gange	  noget,	  hvor	  du	  også	  selv	  reparerer	  det	  eller	  syr	  det	  om	  eller	  sætter	  det	  i	  stand?	   

R:	  jeg	  har	  købt	  møbler,	  som	  har	  trængt	  til	  en	  kærlig	  hånd,	  teaktræs	  møbler	  og	  sådan	  noget.	  Så	  er	  det	  
blevet	  slebet	  og	  har	  fået	  teaktræsolie	  og	  så	  kan	  det	  næsten	  stå	  som	  nyt.	  Så	  helt	  sikkert,	  at	  jeg	  også	  
køber	  ting,	  som	  jeg	  kan	  se	  noget	  potentiale	  i.	  Også	  med	  tøj,	  selvom	  der	  er	  gået	  syninger.	  Jeg	  kan	  godt	  
sy,	  så	  skal	  det	  bare	  lige	  igennem	  symaskinen,	  og	  så	  kan	  det	  klare	  mange	  år	  endnu.	  Så	  ja,	  jeg	  syr	  ting	  om	  
og	  reparerer	  ting,	  og	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide	  at	  lave	  ting.	  At	  sætte	  ting	  i	  stand,	  det	  synes	  jeg	  er	  sjovt.	  Og	  
netop	  at	  give	  noget	  liv	  igen.	  Også	  bare	  med	  min	  lejlighed	  her,	  som	  var	  et	  håndværkertilbud,	  hvor	  alt	  
skulle	  gøres.	  Jeg	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  lave	  det	  her	  selv,	  og	  at	  man	  kan	  lave	  tingene	  selv	  uden	  at	  skulle	  
have	  en	  murer	  til	  at	  lave	  noget	  eller	  sende	  noget	  til	  en	  skrædder.	  Der	  er	  noget	  håndværk	  i	  det,	  som	  der	  
jo	  også	  var	  i	  gammel	  tid.	  Man	  reparerede	  jo	  også	  selv	  tingene	  dengang,	  for	  at	  tingene	  skulle	  holde	  
længere	  tid,	  netop	  også	  tøj	  og	  sådan	  noget.	  At	  jeg	  så	  har	  mange	  ting	  til	  at	  ligge,	  fordi	  de	  mangler	  en	  
knap,	  fordi	  jeg	  ikke	  lige	  har	  fået	  taget	  mig	  sammen,	  det	  er	  så	  det,	  men	  det	  kommer	  når	  det	  kommer.	  
Det	  bliver	  i	  hvert	  fald	  ikke	  smidt	  ud	  af	  den	  grund,	  hvis	  det	  er	  gået	  i	  syningen.	  Der	  skal	  noget	  mere	  til.	   

I:	  Lad	  os	  gå	  ind	  igen.	  Nu	  omgiver	  du	  dig	  jo	  med	  gamle	  møbler	  og	  dit	  tøj	  hænger	  fremme,	  hvad	  er	  det	  for	  
en	  følelse	  du	  har,	  når	  du	  går	  rundt	  i	  dit	  eget	  hjem?	   

R:	  Jeg	  hygger	  mig.	  Jeg	  hygger	  mig	  med	  at	  gå	  rundt	  her.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  den	  varme	  tingene	  giver.	  Jeg	  
synes	  også	  det	  er	  hyggeligt	  hjemme	  ved	  venner	  og	  veninder,	  der	  har	  en	  eller	  anden	  grå	  chaiselong,	  det	  
er	  bare	  på	  en	  anden	  måde.	  Sådan	  ville	  jeg	  bare	  ikke	  selv	  have	  det.	  Jeg	  føler	  mig	  hjemme	  i	  de	  ting	  jeg	  
har.	   

I:	  introduktion	  til	  billeder.	  Det	  her	  skulle	  være	  en	  kjole	  fra	  1930’erne.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Jeg	  synes	  den	  er	  super	  flot.	  Det	  er	  lidt	  med	  snittene	  under	  taljen	  og	  omkring	  brystet,	  som	  gør	  at	  man	  
får	  den	  her	  kvindelige	  form,	  hvor	  den	  fremhæver	  både	  talje	  og	  buste.	  Jeg	  synes	  det	  er	  enormt	  
flatterende	  at	  have	  f.eks.	  sådan	  en	  kjole	  på,	  fordi	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  flottere,	  når	  man	  viser	  sine	  
kvindelige	  former	  frem,	  frem	  for	  at	  gemme	  dem	  væk.	  Man	  skal	  være	  stolt	  af	  at	  være	  kvinde,	  og	  nu	  have	  
de	  former	  man	  har.	   

I:	  Ville	  du	  kalde	  den	  autentisk?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  den	  er.	  Den	  er	  jo	  meget	  sigende	  for	  den	  tid	  i	  stilen	  og	  også	  farven,	  den	  der	  lidt	  sarte	  
pudderfarve.	  Så	  det	  synes	  jeg	  den	  er 

I:	  Vi	  kan	  tage	  den	  næste.	  Det	  her	  skulle	  være	  en	  kjole	  fra	  1950’erne.	   

R:	  Igen	  det	  at	  den	  viser	  de	  kvindelige	  former	  frem.	  Der	  er	  fokus	  på	  taljen.	  Der	  er	  så	  noget	  mere	  vidde	  i,	  
og	  den	  er	  nok	  lidt	  mere	  balkjole	  agtig.	  For	  tiden	  så	  er	  den	  jo	  meget	  autentisk	  og	  super	  flot,	  den	  er	  
virkelig	  smuk.	  Og	  med	  brokade,	  broderier	  og	  perler,	  så	  det	  har	  været	  en	  dyr	  kjole	  dengang,	  og	  nok	  
sådan	  en	  man	  har	  sparet	  op	  til	  i	  100	  år	  for	  at	  kunne	  få	  råd	  til.	  En	  virkelig	  fin	  kjole.	   
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I:	  Hvilken	  rolle	  spiller	  håndværk,	  også	  i	  forhold	  til	  når	  du	  køber	  ting?	  Er	  det	  noget	  der	  er	  vigtigt,	  at	  det	  
er	  godt	  håndværk?	   

R:	  Det	  gør	  at	  man	  kan	  se,	  der	  er	  blevet	  kræset	  om	  det.	  Når	  man	  ser	  i	  forhold	  til	  i	  dag,	  hvor	  alt,	  eller	  det	  
meste	  bliver	  masseproduceret	  og	  bare	  kørt	  gennem	  maskiner	  og	  broderier	  bliver	  syet	  på	  på	  maskine.	  
Det	  at	  man	  kan	  se,	  at	  der	  er	  blevet	  lagt	  mange	  timer	  i	  det,	  at	  der	  er	  nogen	  der	  har	  siddet	  og	  
håndstukket	  lynlåse	  på.	  Mange	  ting	  er	  jo	  også	  syet	  sammen	  i	  hånden.	  Det	  at	  man	  kan	  se	  der	  er	  lagt	  så	  
mange	  timer	  i,	  det	  synes	  jeg	  er	  ret	  fascinerende	  og	  fantastisk,	  at	  man	  har	  gjort	  så	  stort	  et	  arbejde	  ud	  af	  
det.	  Og	  det	  betyder	  også	  noget,	  når	  jeg	  køber	  tingene,	  at	  jeg	  kan	  se,	  at	  det	  er	  håndlavet.	  Det	  er	  igen	  en	  
følelse	  det	  giver	  indeni	  “wow,	  den	  er	  håndstukket	  sammen” 

I:	  At	  der	  er	  blevet	  gjort	  noget	  ud	  af	  det,	  håndværksmæssigt?	  	  
R:	  Ja 

I:	  Så	  har	  vi	  en	  H&M	  kjole	  i	  50’er	  stil.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Inden	  du	  sagde	  det	  var	  en	  H&M	  kjole,	  så	  tænkte	  jeg..	  Ja,	  der	  fik	  jeg	  ikke	  den	  følelse,	  som	  jeg	  gjorde	  
med	  de	  andre	  kjoler.	   

I:	  Hvorfor	  ikke,	  tror	  du?	   

R:	  Selvom	  den	  har	  stilen,	  den	  går	  ind	  i	  taljen,	  så	  ser	  den	  bare	  ny	  ud	  på	  en	  anden	  måde.	  Det	  er	  svært	  at	  
sige	  præcist	  hvad	  det	  er.	  Der	  er	  mange	  af	  de	  her	  reproduktioner,	  eller	  de	  ting	  der	  skal	  ligne	  noget	  fra	  
gammel	  tid,	  især	  i	  kjolestof,	  så	  synes	  jeg	  hurtigt	  det	  kan	  komme	  til	  at	  se	  billigt	  ud.	  Og	  så	  er	  det	  måske	  
også	  printet,	  det	  er	  jeg	  ikke	  så	  vild	  med.	  Men	  jeg	  synes	  oftest	  man	  kan	  se,	  selvom	  man	  ikke	  får	  af	  vide,	  
at	  det	  er	  en	  H&M	  eller	  en	  original	  kjole,	  så	  synes	  jeg	  tydeligt	  man	  kan	  se	  forskel.	  Selvom	  den	  måske	  er	  
lavet	  godt	  den	  nye	  version,	  så	  er	  der	  bare	  et	  eller	  andet	  ved	  stoffet,	  som	  gør	  at	  det	  er	  bare	  ikke	  det	  
samme.	  Det	  er	  nogle	  andre	  kvaliteter,	  og	  netop	  måden	  den	  er	  lavet	  på,	  at	  det	  bare	  er	  kørt	  igennem	  på	  
en	  fabrik.	  Der	  er	  noget	  ved	  håndværket,	  som	  ikke	  er	  det	  samme.	  Jeg	  tror	  faktisk	  aldrig,	  at	  selvom	  jeg	  så	  
fandt	  en	  fin	  kjole	  i	  H&M	  i	  den	  stil,	  så	  kunne	  jeg	  aldrig	  finde	  på	  at	  købe	  den.	  Fordi	  det	  giver	  mig	  bare	  
ikke	  det	  samme,	  som	  en	  gammel	  kjole	  gør.	  Så	  snart	  du	  bladrede	  om,	  så	  kunne	  jeg	  mærke	  at	  den	  bare	  
ikke	  gav	  det	  samme.	  Selvom	  du	  så	  måske	  havde	  sagt	  det	  var	  en	  gammel	  kjole,	  så	  ville	  den	  nok	  stadig	  
ikke	  have	  givet	  det	  samme	  som	  de	  andre,	  fordi	  den..	  Ja,	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  der	  er	  med	  den.	   

I:	  Ville	  det	  gøre	  en	  forskel,	  hvis	  det	  ikke	  var	  H&M? 

R:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Om	  det	  var	  H&M,	  Malene	  Birger,	  Vero	  Moda,	  Zara,	  så	  ville	  det	  ikke	  gøre	  
nogen	  forskel.	  Det	  er	  noget	  andet	  med	  sådan	  nogle	  basic	  ting.	  Jeg	  har	  cardigans	  fra	  H&M,	  men	  det	  
fylder	  ikke	  så	  meget	  i	  forhold	  til	  sådan	  en	  kjole.	  Så	  en	  enkelt	  cardigan	  kan	  du	  sagtens	  på	  en	  eller	  anden	  
måde	  skjule,	  eller	  vise	  at	  den	  ikke	  er	  ny	  selvom	  den	  er.	  Hvor	  det	  er	  lidt	  sværere	  med	  sådan	  et	  helt	  
outfit.	   

I:	  Så	  de	  mindre	  vigtige	  tøjgenstande,	  dem	  lægger	  du	  ikke	  så	  meget	  i?	   

R:	  Nej,	  f.eks.	  kan	  det	  være	  svært	  at	  finde	  nogle	  cardigans	  som	  passer	  eller	  er	  i	  ordentlig	  stand.	  Men	  
kjoler	  er	  der	  masser	  af.	  Og	  en	  cardigan	  bruger	  du	  enten	  til	  en	  kjole	  eller	  et	  par	  bukser,	  så	  de	  der	  basic	  
ting	  til	  at	  pifte	  et	  andet	  outfit	  op	  med,	  det	  kan	  jeg	  godt	  købe	  i	  f.eks.	  H&M.	  Men	  jeg	  ville	  aldrig	  købe	  en	  
hel	  kjole	  eller	  en	  jakke.	  Men	  en	  lille	  bluse	  og	  en	  cardigan	  det	  har	  jeg	  da.	   

I:	  Nu	  snakkede	  du	  om,	  at	  du	  havde	  også	  de	  der	  nyproducerede	  bukser.	  Hvad	  kigger	  du	  efter	  der?	   

R:	  Også	  om	  det	  virker	  autentisk,	  altså	  om	  det	  syner	  rigtigt	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  De	  jeans	  jeg	  så	  har,	  
de	  er	  også	  købt	  fra	  et	  mærke,	  som	  laver	  tøj,	  som	  kun	  er	  i	  den	  stil	  fra	  40’erne	  og	  50’erne.	  De	  beskæftiger	  
sig	  kun	  med	  det,	  så	  det	  er	  også	  lavet	  på	  den,	  føler	  jeg,	  helt	  rigtige	  måde,	  og	  der	  er	  en	  beskrivelse	  af,	  
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hvad	  det	  er	  for	  noget	  stof	  og	  hvordan	  indfarvningen	  er	  i	  forhold	  til	  original	  stil.	  Og	  så	  også	  det,	  at	  de	  er	  
lavet	  ud	  fra	  originale	  mønstre.	  Men	  der	  er	  også	  stor	  forskel	  på	  dem,	  som	  laver	  de	  her	  reproduktioner,	  
de	  forskellige	  brands.	  Jeg	  synes	  også	  der	  er	  rigtig	  mange	  af	  dem	  der	  laver	  kjoler,	  jeg	  synes	  hurtigt	  det	  
kommer	  til	  at	  se	  billigt	  ud,	  og	  kvaliteten	  synes	  jeg	  bare	  ikke	  er	  særlig	  god.	  Så	  der	  er	  rigtig	  stor	  forskel	  
på	  de	  forskellige	  brands.	  Og	  jeg	  synes	  især	  det	  er	  svært	  at	  lave	  kjoler,	  som	  ser	  originalt	  ud 

I:	  Ville	  du	  kalde	  den	  autentisk?	   

R:	  Nej,	  det	  føler	  jeg	  ikke	  den	  er 

I:	  Den	  næste	  er	  en	  Marimekko	  skjortekjole	  fra	  70’erne.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	   

R:	  Den	  siger	  mig	  ikke	  så	  meget,	  jeg	  er	  ikke	  så	  vild	  med	  den.	  Men	  det	  er	  nok	  ligeså	  meget	  stilen,	  at	  jeg	  
ikke	  er	  til	  de	  skjortekjoler.	  Jeg	  ved	  ikke	  helt	  hvad	  der	  er	  med	  den 

I:	  Det	  er	  ikke	  lige	  dig?	   

R:	  Nej	  overhovedet	  ikke.	  Så	  jeg	  føler	  ikke	  at	  den	  på	  den	  måde	  er	  autentisk,	  fordi	  den	  rør	  ikke	  noget	  i	  
mig,	  det	  er	  ikke	  min	  stil,	  men	  for	  70’erne,	  så	  var	  det	  jo	  skjortekjoler	  og	  de	  der	  flipper	  den	  har.	  Men	  lige	  
den	  der	  synes	  jeg	  lige	  så	  godt	  kunne	  være	  lavet	  i	  dag.	   

I:	  Hvorfor?	   

R:	  Jeg	  tror	  det	  er	  print	  og	  farver	  der	  gør,	  at	  den	  også	  sagtens	  kunne	  være	  lavet	  i	  dag?	   

I:	  Det	  får	  den	  til	  at	  virke	  mindre	  autentisk	  synes	  du?	   

R:	  Ja	  det	  føler	  jeg	  lidt.	  Hvis	  man	  vil	  lave	  det	  samme	  i	  dag	  så	  er	  det	  ikke	  autentisk	  for	  mig,	  så	  er	  det	  ikke	  
originalt.	  Men	  man	  vil	  jo	  altid	  kunne	  kopiere	  en	  kjole	  fra	  50’erne	  og	  lave	  den	  sikkert	  100%	  magen	  til	  i	  
dag,	  men	  det	  er	  ikke	  sikkert	  jeg	  ville	  opdage	  forskellen.	  Men	  hvis	  jeg	  fik	  den	  i	  hånden	  og	  kiggede	  i	  den,	  
så	  ville	  jeg	  sikkert	  godt	  kunne	  se	  det	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  den	  er	  syet	  op.	   

I:	  Føler	  du,	  at	  det	  at	  det	  er	  en	  Marimekko,	  en	  original,	  gør	  det	  en	  forskel	  at	  det	  er	  et	  kendt	  brand?	   

R:	  Overhovedet	  ikke,	  fordi	  jeg	  går	  overhovedet	  ikke	  op	  i	  mærker.	  Jeg	  går	  op	  i	  om	  jeg	  synes	  det	  er	  flot	  
og	  stilen,	  og	  den	  følelse	  det	  giver	  indeni	  mig.	  Men	  mærker	  betyder	  intet	  for	  mig	  overhovedet.	  Får	  jeg	  
fat	  i	  noget,	  køber	  noget,	  og	  derefter	  finder	  ud	  af	  “Gud,	  det	  var	  et	  eller	  andet”,	  så	  er	  det	  da	  kun	  fedt	  man	  
har	  fået	  et	  eller	  andet,	  men	  så	  har	  jeg	  også	  glemt	  det	  igen.	  Det	  betyder	  virkelig	  ikke	  noget	  om	  det	  er	  et	  
mærke	  eller	  ej,	  men	  mere	  bare	  udtrykket	  i	  tøjet. 

I:	  Vi	  tager	  lige	  den	  næste.	  En	  80’er	  bluse.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den? 

R:	  For	  80’erne,	  der	  synes	  jeg	  den	  fungerer	  meget	  godt.	  Den	  er	  jo	  meget	  80’er,	  og	  jeg	  har	  jo	  også	  selv	  
været	  i	  80’erne	  stilmæssigt	  og	  kan	  sikkert	  også	  godt	  se	  mig	  selv	  have	  gået	  i	  den	  der.	  Så	  ja,	  den	  er	  jo	  
autentisk,	  men	  den	  giver	  mig	  ikke	  en	  eller	  anden	  følelse.	  Den	  giver	  mig	  ikke	  en	  varm,	  rar	  følelse,	  det	  er	  
mere	  bare	  en	  80’er	  bluse.	   

I:	  Nu	  har	  vi	  haft	  noget	  tøj	  fra	  forskellige	  perioder.	  Tænker	  du	  det	  gør	  en	  forskel	  mht.	  autenticitet,	  hvor	  
gamle	  ting	  er?	  Føler	  du	  noget	  bliver	  mere	  værd	  jo	  ældre	  det	  er?	   

R:	  Det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  har	  tænkt	  over	  før,	  men	  nu	  hvor	  du	  har	  vist	  mig	  dem	  her,	  så	  ja,	  det	  gør	  det	  nok.	  
Så	  kan	  jeg	  godt	  mærke,	  at	  jeg	  føler	  at	  de	  der	  (30’er	  kjolen	  og	  50’er	  kjolen)	  de	  er	  klart	  autentiske,	  men	  
de	  føler	  jeg	  ikke	  så	  meget	  de	  der	  er	  (70’er	  kjolen	  og	  80’er	  blusen).	  Men	  det	  er	  jo	  sjovt,	  for	  en	  ting	  fra	  
80’erne	  er	  jo	  lige	  så	  autentisk	  for	  80’erne,	  som	  noget	  fra	  40’erne	  eller	  50’erne	  er.	   
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I:	  Hvorfor	  tror	  du	  at	  du	  har	  det	  sådan?	   

R:	  Jeg	  tror	  det	  er	  min	  egen	  personlige	  stil,	  der	  jo	  gør,	  at	  jeg	  mener	  de	  her	  kjoler	  fra	  30’erne	  og	  50’erne	  
er	  mere	  autentiske	  end	  noget	  andet.	  Og	  så	  også	  det	  med	  håndværket	  og	  stilen.	  Jeg	  tror	  det	  er	  en	  
blanding	  af	  mange	  ting,	  og	  så	  min	  egen	  stil,	  der	  gør	  at	  jeg	  føler	  det	  er	  autentisk	  og	  det	  er	  det	  ikke.	  Så	  
det	  er	  jo	  nok	  meget	  individuelt,	  hvad	  folk	  de	  føler	  er	  autentisk.	  Men	  det	  er	  sjovt,	  jeg	  har	  aldrig	  sådan	  
tænkt	  over	  det,	  før	  jeg	  sidder	  med	  de	  her	  billeder.	   

I:	  Tror	  du	  også	  at	  autenticitet	  er	  en	  følelse	  for	  dig?	   

R:	  Jeg	  tror	  jeg	  bruger	  følelser	  rigtig	  meget	  i	  mange	  ting,	  så	  det	  er	  nok	  ret	  ofte	  hvad	  jeg	  føler	  inde	  i	  mig	  
selv	  også,	  omkring	  både	  hvordan	  tingene	  er	  lavet	  og	  hvordan	  man	  har	  passet	  på	  tingene.	  Så	  jeg	  tror	  det	  
er	  en	  blanding	  af	  rigtig	  mange	  ting,	  der	  gør	  det.	   

I:	  Lad	  os	  prøve	  at	  tage	  den	  næste.	  Nu	  går	  vi	  lidt	  fra	  tøjet.	  Det	  er	  sådan	  en	  Musselmalet	  kop 

R:	  Nu	  har	  jeg	  selv	  noget	  Musselmalet	  service,	  og	  ja	  det	  føler	  jeg	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  autentisk,	  
men	  så	  er	  det	  også	  noget	  der	  er	  kommet	  tilbage	  nu	  her	  i	  flere	  forskellige	  afskygninger,	  Mega	  Mussel.	  
Men	  jeg	  synes	  sådan	  noget	  er	  rigtig	  fint,	  men	  det	  er	  også	  et	  fint	  stel,	  altså	  Musselmalet.	   

I:	  Hvad	  kan	  du	  godt	  lide	  ved	  det?	   

R:	  Det	  er	  sjovt,	  for	  jeg	  ved	  det	  faktisk	  ikke	  rigtig.	  Det	  stel	  jeg	  har	  nu,	  det	  er	  noget	  jeg	  har	  hjemme	  fra	  
mine	  forældre,	  som	  har	  rigtig	  mange	  tallerkener,	  og	  så	  har	  jeg	  bare	  taget	  nogle	  sæt	  derfra.	  Men	  jeg	  er	  
ikke	  sikker	  på,	  at	  hvis	  jeg	  skulle	  gå	  ud	  og	  vælge	  noget	  nu,	  så	  er	  jeg	  ikke	  sikker	  på,	  at	  jeg	  ville	  vælge	  
Musselmalet	  stel.	  Så	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  ville	  vælge	  noget,	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  for	  mig	  ville	  være	  
mere	  autentisk	  for	  den	  stilperiode,	  altså	  40’erne	  og	  50’erne.	  Måske	  noget	  med	  nogle	  farvede	  blomster	  
og	  en	  guldkant,	  altså	  sådan	  mere	  den	  stil.	  Så	  jeg	  føler	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  ikke	  at	  det	  er	  så	  autentisk	  
igen.	  Nok	  fordi	  det	  er	  sådan	  vendt	  tilbage.	  Og	  det	  er	  nok	  lidt	  det,	  at	  når	  tingene	  vender	  tilbage,	  så	  
mister	  de	  lidt	  af	  den	  der	  autenticitet,	  som	  de	  ellers	  har.	   

I:	  Føler	  du	  også,	  at	  originalerne	  gør	  det	  så?	  Altså	  hvis	  du	  fandt	  originalerne	  ift.	  en	  helt	  nyproduceret?	   

R:	  Både	  og.	  Det	  mister	  en	  lille	  smule	  af	  værdien	  synes	  jeg.	  Så	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  så	  synes	  jeg	  det	  
er	  ærgerligt,	  når	  alle	  de	  her	  ting	  de	  bliver	  reproduceret	  og	  lavet	  i	  nogle	  nye	  afstøbninger,	  for	  jeg	  føler	  
lidt,	  at	  der	  forsvinder	  noget	  af	  sjælen	  fra	  det	  gamle.	   

I:	  Vi	  kan	  tage	  den	  næste,	  den	  er	  sådan	  lidt	  i	  samme	  boldgade.	  Lyngby	  Vasen,	  som	  også	  er	  blevet	  
reproduceret.	   

R:	  Ja,	  den	  har	  jeg	  jo	  også.	  Den	  står	  derovre	  blandt	  nogle	  gamle	  vaser.	  Den	  har	  jeg	  selv,	  som	  jeg	  har	  fået	  i	  
gave.	  Jeg	  ville	  aldrig	  selv	  gå	  ud	  og	  købe	  den,	  og	  jeg	  tror	  faktisk	  heller	  ikke	  jeg	  ville	  købe	  den	  på	  
loppemarked,	  en	  original.	   

I:	  Hvordan	  kan	  det	  være? 

R:	  Jeg	  ved	  det	  ikke	  helt,	  hvad	  der	  er	  med	  den.	  Jeg	  synes	  den	  er	  super	  flot	  og	  jeg	  er	  rigtig	  glad	  for	  den	  jeg	  
har	  fået,	  men	  den	  giver	  mig	  ikke	  den	  der	  følelse	  indeni,	  som	  jeg	  får	  når	  jeg	  finder	  nogle	  ting.	  De	  der	  
sort	  hvide	  vaser	  (peger	  på	  to	  vaser	  i	  vinduet),	  de	  giver	  mig	  sådan	  en	  “aaahh”	  følelse,	  og	  det	  gør	  den	  
ikke	  på	  samme	  måde,	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor.	  Jeg	  tror	  det	  er	  stilen.	  Netop	  den	  er	  jo	  også	  meget	  
moderne	  i	  dag,	  så	  jeg	  får	  ikke	  den	  der	  varme	  følelse.	  Det	  er	  svært	  at	  forklare,	  ligesom	  det	  er	  svært	  at	  
forklare	  hygge,	  så	  er	  det	  svært	  at	  forklare	  den	  følelse.	   

I:	  Er	  den	  ikke	  unik	  nok?	  Eller	  speciel	  nok?	   
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R:	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  er	  det,	  men	  nu	  den	  der	  er	  på	  billedet	  her,	  de	  er	  bare	  sådan	  rent	  hvide.	  Det	  gør	  
måske	  også,	  at	  jeg	  ikke	  synes	  det	  er	  så	  spændende,	  og	  ikke	  er	  så	  unikt.	   

I:	  Vi	  tager	  den	  næste.	  Det	  er	  sådan	  et	  rav	  smykke. 

R:	  Den	  siger	  mig	  heller	  intet	  overhovedet.	  Jeg	  ser	  sådan	  lidt	  for	  mig	  en	  stor	  dame	  der	  laver	  keramik	  
ude	  i	  sit	  sommerhus	  med	  filtede	  kapper.	  Jeg	  ser	  det	  sådan	  lidt,	  ikke	  hippie,	  men	  der	  er	  sådan	  lidt	  back	  
to	  nature.	  Og	  nej,	  jeg	  føler	  egentlig	  ikke	  den	  er	  autentisk.	  Den	  er	  naturlig,	  men	  jeg	  føler	  ikke	  den	  er	  
autentisk.	  Den	  giver	  mig	  heller	  ikke	  sådan	  en	  speciel	  følelse,	  den	  er	  bare	  sådan	  lidt	  ligegyldig,	  	  på	  en	  
eller	  anden	  måde 

I:	  Er	  det	  fordi	  det	  ikke	  er	  din	  stil	  eller	  hvad	  tror	  du	  der?	   

R:	  Det	  er	  det	  måske	  nok,	  det	  tror	  jeg	  det	  er.	  Fordi	  havde	  det	  været	  et	  eller	  andet	  art	  deco,	  så	  havde	  jeg	  
nok	  sagt	  det	  var	  autentisk 

I:	  Hvad	  hvis	  det	  var	  et	  arvestykke,	  ville	  det	  gøre	  en	  forskel	  for	  autenticiteten?	   

R:	  Du	  tænker	  på,	  hvis	  det	  var	  noget	  jeg	  havde	  arvet?	  Så	  ville	  det	  jo	  helt	  sikkert	  have	  en	  affektionsværdi	  
for	  mig,	  men	  det	  ville	  ikke	  gøre,	  at	  jeg	  ville	  på	  den	  måde	  føle	  den	  anderledes	  tror	  jeg.	  Det	  ville	  også	  
være	  en,	  der	  kom	  til	  at	  ligge	  i	  smykkeskrinet	  og	  ikke	  blive	  brugt.	   

I:	  Du	  ville	  ikke	  bruge	  den	  bare	  fordi	  det	  er	  et	  arvestykke? 

R:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  så	  skulle	  det	  værdi	  fordi	  man	  brugte	  det	  på	  en	  anden	  måde,	  
men	  det	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  ville.	   

I:	  	  Vi	  tager	  det	  næste.	  Det	  er	  sådan	  nogle	  øreringe,	  som	  skulle	  være	  fra	  50’erne 

R:	  Ja,	  men	  de	  minder	  også	  om	  noget	  jeg	  i	  forvejen	  har,	  så	  der	  er	  jo	  så	  igen	  en	  følelse,	  der	  kommer	  ind	  
over	  og	  siger,	  at	  for	  mig	  er	  det	  autentisk.	  Men	  det	  er	  nogle	  fine	  øreringe,	  dem	  jeg	  har	  dem	  går	  jeg	  aldrig	  
med,	  fordi	  igen,	  jeg	  føler	  mig	  for	  fin	  med	  sådan	  nogle	  med	  for	  mange	  sten	  i,	  og	  egentlig	  ikke	  til	  for	  
meget,	  der	  blinker.	  Jeg	  ville	  nok	  kunne	  finde	  noget,	  jeg	  ville	  føle	  var	  mere	  autentisk,	  men	  det	  er	  sjovt	  at	  
sidde	  og	  tænke	  over,	  hvad	  der	  er	  autentisk	  og	  hvad	  der	  ikke	  er	  for..	   

I:	  Det	  er	  svært 

R:	  Ja,	  det	  er	  det.	  Så	  den	  er	  sådan	  lige	  på	  grænsen	  føler	  jeg.	   

I:	  Hvorfor	  er	  den	  lige	  på	  grænsen? 

R:	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  dem,	  jeg	  synes	  de	  er	  super	  flotte,	  og	  jeg	  kan	  godt	  se	  de	  skulle	  være	  fra	  50’erne.	  Men	  
de	  mangler	  stadig	  for	  mig	  noget	  sjæl	  og	  måske	  noget	  lidt	  mere	  originalt	  eller	  unikt.	   

I:	  F.eks.	  hvis	  man	  går	  i	  Glitter	  eller	  H&M	  for	  den	  sags	  skyld,	  lige	  for	  tiden	  har	  mange	  der	  ligner	  sådan	  
nogle	  50’er	  nogen	  med	  sten.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  dem	  i	  forhold	  til	  autenticitet? 

R:	  Igen	  så	  er	  kvaliteten	  anderledes.	  Der	  ville	  man	  tydeligt	  kunne	  mærke,	  både	  i	  forhold	  til	  at	  se	  og	  røre	  
og	  vægt,	  om	  det	  er	  originalt	  eller	  ej.	  Og	  for	  mig,	  hvis	  det	  på	  den	  måde	  er	  masseproduceret,	  så	  er	  det	  
ikke	  autentisk.	  Så	  det	  handler	  nok	  om	  det	  autentiske	  i,	  at	  det	  er	  originalt,	  det	  er	  gammelt	  og	  det	  giver	  
en	  vis	  følelse	  og	  håndværket	  i	  det.	   

I:	  Men	  du	  er	  lidt	  i	  tvivl	  om	  dem	  her?	   

R:	  Ja	  det	  er	  jeg	  faktisk.	  Men	  jo,	  jeg	  vil	  sige	  jeg	  vil	  nok	  hælde	  til,	  at	  de	  er	  autentiske.	   
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I:	  Vi	  tager	  den	  næste.	  Det	  er	  et	  hjemmehæklet	  tæppe 

R:	  Selvom	  det	  ikke	  lige	  er	  min	  stil,	  så	  er	  det	  stadig	  meget	  autentisk.	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  en	  eller	  anden	  
følelse	  det	  giver	  mig	  i	  forhold	  til	  min	  barndom	  med	  sådan	  nogle	  hæklede	  tæpper.	  Så	  på	  en	  eller	  anden	  
måde,	  så	  får	  jeg	  den	  her	  følelse,	  selvom	  det	  er	  hverken	  40’er	  eller	  50’er,	  så	  får	  jeg	  stadig	  sådan	  en	  
autentisk	  følelse,	  fordi	  det	  giver	  mig	  nogle	  minder	  fra	  min	  barndom.	  Så	  det	  autentiske	  det	  handler	  nok	  
meget	  om	  de	  følelser	  det	  netop	  giver	  indeni.	   

I:	  Gør	  det	  en	  forskel	  at	  noget	  er	  håndlavet	  eller	  hjemmelavet?	   

R:	  Ja	  det	  synes	  jeg.	  Nu	  er	  jeg	  selv	  kreativ	  og	  syr,	  så	  jeg	  ved	  hvor	  mange	  timer	  man	  kan	  lægge	  i	  de	  her	  
ting.	  jeg	  strikker	  selv,	  og	  har	  strikket	  et	  par	  bluser	  til	  mig	  selv	  ud	  fra	  gamle	  opskrifter	  fra	  40’erne,	  og	  
det	  giver	  noget	  autenticitet	  at	  det	  er	  fra	  originale	  opskrifter	  fra	  40’erne,	  som	  jeg	  har	  siddet	  og	  strikket	  i	  
år.	  Så	  har	  det	  stadig	  udtrykket	  og	  håndværket.	  Så	  det	  betyder	  helt	  sikkert	  meget	  at	  ting	  de	  er	  
håndlavede	  eller	  hjemmelavede.	  Netop	  fordi	  der	  har	  siddet	  en	  og	  virkelig	  villet	  det	  her,	  for	  det	  tager	  
lang	  tid	  at	  lave	  sådan	  noget.	  Så	  der	  er	  også	  nogle	  følelser	  bag	  den	  person	  der	  har	  siddet	  og	  lavet	  
tingene,	  som	  har	  gjort	  at	  der	  er	  lagt	  noget	  kærlighed	  i	  projektet,	  og	  det	  betyder	  også	  meget	  synes	  jeg.	   

I:	  Nu	  nævner	  du	  personen	  bag,	  hvilken	  betydning	  har	  det	  at	  der	  er	  nogen	  der	  har	  haft	  alle	  de	  her	  gamle	  
ting	  før	  dig?	   

R:	  Det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  tænker	  så	  meget	  over,	  som	  sådan.	  Men	  hvis	  jeg	  køber	  noget	  og	  der	  er	  en	  
historie	  til,	  altså	  hvis	  sælger	  ved	  noget	  om	  den	  person	  der	  har	  haft	  det,	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  helt	  vildt	  
spændende.	  Og	  hvis	  jeg	  så	  selv	  skal	  fortælle	  det	  videre,	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  ret	  hyggeligt,	  at	  man	  har	  
hørt	  om	  den	  person	  der	  har	  gået	  i	  den	  her	  kjole	  eller	  haft	  de	  her	  glas.	  Det	  er	  også	  sådan	  lidt	  hyggeligt	  at	  
vide	  det.	   

I:	  Er	  det	  sådan	  at	  du	  prøver	  at	  forestille	  dig,	  hvem	  der	  har	  haft	  tingene?	  Hvem	  de	  har	  været	  og	  hvordan	  
de	  har	  brugt	  dem?	  Eller	  tænker	  du	  ikke	  så	  meget	  over	  det?	   

R:	  Jo	  altså,	  jeg	  har	  gjort	  det	  med	  nogle	  kjoler	  jeg	  har,	  hvor	  jeg	  har	  fået	  af	  vide	  “nå	  men	  det	  var	  en	  
gammel	  dame	  fra	  Nordjylland”,	  der	  havde	  haft	  så	  og	  så	  mange	  kjoler.	  Så	  får	  jeg	  sådan	  en	  forestilling	  
om,	  hvordan	  hun	  har	  været	  dengang	  hun	  var	  på	  min	  alder	  i	  50’erne	  f.eks.	  Og	  jeg	  synes	  det	  er	  meget	  
interessant,	  og	  okay	  hun	  har	  været	  30	  engang	  og	  har	  gået	  i	  sådan	  nogle	  kjoler,	  og	  nu	  står	  jeg	  så	  her	  i	  
2015	  i	  hendes	  kjole,	  det	  synes	  jeg	  er	  ret	  interessant.	  Og	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  så	  gør	  det	  mig	  glad.	  
Det	  der	  med	  at	  jeg	  har	  rigtig	  svært	  ved	  at	  smide	  ting	  ud	  og	  give	  slip	  på	  nogle	  ting.	  Jeg	  er	  virkelig	  dårlig	  
til	  at	  se	  sådan	  nogle	  boligprogrammer,	  dengang	  der	  kørte	  “Fra	  Skrot	  til	  Slot”,	  hvor	  der	  blev	  smidt	  
virkelig	  mange	  ting	  ud.	  Jeg	  bliver	  decideret	  dårlig	  indeni,	  og	  kan	  næsten	  ikke	  holde	  ud	  og	  se	  det.	  Jeg	  får	  
sådan	  lidt	  en	  følelse	  af,	  at	  det	  må	  være	  rart	  for	  hende	  at	  vide,	  at	  tingene	  stadig	  har	  et	  liv	  og	  har	  det	  godt	  
og	  bliver	  brugt.	  Nu	  har	  jeg	  nogle	  ting	  fra	  min	  mormor,	  og	  når	  jeg	  har	  det	  på	  indimellem	  derhjemme	  og	  
hun	  så	  lige	  opdager	  “jamen	  Gud,	  er	  det	  ikke?”,	  og	  hun	  synes	  det	  er	  sjovt	  og	  hyggeligt	  “nej,	  går	  du	  nu	  i	  
det?”.	  Så	  jeg	  tror	  det	  er	  sådan	  lidt	  en	  to-‐vejs	  følelse,	  at	  jeg	  synes	  det	  er	  dejligt	  at	  kunne	  bruge	  de	  her	  
ting	  stadigvæk,	  både	  holdbarhed,	  kvalitet	  og	  stilen	  og	  alt	  det	  her,	  men	  også	  det,	  at	  de	  her	  ældre	  
mennesker	  de	  må	  synes	  “nej	  det	  er	  da	  dejligt,	  der	  er	  nogen	  der	  gider	  at	  bruge	  min	  gamle	  et	  eller	  
andet”.	  Og	  at	  unge	  mennesker	  i	  dag	  synes	  det	  er	  interessant.	  Det	  har	  jeg	  hørt	  fra	  flere	  i	  hvert	  fald,	  at	  
det	  synes	  de	  er	  sjovt,	  at	  man	  gider	  at	  gå	  op	  i	  det	  i	  dag,	  som	  de	  for	  mange	  år	  siden	  har	  gemt	  hen	  på	  loftet 

I:	  Lad	  os	  tage	  det	  sidste	  billede.	  Det	  er	  nogle	  gamle	  julekugler.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  dem?	   

R:	  Dem	  synes	  jeg	  er	  hyggeligere.	  Jeg	  har	  også	  sådan	  nogle	  gamle	  julekugler,	  som	  jeg	  har	  gået	  og	  samlet	  
lidt	  og	  de	  gamle	  fugle	  man	  lige	  clipser	  på.	  Det	  er	  også	  for	  mig	  autenticitet.	  Jeg	  kan	  huske	  min	  gamle	  
barnepige,	  da	  jeg	  var	  barn.	  Hun	  var	  75	  eller	  sådan	  noget,	  og	  vi	  pyntede	  altid	  hendes	  juletræ,	  og	  det	  var	  
med	  de	  her	  gamle	  julekugler	  og	  fugle,	  og	  jeg	  elskede	  at	  pynte	  hendes	  juletræ,	  for	  jeg	  syntes	  de	  var	  så	  
flotte	  de	  her	  gamle	  julepynt.	  Det	  er	  der	  helt	  klart	  noget	  autentisk	  i	  for	  mig.	  Det	  bliver	  sådan	  koblet	  
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sammen	  med	  nogle	  minder	  for	  mange	  år	  tilbage,	  og	  den	  her	  gamle	  dame,	  min	  gamle	  barnepige,	  som	  
har	  haft	  dem	  altid	  eller	  i	  mange	  år.	  Så	  synes	  jeg	  bare	  at	  der	  er	  en	  anden	  energi	  og	  sjæl	  over	  de	  her	  
gamle	  ting,	  end	  det	  der	  bliver	  lavet	  i	  dag.	  En	  varm	  hygge	  følelse	  man	  får	  indeni.	   

I:	  Tror	  du	  det	  er	  fordi	  de	  har	  en	  historie?	   

R:	  Jamen	  det	  tror	  jeg	  det	  er.	  Jeg	  tror	  det	  er	  fordi	  de	  har	  en	  historie,	  og	  jeg	  har	  nogle	  billeder	  inde	  i	  
hovedet,	  som	  gør	  at	  det	  for	  mig	  bliver	  autentisk,	  og	  at	  det	  er	  sådan	  et	  juletræ	  skal	  se	  ud,	  det	  er	  det	  man	  
pynter	  med 

I:	  Nu	  har	  vi	  været	  dem	  alle	  sammen	  igennem.	  Var	  der	  nogen	  af	  dem,	  hvor	  du	  tænkte	  det	  var	  mere	  
autentisk	  end	  noget	  andet?	  Eller	  noget	  der	  var	  direkte	  uautentisk?	   

R:	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  de	  her	  tre	  især	  (30’er	  kjolen,	  50’er	  kjolen	  og	  julekuglerne).	  Det	  især	  er	  for	  mig	  
autentisk.	  Den	  her	  kan	  godt	  ligge	  lidt	  i	  midten	  (Musselmalet),	  fordi	  der	  er	  også	  noget	  over	  den.	  Fordi	  
sådan	  ville	  man	  jo	  aldrig	  have	  lavet	  det	  i	  dag,	  hvis	  det	  ikke	  var	  fordi	  den	  var	  blevet	  lavet	  dengang,	  og	  
man	  så	  ligesom	  reproducerede	  den.	  Og	  igen,	  Musselmalet,	  det	  at	  man	  har	  håndmalet	  det.	   

 

I:	  Autenticitet,	  er	  det	  kun	  i	  gamle	  ting	  eller	  kan	  det	  også	  være	  i	  nye	  ting?	   

R:	  Det	  tror	  også	  godt	  det	  kan	  være	  i	  nye	  ting.	  Jeg	  ser	  bare	  ikke	  på	  samme	  måde	  på	  nye	  ting,	  som	  jeg	  ser	  
på	  gamle	  ting.	  Jeg	  kan	  godt	  blive	  fascineret	  af	  nogle	  nye	  ting,	  og	  måske	  på	  en	  måde	  blive	  lidt	  farvet	  af	  at	  
være	  nogle	  steder	  eller	  være	  sammen	  med	  nogle	  bestemte	  folk.	  Men	  går	  og	  kigger	  på	  nogle	  ting	  og	  “ej	  
det	  er	  også	  fantastisk”,	  men	  når	  jeg	  så	  kommer	  fra	  det	  igen	  og	  lige	  går	  i	  mig	  selv,	  så	  betyder	  det	  ikke	  
noget	  for	  mig.	  Så	  mister	  det	  lidt	  værdien	  for	  mig.	  Jeg	  kan	  godt	  gå	  ind	  i	  nogle	  butikker	  og	  kigge	  på	  nye	  
ting,	  som	  jeg	  synes	  er	  vildt	  flotte,	  men	  så	  har	  det	  lidt	  stilen	  eller	  udtrykket	  fra	  50’erne	  f.eks.	  Og	  hvor	  jeg	  
sådan	  godt	  kan	  få	  følelsen	  af,	  at	  det	  vil	  jeg	  gerne	  have	  eller	  det	  vil	  jeg	  gerne	  købe.	  Men	  når	  jeg	  så	  
tænker	  over	  det	  så	  får	  jeg	  det	  sådan,	  at	  det	  har	  jeg	  faktisk	  ikke	  lyst	  til.	  Så	  vil	  jeg	  hellere	  vente	  et	  halvt	  år	  
på	  at	  jeg	  finder	  det	  på	  et	  loppemarked	  eller	  slet	  ikke	  finder	  det.	   

I:	  Hvis	  vi	  lige	  skal	  slutte	  af	  med	  hvad	  der	  er	  retro	  og	  hvad	  der	  er	  vintage.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det?	  	  
R:	  Vintage	  for	  mig	  er	  nogle	  ting,	  der	  er	  lidt	  ældre	  end	  retro	  og	  i	  en	  lidt	  finere	  stand	  end	  retro.	  Retro	  for	  
mig	  er	  sådan	  lidt	  mere	  60’er	  70’er	  Verner	  Panton	  orange,	  hele	  det	  univers	  der	  er	  der	  med	  orange,	  rød,	  
gul.	  Når	  jeg	  siger	  retro,	  så	  er	  det	  de	  farver	  der	  dukker	  frem	  i	  mit	  hoved,	  hvor	  vintage	  er	  noget	  lidt	  
ældre,	  lidt	  finere	  ting,	  mere	  håndværk.	  Jeg	  tror	  det	  er	  det	  der	  gør	  forskellen	  for	  mig.	  Alderen	  især	  tror	  
jeg,	  og	  kvaliteten.	   

I:	  nogen	  sætter	  en	  bestemt	  periode	  på	  vintage,	  ville	  du	  også	  gøre	  det?	   

R:	  Både	  og.	  Nej	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke,	  for	  nu	  i	  forhold	  til	  butikken	  vi	  har,	  der	  har	  vi	  tøj	  både	  fra	  
40’erne	  til	  90’erne.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  ville	  kalde	  90’erne	  vintage,	  det	  ville	  jeg	  nok	  ikke,	  men	  80’ere	  og	  
ældre,	  det	  ville	  jeg	  kalde	  vintage.	  Men	  hvis	  jeg	  skulle	  være	  meget	  præcis	  i	  udvalget	  af	  det	  forskellige	  
stykker	  tøj,	  så	  ville	  det	  være	  der	  er	  lidt	  finere,	  der	  er	  noget	  ekstra	  ved,	  som	  er	  lidt	  specielt,	  mere	  unikt,	  
det	  ville	  jeg	  kalde	  vintage.	  Hvor	  retro	  det	  bliver	  lidt	  mere	  60’er	  70’er	  stil.	   

I:	  Så	  hvis	  vi	  skal	  opsummere,	  hvordan	  ville	  du	  så	  definere	  autenticitet?	  Og	  om	  det	  er	  vigtigt?	  	  
R:	  jeg	  tror	  det	  egentlig	  er	  vigtigt	  for	  mig	  at	  det	  er	  autentisk,	  at	  jeg	  ved	  det	  har	  haft	  et	  langt	  liv,	  at	  det	  er	  
kvalitet	  og	  det	  giver	  mig	  en	  følelse	  indeni.	  At	  det	  er	  noget	  rigtigt	  og	  der	  er	  noget	  sjæl	  i	  det.	  Jeg	  tror	  det	  
er	  det,	  der	  gør	  at	  jeg	  føler	  noget	  er	  autentisk.	  Jeg	  synes	  den	  er	  svær	  at	  definere	  helt,	  men	  jeg	  tror	  det	  er	  
det	  der	  sådan	  gør	  det 

I:	  Jeg	  tror	  jeg	  har	  spurgt	  om	  alt	  det	  jeg	  ville.	  Vil	  du	  tilføje	  noget?	   
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R:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  	  

 
 

8.8	  Bilag	  8:	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Rikke	  O. 
 

I:	  Introduktion	  til	  speciale	  og	  interview.	  Måske	  det	  vil	  starte	  med	  at	  introducere	  dig	  selv?	   

R:	  Jeg	  hedder	  Rikke	  og	  er	  24	  år	  og	  læser	  sociologi	  på	  Københavns	  Universitet.	  Og	  så	  har	  jeg	  et	  
studiejob	  ved	  siden	  af,	  som	  egentlig	  ikke	  har	  så	  meget	  at	  gøre	  med	  det	  gerne	  vil	  være,	  et	  center	  for	  
misbrugsbehandling	  og	  pleje	  i	  Socialforvaltningen	  i	  Københavns	  Kommune,	  men	  egentlig	  vil	  jeg	  
hellere	  lave	  noget	  med	  kultur.	   

I:	  Hvad	  laver	  du	  hos	  Socialforvaltningen? 

R:	  Jeg	  er	  alt-‐mulig	  studentermedhjælper.	  Jeg	  er	  den	  eneste	  studentermedhjælper	  der	  er	  der,	  så	  jeg	  
laver	  hjemmeside	  redigering.	  Jeg	  har	  faktisk	  lige	  opbygget	  en	  hjemmeside	  helt	  selv	  fra	  bunden,	  og	  lige	  
nu	  er	  jeg	  i	  gang	  med	  at	  lave	  brugertilfredshedsundersøgelse.	  Så	  det	  er	  sådan	  lidt	  all	  round 

I:	  Men	  du	  vil	  hellere	  noget	  med	  kultur?	   

R:	  I	  virkeligheden	  vil	  jeg	  gerne	  lave	  det	  samme,	  bare	  inden	  for	  et	  andet	  område.	  Jeg	  synes	  
misbrugsområdet	  er	  spændende,	  men	  er	  lidt	  bange	  for	  at	  blive	  fastansat	  når	  jeg	  er	  færdig	  og	  så	  få	  en	  
karriere	  i	  Socialforvaltningen,	  og	  det	  har	  jeg	  slet	  ikke	  lyst	  til 

I:	  Måske	  vi	  også	  lige	  skal	  starte	  med	  de	  her	  to	  begreber:	  retro	  og	  vintage.	  Der	  virker	  til	  at	  være	  lidt	  
forvirring	  om,	  hvordan	  man	  skal	  bruge	  dem.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det?	   

R:	  Det	  er	  rigtigt	  der	  er	  forskellige	  opfattelser.	  Jeg	  mener,	  at	  definitionen	  af	  vintage	  er,	  at	  så	  skal	  det	  
være	  før	  60’erne	  eller	  før	  50’erne,	  jeg	  tror	  det	  er	  50’erne.	  Så	  det	  er	  sådan	  rigtig	  gammelt	  tøj,	  og	  
bestemt	  ikke	  nyproduktioner.	  Men	  så	  er	  der	  jo	  også	  mange	  der	  arbejder	  med,	  at	  det	  er	  vintage	  
inspireret.	  Det	  tror	  jeg	  også	  er	  mere	  det	  jeg	  går	  efter.	  Og	  retro	  det	  er	  i	  min	  optik	  mere	  fra	  70’erne,	  men	  
jeg	  tror	  også	  der	  er	  mange	  der	  definerer	  ting	  fra	  90’erne	  som	  retro.	  Retro	  er	  jo	  bare	  noget	  der	  har	  fået	  
en	  renæssance,	  og	  er	  nok	  mindst	  10	  år	  gammelt.	   

I:	  Hvordan	  bruger	  du	  begreberne?	   

R:	  Det	  er	  sjovt	  for	  når	  jeg	  tænker	  på	  vintage,	  så	  tænker	  jeg	  egentlig	  det	  er	  fra	  50’er	  miljøet,	  men	  jeg	  er	  
godt	  klar	  over	  at	  det	  nok	  ikke	  er	  den	  rigtige	  definition,	  jeg	  er	  godt	  klar	  over	  at	  vintage	  er	  mere	  tøj	  fra	  
20’erne	  og	  30’erne.	  Og	  når	  jeg	  tænker	  retro,	  så	  tænker	  jeg	  sådan	  noget	  fra	  70’erne,	  at	  det	  er	  retro.	   

I:	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  din	  interesse	  for	  retro	  og	  vintage?	   

R:	  Hvis	  nu	  jeg	  skal	  starte	  med,	  hvornår	  det	  startede,	  så	  tror	  jeg	  det	  startede	  egentlig	  mest	  med..	  Altså	  
jeg	  går	  jo	  primært	  i	  vintage	  inspireret	  tøj.	  Jeg	  tror	  det	  startede	  med	  at	  jeg	  fandt	  ud	  af,	  da	  jeg	  var	  i	  
slutningen	  af	  folkeskolen	  og	  på	  efterskolen,	  at	  vintage	  inspireret	  bare	  klædte	  min	  krop	  bedst,	  og	  at	  det	  
æstetiske	  udtryk	  i	  sådan	  noget	  taljeret	  tøj	  bare	  er	  enormt	  smukt.	  Så	  det	  var	  lidt	  sådan	  jeg	  startede.	  Det	  
var	  egentlig	  ikke	  fordi	  jeg	  købte	  rigtigt	  vintage	  inspireret	  tøj	  dengang,	  jeg	  købte	  bare	  tøj	  der	  sad	  i	  taljen	  
og	  prøvede	  lidt	  selv	  at	  lave	  min	  egen	  vintage	  inspirerede	  garderobe.	  Og	  så	  tror	  jeg	  lidt	  det	  har	  udviklet	  
sig	  efterhånden.	  Facebook	  har	  jo	  været	  en	  kæmpe	  katalysator	  for	  det	  her,	  fordi	  der	  findes	  nogle	  
grupper	  hvor	  man	  kan	  tale	  med	  andre,	  som	  har	  samme	  interesse,	  og	  finde	  ud	  af	  at	  der	  findes	  alle	  de	  
her	  fantastiske	  mærker	  med	  nyproduktioner.	  Så	  det	  har	  gjort	  at	  jeg	  gradvist	  har	  købt	  mere	  tøj.	  Men	  jeg	  
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tror	  altid,	  at	  i	  hele	  den	  identitetsskabende	  proces	  jeg	  var	  igennem	  som	  teenager,	  har	  jeg	  altid	  gået	  efter	  
det	  lidt	  mere	  vintage	  inspirerede	  tøj	  end	  mange	  af	  mine	  kammerater.	   

I:	  Så	  det	  var	  fordi	  du	  følte	  dig	  mere	  tilpas	  i	  det?	   

R:	  Ja,	  for	  det	  første	  synes	  jeg,	  for	  jeg	  er	  jo	  ikke	  den	  tyndeste	  i	  verden,	  men	  jeg	  har	  altid	  haft	  hofte	  og	  
bryster,	  så	  det	  har	  altid	  været	  pænt	  til	  mig	  det	  tøj	  der	  var	  taljeret.	  Så	  jeg	  tror	  faktisk	  det	  startede	  med,	  
at	  jeg	  bare	  syntes	  det	  sad	  pænere	  på	  mig.	  Og	  så	  fandt	  jeg	  ud	  af,	  at	  det	  måske	  også	  havde	  noget	  at	  gøre	  
med,	  at	  hele	  æstetikken	  omkring	  det	  der	  vintage	  inspirerede	  tøj	  var	  helt	  fantastisk.	  Så	  jeg	  tror	  det	  var	  
en	  æstetisk	  tiltrækning.	  Og	  så	  senere,	  da	  jeg	  kom	  i	  gymnasiet,	  så	  begyndte	  jeg	  at	  købe	  rigtig	  meget	  af	  
mit	  tøj	  i	  genbrugsbutikker.	  Dels	  fordi	  det	  var	  billigt,	  og	  jeg	  havde	  ikke	  særlig	  mange	  penge,	  og	  så	  fandt	  
jeg	  ud	  af,	  at	  jeg	  faktisk	  er	  ret	  god	  til	  at	  finde	  de	  skjulte	  skatte.	  Det	  er	  sådan	  noget	  folk	  tit	  siger,	  min	  
lillesøster	  siger	  altid	  “det	  er	  så	  godt	  at	  have	  dig	  med	  i	  genbrug	  Søs,	  fordi	  kan	  lige	  præcis	  finde	  de	  tre	  
fede	  ting,	  der	  er	  inde	  i	  den	  genbrug,	  hvor	  resten	  er	  lort”.	  Så	  jeg	  tror	  jeg	  fandt	  ud,	  at	  det	  faktisk	  er	  ret	  
sjovt	  at	  gå	  på	  loppemarkeder	  og	  lave	  loppekup,	  og	  i	  genbrugsbutikker	  og	  finde	  de	  få	  seje	  ting	  der	  er.	   

I:	  Så	  det	  er	  også	  jagten	  i	  det?	   

R:	  Ja	  det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  sjovt.	  Og	  så	  derudover	  en	  bevidsthed	  om	  ressourceknaphed,	  for	  jeg	  synes	  det	  
er	  forfærdeligt	  at	  der	  findes	  så	  meget	  godt	  tøj,	  der	  ikke	  bliver	  brugt. 

I:	  Nu	  nævnte	  du,	  at	  der	  ikke	  var	  så	  mange	  der	  gik	  i	  sådan	  noget	  tøj,	  da	  du	  var	  teenager.	  Hvordan	  havde	  
du	  det	  med	  det?	   

R:	  Det	  tror	  jeg	  egentlig	  jeg	  havde	  det	  fint	  med.	  Jeg	  har	  aldrig	  rigtig	  været	  bange	  for	  at	  skille	  mig	  ud	  fra	  
de	  andre,	  men	  jeg	  tror	  de	  syntes	  jeg	  var	  lidt	  mærkelig.	  Jeg	  tror	  jeg	  er	  det	  klassiske,	  ikke	  at	  jeg	  er	  blevet	  
mobbet,	  men	  mobbeofferet	  der	  er	  den	  der	  er	  nået	  længst	  i	  dag,	  hvor	  nogle	  af	  de	  andre	  er	  blevet	  
alkoholikere	  og	  nogle	  er	  tømrere.	  De	  er	  ikke	  nået	  lige	  så	  langt	  i	  den	  samfundsmæssige	  karrierestige.	  Så	  
jeg	  tror	  altid	  jeg	  har	  haft	  på	  fornemmelsen	  at	  de	  ikke..	  Altså	  de	  var	  alle	  sammen	  helt	  vilde	  med	  fodbold,	  
og	  det	  største	  dilemma	  i	  klassen	  var	  Brøndby	  eller	  FCK.	  Jeg	  kommer	  fra	  sådan	  et	  forstadsmiljø.	  Så	  det	  
havde	  jeg	  ikke	  det	  store	  problem	  med,	  med	  ikke	  at	  være	  en	  af	  dem.	  Jeg	  tror	  jeg	  synes	  de	  var	  lidt	  
latterlige	  faktisk.	   

I:	  Så	  du	  havde	  det	  måske	  ligefrem	  godt	  med	  at	  skille	  dig	  lidt	  ud?	  	  
R:	  Ja,	  altså	  selvfølgelig	  vil	  man	  jo	  gerne	  passe	  ind,	  når	  man	  går	  i	  folkeskole,	  men	  da	  jeg	  kom	  på	  
efterskole	  fandt	  jeg	  ud	  af	  at	  det	  er	  okay	  man	  er	  som	  man	  er,	  og	  folk	  syntes	  jeg	  var	  nice,	  fordi	  jeg	  havde	  
personlighed	  og	  gjorde	  min	  egen	  ting.	   

I:	  Så	  hvad	  er	  det	  så	  for	  nogle	  ting	  du	  kigger	  efter,	  når	  du	  er	  i	  genbrug	  eller	  på	  loppemarked? 

R:	  Jeg	  er	  jo	  ret	  vild	  med	  tøj.	  Tøj	  og	  sko	  og	  tasker	  primært,	  men	  altså	  beklædningsgenstande.	  Jeg	  er	  også	  
ret	  vild	  møbler,	  men	  som	  du	  kan	  se	  er	  der	  ikke	  rigtig	  plads	  til	  flere.	  Det	  var	  sådan	  lidt,	  da	  vi	  fandt	  den	  
der	  stol	  (peger	  på	  grøn	  lænestol	  midt	  i	  rummet),	  der	  var	  vi	  sådan	  lidt,	  om	  vi	  så	  skulle	  smide	  den	  stol	  du	  
sidder	  i	  ud,	  fordi	  vi	  får	  den	  ind.	  Men	  så	  satte	  vi	  den	  bare	  ind,	  og	  så	  kunne	  vi	  lige	  finde	  ud	  af,	  om	  vi	  skulle	  
det,	  men	  så	  var	  vi	  sådan	  lidt	  “okay,	  det	  kan	  godt	  lige	  være	  der,	  men	  så	  skal	  der	  heller	  ikke	  være	  flere	  
møbler”.	  Derfor	  kigger	  jeg	  primært	  på	  tøj,	  selvom	  jeg	  godt	  kan	  blive	  utrolig	  forelsket,	  når	  jeg	  kigger	  på	  
nogle	  møbler	  jeg	  ser 

I:	  Hvad	  gør,	  at	  du	  bliver	  tiltrukket	  af	  noget	  bestemt	  og	  køber	  det?	   

R:	  Æstetikken	  helt	  generelt	  er	  ret	  vigtig.	  Jeg	  køber	  ting	  jeg	  synes	  er	  pæne	  og	  flotte,	  og	  så	  er	  jeg	  lidt	  
ligeglad	  med	  om	  det	  er	  gammelt	  eller	  nyt,	  ud	  fra	  det	  æstetiske	  billede.	  Du	  kan	  se,	  at	  den	  her	  sofa	  jeg	  
sidder	  i,	  den	  er	  ny,	  men	  den	  ligner	  noget	  der	  er	  gammelt.	  Så	  det	  er	  jo	  fordi	  jeg	  godt	  kan	  lide	  den	  der	  
50’er	  60’er	  æstetik	  der	  er,	  men	  det	  gør	  mig	  ikke	  så	  meget	  at	  den	  ikke	  er	  en	  gammel	  sofa	  fra	  60’erne.	  



	   	  175	  

Selvom	  det	  havde	  været	  sejere,	  det	  havde	  været	  mere	  cool,	  men	  så	  skal	  man	  jo	  ud	  i	  sådan	  nogle	  store	  
danske	  møbeldesignere.	  En	  Finn	  Juul	  sofa	  eller	  sådan	  noget,	  men	  det	  har	  vi	  jo	  slet,	  slet	  ikke	  råd	  til,	  
sådan	  to	  studerende.	  Men	  når	  jeg	  bliver	  rigtig	  rig	  som	  voksen,	  så	  kunne	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  skifte	  den	  
her	  ud	  med	  en	  rigtig	  møbelklassiker.	  Jeg	  synes	  det	  er	  fantastisk	  også	  at	  kigge	  på	  møbler.	  Det	  er	  helt	  
klart	  æstetikken	  i	  det,	  det	  er	  smukt.	  Hvis	  det	  så	  tøj,	  som	  jeg	  primært	  køber	  i	  genbrugsbutikker,	  og	  
nogle	  gange	  brugskunst	  eller	  små	  tallerkener,	  så	  tror	  jeg	  at	  jeg	  tit	  bliver	  tiltrukket	  af	  farver.	  Hvis	  der	  en	  
rød	  kjole	  med	  hvide	  prikker,	  så	  er	  det	  fantastisk,	  men	  det	  tror	  jeg	  lige	  så	  meget	  bare	  er	  fordi	  jeg	  synes	  
det	  er	  smukt.	   

I:	  Så	  dybest	  set	  bare	  ting	  der	  er	  smukke? 

R:	  Ja 

I:	  Hvad	  bliver	  du	  inspireret	  af?	  Er	  det	  film	  eller	  tv	  eller?	   

R:	  Jeg	  har	  set	  Mad	  Men,	  det	  er	  jo	  en	  fantastisk	  serie,	  og	  jeg	  ret	  vild	  med	  Krøniken.	  Jeg	  har	  de	  på	  DVD	  og	  
jeg	  tror	  jeg	  har	  set	  den	  20	  gange,	  og	  jeg	  ser	  den	  primært	  for	  at	  kigge	  på	  deres	  kjoler	  og	  miljøet	  omkring	  
dem.	  Jeg	  synes	  den	  bliver	  en	  lille	  smule	  kedelig,	  når	  de	  når	  op	  i	  70’erne.	  Men	  at	  se	  det	  der,	  jeg	  tror	  den	  
starter	  i	  45	  og	  så	  op	  til	  slut	  60’erne.	  især	  den	  periode	  med	  de	  der	  kjoler	  der	  er	  der,	  det	  synes	  jeg	  er	  helt	  
vildt	  sejt	  og	  den	  bliver	  jeg	  meget	  inspireret	  af	  at	  se.	  Og	  så	  tror	  jeg	  også	  at	  mit	  hjem	  inspirerer	  mig.	  Vi	  
bor	  ret	  retro,	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  ret	  inspirerende	  at	  være	  herhjemme	  faktisk 

I:	  Så	  du	  blander	  også	  med	  nye	  ting?	  	  
R:	  Det	  gør	  jeg,	  ja.	  Også	  med	  mine	  kjoler,	  mange	  af	  dem	  er	  nyproduktioner.	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  gør	  noget,	  
det	  skal	  bare	  være	  pænt.	  Selvom	  jeg	  jo	  også	  synes	  det	  er	  vigtigt	  det	  der	  med	  ressourcer	  og	  at	  
genanvende	  de	  gamle	  ting,	  der	  kan	  bruges.	  Men	  det	  er	  også	  mit	  indtryk,	  at	  der	  er	  blevet	  et	  større	  
marked	  for	  vintage	  end	  der	  har	  været	  engang,	  så	  det	  er	  heller	  ikke	  så	  nemt	  at	  finde	  de	  fede	  ting	  
længere.	  Jeg	  tror	  det	  er	  derfor	  folk	  er	  begyndt	  at	  købe	  det	  som	  nyproduktioner,	  fordi	  der	  er	  mange	  der	  
finder	  det	  æstetisk	  at	  gå	  i	   

I:	  Ja,	  hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  blevet	  så	  populært	  lige	  nu?	   

R:	  Jeg	  tænker,	  at	  tit	  har	  økonomiske	  kriser	  jo	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  man	  søger	  tilbage	  til	  de	  gamle	  
værdier,	  og	  jeg	  tror	  også	  det	  her	  spor	  med,	  at	  vi	  er	  blevet	  mere	  og	  mere	  individualiserede	  i	  det	  
postmoderne	  samfund	  gør,	  at	  man	  søger	  tilbage	  til	  nogle	  af	  de	  mere	  traditionelle	  værdier.	  Og	  så	  kan	  
det	  godt	  være	  man	  ikke	  behøver	  stå	  og	  være	  husmor	  eller	  hjemmegående,	  mens	  ens	  mand	  går	  på	  
arbejde,	  men	  jeg	  tror	  alligevel	  at	  der	  er	  det	  sådan	  lidt	  en	  søgen	  efter	  nogle	  af	  de	  gamle	  værdier	  fra	  
dengang	  vi	  havde	  det	  lidt	  bedre	  alle	  sammen.	  Sådan	  bliver	  det	  jo	  romantiseret	  i	  hvert	  fald,	  jeg	  tror	  
overhovedet	  ikke	  det	  har	  været	  sådan	  eller	  særlig	  sjovt	  at	  være	  sådan	  en	  arbejderkvinde	  i	  50’erne 

I:	  Er	  det	  også	  sådan	  du	  har	  det	  eller	  er	  det	  mere	  det	  æstetiske	  i	  det?	   

R:	  Det	  er	  helt	  klart	  mest	  det	  æstetiske.	  Jeg	  er	  heller	  ikke	  med	  til	  at	  mødes	  med	  andre	  der	  har	  samme	  
interesse	  som	  mig,	  for	  at	  være	  sammen	  om	  at	  være	  vintage.	  Jeg	  har	  været	  til	  en	  enkelt	  fest	  i	  Vega	  
engang	  og	  det	  synes	  jeg	  var	  ret	  sejt.	  Det	  var	  sådan	  en	  Hotel	  Extravaganza	  fest,	  det	  var	  omkring	  miljøet	  
omkring	  slutningen	  af	  første	  verdenskrig,	  så	  det	  var	  slut	  10’erne	  eller	  20’erne.	  Det	  synes	  jeg	  var	  ret	  
sjovt,	  men	  det	  er	  jo	  heller	  ikke	  fordi	  man	  til	  sådan	  en	  fest	  sidder	  og	  snakker	  med	  andre	  mennesker.	  
Man	  kommer	  i	  sin	  egen	  gruppe	  og	  så	  er	  det	  dem	  man	  hænger	  ud	  med.	  Jeg	  tror	  vi	  endte	  med	  at	  tage	  
med	  til	  festen,	  mig	  og	  min	  kæreste,	  fordi	  det	  viste	  sig	  vi	  rent	  faktisk	  havde	  et	  vennepar	  som	  også	  skulle	  
med	  til	  festen,	  og	  så	  kunne	  vi	  hænge	  lidt	  ud	  med	  dem.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  tage	  til	  det	  alene 

I:	  Så	  du	  har	  ikke	  en	  brug	  for	  at	  være	  med	  i	  det	  fællesskab?	   
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R:	  Nej	  ikke	  rigtig.	  Jeg	  tror	  også	  de	  er	  ret	  gamle	  mange	  af	  dem	  i	  forhold	  til	  mig.	  Jeg	  tror	  ikke	  vi	  har	  
samme	  interesse.	  Jeg	  har	  lidt	  en	  ide	  om,	  at	  mange	  af	  dem	  også	  er	  en	  del	  væk	  fra	  mig	  rent	  politisk.	  Jeg	  
har	  en	  ide	  om,	  at	  der	  er	  mange	  Dansk	  Folkeparti	  tilhængere	  der	  kommer	  i	  det	  miljø,	  men	  det	  er	  jo	  også	  
fordi	  det	  er	  lidt	  de	  samme	  værdier	  om	  at	  søge	  tilbage	  til	  det	  gamle	  og	  familien	  og	  ikke	  mixe	  os	  for	  
meget	  med	  andre	  mennesker.	  Det	  har	  jeg	  i	  hvert	  fald	  tænkt,	  men	  jeg	  ved	  det	  jo	  ikke,	  det	  er	  en	  total	  
fordom,	  fordi	  jeg	  ikke	  rigtig	  har	  snakket	  med	  dem 

I:	  skal	  vi	  prøve	  at	  kigge	  lidt	  på	  nogle	  af	  de	  ting	  du	  har	  fundet	  og	  snakke	  lidt	  om	  dem?	   

R:	  Ja	  det	  kan	  vi	  godt.	  Skal	  vi	  tage	  den	  gule	  kjole?	  Det	  er	  jo	  min	  fantastiske	  Snehvide	  kjole,	  eller	  er	  det	  
Belle?	  Det	  minder	  om	  en	  eller	  anden	  Disney	  prinsesse	  og	  lidt	  også	  sådan	  en	  cafe	  medarbejder	  på	  en	  
gammel	  amerikansk	  diner	  i	  50’erne.	  Jeg	  har	  købt	  den	  for	  en	  femmer	  på	  et	  loppemarked,	  fordi	  der	  var	  
noget	  chokolade	  på.	  Hende	  der	  solgte	  den	  havde	  stået	  og	  spist	  en	  Mars	  bar,	  og	  jeg	  var	  sådan	  lidt	  “kan	  
det	  der	  gå	  af”	  og	  hun	  svarede	  “det	  ved	  jeg	  ikke	  men	  du	  kan	  få	  den	  for	  en	  femmer”,	  så	  tænkte	  jeg	  ja	  
okay,	  så	  kan	  jeg	  godt	  lige	  prøve	  med	  noget	  Vanish	  derhjemme	  og	  det	  gik	  af	  helt	  fint,	  så	  det	  var	  slet	  ikke	  
noget	  problem.	  Jeg	  havde	  for	  tykke	  arme	  til	  den,	  så	  jeg	  har	  faktisk	  måttet	  sprætte	  den	  op	  og	  sy	  elastik	  i.	  
Så	  det	  gør	  mig	  ikke	  så	  meget	  at	  sy	  om	  på	  gamle	  kjoler,	  det	  er	  der	  nok	  nogen	  der	  synes	  var	  en	  kæmpe	  
skændsel	  mod	  kjolen	  og	  designet.	  Som	  du	  kan	  se	  er	  jeg	  ikke	  særlig	  høj,	  og	  mange	  vintage	  kjoler	  går	  jo	  
ned	  til	  knæet,	  så	  det	  går	  for	  langt	  ned	  på	  mig,	  og	  så	  ligner	  jeg	  bare	  noget	  der	  er	  løgn.	  Så	  jeg	  får	  altid	  min	  
mor	  til	  at	  lægge	  dem	  op,	  så	  de	  går	  til	  lige	  omkring	  knæet.	   

I:	  Er	  det	  noget	  du	  gør	  tit,	  det	  der	  med	  at	  reparere	  det	  eller	  lige	  sy	  det	  lidt	  om?	   

R:	  Ja	  jeg	  tror	  nærmest	  ikke	  jeg	  ejer	  en	  kjole,	  hvor	  der	  ikke	  er	  lavet	  et	  eller	  andet	  om	  på,	  fordi	  de	  enten	  
har	  været	  for	  lange	  og	  der	  er	  mange	  af	  dem,	  hvor	  jeg	  har	  oplevet	  at	  de	  enten	  har	  skulderpuder	  eller	  
sådan	  nogle	  svedpuder	  inde	  under	  armene	  og	  det	  er	  simpelthen	  for	  klamt.	  Så	  dem	  sidder	  jeg	  og	  piller	  
ud.	  Det	  gjorde	  man	  åbenbart	  i	  gamle	  dage,	  og	  det	  synes	  jeg	  ikke	  er	  super	  fedt	  at	  have	  en	  anden	  kvindes	  
svedpude	  inde	  under	  armene.	  Der	  går	  grænsen	  alligevel,	  selvom	  jeg	  er	  ret	  vild	  med	  genbrug.	  Og	  det	  
skal	  se	  pænt	  ud,	  når	  jeg	  har	  det	  på,	  derfor	  fjerner	  jeg	  skulderpuder	  og	  lægger	  det	  op,	  så	  det	  bliver	  en	  
længde	  jeg	  har	  det	  rart	  i. 

I:	  Så	  hvad	  var	  det	  du	  faldt	  for	  ved	  den	  der	  kjole?	   

R:	  For	  det	  første	  farven,	  det	  er	  jo	  en	  fantastisk	  farve	  og	  så	  snittet,	  den	  er	  taljeret.	  Og	  jeg	  synes	  det	  var	  
ret	  fint	  med	  de	  her	  hvide	  ærmer.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  en	  kjole	  jeg	  normalt	  har	  gået	  efter	  at	  købe,	  og	  det	  er	  
den	  eneste	  jeg	  har	  af	  den	  type.	  Det	  er	  meget	  tilfældigt	  hvad	  jeg	  finder,	  men	  hvis	  det	  er	  pænt	  og	  jeg	  kan	  
passe	  det,	  så	  køber	  jeg	  det	  bare,	  for	  det	  koster	  jo	  heller	  ikke	  særlig	  meget.	  Og	  så	  kan	  jeg	  altid	  sælge	  det	  
videre,	  hvis	  jeg	  ikke	  får	  det	  brugt.	   

I:	  Det	  har	  du	  det	  fint	  nok	  med?	   

R:	  Ja	  ja	  jeg	  har	  også	  en	  bunke	  derinde,	  som	  skal	  sælges	  på	  Facebook,	  fordi	  jeg	  har	  tabt	  mig	  lidt,	  så	  der	  
er	  nogle	  kjoler	  jeg	  ikke	  kan	  passe	  mere.	  Der	  er	  den	  prikkede	  (peger	  på	  nyproduceret	  brun	  kjole	  med	  
prikker,	  som	  er	  for	  stor)	  den	  eneste	  jeg	  holder	  fast	  på,	  fordi	  jeg	  synes	  den	  er	  så	  pæn,	  så	  jeg	  går	  rundt	  
med	  den	  alligevel.	  Men	  de	  andre	  skal	  bare	  videre,	  de	  fylder	  i	  skabet.	  Så	  ja,	  det	  var	  farven	  og	  snittet.	  Gud	  
det	  havde	  jeg	  helt	  glemt,	  det	  var	  faktisk	  en	  buksedragt	  da	  jeg	  købte	  den.	  Det	  var	  ret	  specielt,	  det	  kom	  
lige	  til	  at	  tænke	  på.	  Altså	  hvor	  det	  var	  syet	  sammen	  her.	  Det	  var	  en	  virkelig	  grim	  buksedragt,	  når	  man	  
lige	  tænker	  over	  det,	  for	  de	  var	  enormt	  store	  benene.	  Men	  der	  var	  det	  bare	  lige	  at	  sprætte	  det	  op	  og	  sy	  
det	  sammen,	  der	  er	  jo	  ingen	  der	  nogensinde	  opdager	  det	  var	  en	  buksedragt.	  Det	  havde	  jeg	  lige	  glemt.	  
Jeg	  ved	  ikke	  engang,	  hvor	  den	  er	  fra.	  (kigger	  på	  mærket)	  Texas	  står	  der.	   

I:	  Tænker	  du	  over	  det?	  Hvor	  tingene	  har	  været	  før	  du	  købte	  dem?	   
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R:	  Altså	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  mest	  jeg	  tænker	  over	  med	  ting	  og	  møbler,	  men	  det	  tror	  jeg	  også	  er	  fordi,	  at	  
meget	  af	  det	  tøj	  jeg	  køber	  ser	  ikke	  så	  brugt	  ud,	  så	  jeg	  tror	  ikke	  at	  tøj	  der	  er	  rigtig	  brugt	  bliver	  solgt	  i	  
genbrugsbutikker.	  Men	  f.eks.	  den	  her	  stol,	  der	  kan	  man	  se	  der	  er	  et	  slidmærke	  her,	  så	  “ej	  er	  der	  en	  der	  
har	  siddet	  og	  røget	  pibe	  i	  mange	  år	  i	  den	  her	  stol?”.	  Den	  lugtede	  også	  vildt	  meget	  af	  røg,	  da	  vi	  fik	  den,	  så	  
det	  tror	  jeg	  helt	  bestemt	  der	  er.	  Men	  det	  tænker	  jeg	  mere	  over	  med	  møbler	  og	  tallerkner	  osv.	  Hvor	  
man	  kan	  se	  det	  	  har	  fået	  lidt	  slid.	   

I:	  Hvad	  synes	  du	  det	  gør?	   

R:	  Jeg	  synes	  det	  er	  ret	  hyggeligt,	  men	  jeg	  synes	  også	  det	  kan	  kamme	  over	  til	  at	  blive	  klamt.	  Den	  der	  
lugtede	  lige	  lov	  meget	  af	  røg,	  da	  vi	  fik	  den	  (den	  grønne	  lænestol),	  så	  den	  har	  vi	  renset	  med	  vand	  og	  
sæbe	  virkelig	  grundigt,	  fordi	  vi	  syntes	  det	  var	  lidt	  klamt.	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  meget	  hyggeligt	  at	  vide,	  
at	  den	  har	  stået	  i	  et	  andet	  hjem	  og	  har	  haft	  et	  liv	  før.	  Jeg	  kan	  meget	  godt	  lide	  den	  der	  historie	  tingene	  
kommer	  med,	  men	  det	  er	  jo	  fuldstændig	  opdigtet	  alt	  det	  man	  tænker,	  fordi	  man	  ved	  jo	  ikke	  rigtig	  noget	  
om	  det.	  Jo,	  alle	  ølkasserne	  ved	  jeg,	  det	  er	  nogle	  min	  mor	  har	  fået	  af	  deres	  naboer.	  Men	  der	  har	  de	  jo	  
også	  bare	  givetvis	  stået	  ude	  i	  en	  garage	  og	  har	  været	  en	  del	  af	  noget	  praktisk,	  så	  det	  er	  ikke	  fordi	  de	  
har	  indgået	  som	  et	  decideret	  møbel.	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget	  sjovt,	  der	  får	  det	  jo	  netop	  en	  autenticitet,	  at	  
det	  har	  haft	  en	  historie	  før.	  Jeg	  synes	  da	  også	  det	  er	  sjovt	  at	  tænke	  på	  “Gud,	  der	  er	  en	  eller	  anden,	  der	  
har	  gået	  med	  den	  her	  kjole”.	  Men	  fordi	  det	  er	  tøj,	  så	  kommer	  det	  så	  tæt	  på,	  at	  jeg	  måske	  heller	  ikke	  har	  
lyst	  til	  at	  tænke	  meget	  videre	  over	  det.	  (Rikke	  kommer	  i	  tanke	  om	  noget	  hun	  gerne	  vil	  vise	  mig,	  og	  
henter	  en	  pelsfrakke).	  Mine	  jakker,	  der	  kommer	  det	  netop	  ikke	  så	  tæt	  på,	  for	  der	  kommer	  det	  ikke	  helt	  
ind	  til	  kroppen.	  Jeg	  købte	  det	  her	  bæst	  af	  en	  pelsfrakke,	  sådan	  en	  minkpels	  i	  Sverige.	  Det	  er	  ikke	  så	  
normalt	  at	  gå	  med	  en	  kæmpe	  minkpels,	  så	  jeg	  tror	  også	  tit	  jeg	  kan	  føle	  mig	  som	  en	  gammel	  dame,	  når	  
jeg	  har	  den	  på.	  Og	  så	  kan	  jeg	  godt	  tænke	  “Gud,	  hvem	  har	  gået	  med	  den	  tidligere?”,	  fordi	  det	  lidt	  er	  den	  
følelse	  det	  giver	  mig 

I:	  Men	  ellers	  tænker	  du	  ikke	  så	  meget	  over	  det	  med	  tøj?	   

R:	  Nej,	  men	  det	  er	  nok	  også	  fordi	  jeg	  ikke	  har	  så	  meget	  lyst	  til,	  det	  kommer	  for	  tæt	  på,	  når	  det	  er	  tøj.	  I	  
hvert	  fald	  tøj	  man	  skal	  bruge.	  Hvis	  jeg	  købte	  en	  eller	  anden	  fantastisk	  vintage	  underkjole,	  som	  jeg	  
aldrig	  ville	  gå	  med,	  så	  ville	  det	  jo	  være	  fantastisk.	  (Rikke	  går	  ud	  med	  pelsfrakken	  igen	  og	  kommer	  
tilbage	  med	  en	  grøn	  uldjakke)	  Nu	  kom	  jeg	  i	  tanke	  om,	  at	  det	  her	  tror	  jeg	  faktisk	  er	  min	  yndlings	  gamle	  
ting,	  absolutte	  yndlings.	   

I:	  Så	  den	  grønne	  frakke	  er	  også	  en	  favorit?	   

R:	  Ja,	  men	  du	  kan	  se,	  den	  er	  fuldstændig	  smadret,	  virkelig	  gennembrugt.	  Og	  det	  er	  mig	  der	  har	  slidt	  den	  
sådan,	  sådan	  så	  den	  ikke	  ud	  da	  jeg	  købte	  den.	  Jeg	  købte	  den	  i	  2.	  eller	  3.g,	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  nogle	  år	  
siden.	  Og	  det	  har	  bare	  været	  min	  vinterfrakke	  lige	  siden,	  jeg	  synes	  den	  er	  så	  god.	  Den	  klæder	  bare	  
ethvert	  outfit.	  Den	  er	  ikke	  så	  god	  til	  bukser,	  men	  nu	  går	  jeg	  ikke	  så	  meget	  i	  bukser,	  så	  det	  gør	  ikke	  så	  
meget.	  Men	  den	  er	  virkelig,	  virkelig	  pæn 

I:	  Er	  det	  derfor	  det	  er	  din	  yndlingsting?	  Fordi	  du	  bruger	  den	  så	  meget?	   

R:	  ja,	  den	  sidder	  pænt	  og	  den	  giver	  det	  der	  rette	  look	  og	  den	  passer	  med	  alle	  mine	  tørklæder,	  og	  man	  
kan	  have	  de	  fleste	  slags	  sko	  på	  til	  den.	  Den	  er	  ret	  stor,	  så	  jeg	  kan	  bruge	  den	  både	  i	  overgangssæsonen	  
og	  med	  en	  tyk	  trøje	  inde	  under.	  Det	  er	  klart	  en	  af	  de	  ting,	  jeg	  bruger	  allermest.	  Den	  er	  jo	  ikke	  noget	  
særligt,	  når	  man	  kigger	  på	  den,	  det	  er	  jo	  bare	  en	  grøn	  jakke.	  Den	  tror	  jeg	  heller	  ikke	  har	  haft	  et	  særlig	  
langt	  liv,	  for	  den	  var	  ret	  pæn	  da	  jeg	  købte	  den.	   

I:	  Hvilken	  betydning	  har	  det,	  hvad	  tingenes	  stand	  er?	   

R:	  Når	  det	  er	  tøj	  synes	  jeg	  det	  er	  ret	  vigtigt,	  fordi	  jeg	  køber	  tøj	  for	  at	  bruge	  det	  og	  ikke	  bare	  for	  at	  have	  
det	  hængende	  inde	  i	  skabet,	  i	  hvert	  fald	  de	  gamle	  ting.	  Nogle	  gange	  kan	  det	  også	  tage	  overhånd	  og	  så	  
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køber	  jeg	  for	  mange	  ting,	  og	  så	  får	  jeg	  ikke	  brugt	  det.	  Det	  gør	  ikke	  noget	  hvis	  der	  er	  et	  hul	  eller	  noget	  
jeg	  kan	  reparere	  selv,	  så	  gør	  det	  ikke	  noget.	  F.eks.	  den	  gule	  kjole,	  her	  var	  jeg	  nødt	  til	  at	  sprætte	  den	  op,	  
men	  hvis	  der	  bare	  havde	  været	  et	  hul,	  så	  havde	  jeg	  bare	  syet	  det.	  Så	  det	  gør	  ikke	  så	  meget,	  så	  længe	  jeg	  
kan	  reparere	  det.	  Men	  hvis	  det	  er	  noget,	  hvor	  det	  er	  gået	  fuldstændig	  fra	  hinanden,	  så	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  
ville	  købe	  det.	  Eller	  hvis	  det	  lugter	  virkelig	  dårligt.	   

I:	  Lad	  os	  kigge	  på	  næste	  ting.	   

R:	  Skal	  vi	  tage	  skoene?	  Mine	  super	  fine	  sko.	  De	  er	  bare	  nogle	  hvide	  læder	  sko,	  som	  jeg	  har	  fundet	  ud	  af	  
sidder	  godt	  på	  min	  fod	  og	  jeg	  har	  en	  lidt	  skæv	  størrelse	  fod,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  normale	  sko	  som	  ikke	  
har	  noget	  der	  går	  over	  her	  (peger	  på	  vristen),	  dem	  træder	  jeg	  op	  af.	  Jeg	  tror	  jeg	  bruger	  36	  ½,	  men	  de	  
her	  sidder	  bare	  perfekt	  på	  foden,	  og	  jeg	  ved	  ikke	  engang	  hvilken	  størrelse	  det	  er.	  Dem	  kan	  jeg	  bare	  
passe,	  og	  de	  er	  ikke	  særlig	  høje,	  så	  jeg	  kan	  have	  dem	  på	  en	  hel	  aften	  uden	  at	  behøve	  tage	  dem	  af.	  Og	  så	  
passer	  de	  bare	  til	  det	  meste	  tøj,	  jeg	  kunne	  have	  dem	  på	  til	  begge	  de	  kjoler	  der	  er	  her	  (peger	  på	  den	  gule	  
og	  den	  brune	  kjole).	  Og	  så	  er	  det	  læder,	  det	  er	  jeg	  ret	  glad	  for,	  så	  fødderne	  har	  det	  rart	  i	  dem.	   

I:	  Så	  det	  er	  også	  materialet	  du	  godt	  kan	  lide?	   

R:	  Ja,	  materialet	  og	  jeg	  tror	  heller	  ikke	  man	  lavede	  særlig	  mange	  sko,	  der	  ikke	  var	  læder	  dengang.	  Nu	  
synes	  jeg	  også	  de	  er	  pæne,	  og	  så	  højden.	  Ret	  vigtigt,	  for	  jeg	  kan	  ikke	  holde	  ud	  at	  have	  højere	  sko	  på	  end	  
det	  her.	   

I:	  Så	  det	  vil	  du	  sige	  er	  en	  af	  dine	  yndlingsting 

R:	  Ja,	  for	  jeg	  ender	  altid	  med	  at	  have	  dem	  på.	  Jeg	  er	  sådan	  en	  der	  ret	  tit	  har	  tøjkrise,	  og	  gerne	  10	  min	  
inden	  vi	  skal	  ud	  af	  døren,	  så	  det	  er	  sådan	  noget	  med	  nogle	  gange	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  skoene,	  og	  se	  
hvad	  der	  passer	  til.	  Men	  det	  ender	  med	  at	  de	  der	  de	  går	  til	  det	  meste,	  man	  kan	  også	  sagtens	  have	  dem	  
på	  til	  en	  sort	  kjole.	  Plus	  at	  de	  pepper	  nogle	  af	  mine	  nyere	  ting	  op,	  hvis	  jeg	  gerne	  vil	  have	  det	  er	  lidt	  
vintage,	  så	  kan	  jeg	  sagtens	  tage	  dem	  på	  til	  en	  almindelig	  sort,	  kedelig	  kjole	  og	  så	  bliver	  det	  alligevel	  lidt	  
vintage	  agtigt,	  fordi	  jeg	  har	  de	  sko	  på.	  Det	  synes	  jeg	  er	  ret	  sejt 

I:	  Hvad	  synes	  du	  det	  giver,	  når	  man	  blander	  nyt	  og	  gammelt?	   

R:	  Det	  synes	  jeg	  er	  ret	  cool,	  men	  det	  tror	  jeg	  også	  er	  fordi	  så	  føles	  det	  ret	  meget	  som	  mig.	  Hvis	  jeg	  bare	  
tog	  en	  sort	  kjole	  på	  og	  et	  par	  nye	  stiletter,	  så	  tror	  jeg	  at	  jeg	  føle	  mig	  vildt	  dullet	  op	  eller	  ret	  sjæleløs.	  Det	  
ville	  slet	  ikke	  indeholde	  min	  identitet.	  Det	  gør,	  at	  det	  bliver	  mere	  mig.	   

I:	  Skal	  vi	  tage	  stolen?	   

R:	  Ja,	  det	  kan	  vi	  godt.	  Nu	  har	  vi	  også	  snakket	  lidt	  om	  møbler	  og	  om	  stolen.	  Den	  er	  sindssygt	  fed.	  Det	  er	  
faktisk	  mest	  min	  kærestes	  stol,	  eller	  det	  er	  det	  blevet,	  fordi	  når	  vi	  ser	  fjernsyn	  så	  sidder	  jeg	  i	  sofaen	  og	  
så	  sidder	  han	  i	  stolen	  med	  fødderne	  oppe,	  og	  så	  har	  vi	  storskærm	  derovre.	  Men	  den	  her	  stol	  den	  er	  
smuk,	  selvom	  jeg	  tror	  ikke	  det	  er	  de	  bedste	  materialer,	  og	  jeg	  tror	  ikke	  det	  er	  teaktræ.	  Men	  det	  er	  
sådan	  noget	  massivt	  træ,	  og	  den	  har	  en	  voldsomt	  fed	  farve,	  den	  der	  grønne,	  og	  der	  er	  lidt	  spil	  i,	  så	  man	  
kan	  ikke	  se	  hvis	  den	  er	  lidt	  klam.	  Den	  er	  helt	  vildt	  god	  at	  sidde	  i,	  og	  så	  er	  den	  bare	  pæn.	  Jeg	  købte	  den	  
over	  Instagram	  af	  en	  eller	  anden	  loppemarkeds	  profil.	  Jeg	  tror	  vi	  gav	  300	  kr	  for	  den,	  så	  det	  er	  ikke	  
fordi	  det	  er	  alverden	  den	  har	  kostet.	  Men	  det	  skal	  heller	  ikke	  koste	  mere,	  for	  så	  er	  den	  bare	  heller	  ikke	  
af	  bedre	  kvalitet.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  det	  er	  en	  eller	  anden	  møbelklassiker.	  Men	  den	  pynter	  i	  hjemmet	  og	  
den	  giver	  lidt	  farve	  til	  det	  her,	  for	  vores	  hjem	  er	  jo	  ret	  brunt	  når	  man	  tænker	  over	  det,	  selvom	  vi	  prøvet	  
at	  få	  lidt	  farver	  ind.	  Så	  det	  synes	  jeg	  den	  gør	  ret	  godt.	   

I:	  Hvilken	  rolle	  spiller	  pris	  for	  dig?	   
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R:	  Lige	  nu	  spiller	  pris	  en	  rigtig	  stor	  rolle	  for	  de	  ting	  vi	  køber.	  Vi	  har	  levet	  af	  SU	  i	  et	  par	  år,	  og	  nu	  har	  vi	  
begge	  to	  fået	  studiejob,	  så	  nu	  har	  vi	  en	  markant	  større	  indkomst	  end	  vi	  havde,	  da	  vi	  startede	  med	  at	  
studere.	  Vi	  afdrager	  også	  på	  vores	  andelsbolig,	  så	  vi	  bruger	  ikke	  særlig	  mange	  penge.	  Derfor	  er	  pris	  ret	  
vigtigt,	  når	  køber	  ting.	  Vores	  sofa	  er	  det	  dyreste,	  den	  tror	  jeg	  vi	  gav	  7000	  kr.	  for,	  hvilket	  er	  ret	  meget	  
for	  os.	  Før	  havde	  vi	  en	  sofa	  der	  var	  magen	  til	  stolen,	  og	  den	  var	  bare	  gået	  fra	  hinanden.	  Men	  der	  købte	  
vi	  to	  af	  de	  stole	  og	  en	  lænestol	  mere	  og	  sofaen	  på	  et	  loppemarked	  til	  400	  kr.	  Det	  var	  en	  ret	  god	  handel.	  
Så	  det	  betyder	  ret	  meget,	  og	  vi	  er	  ret	  prisbevidste	  og	  har	  ikke	  mange	  dyre	  ting.	  De	  dyre	  ting	  vi	  har	  har	  
vi	  fået,	  bortset	  fra	  sofaen 

I:	  Skal	  vi	  kigge	  på	  den	  sidste	  ting?	  	  
R:	  Pretty	  Woman	  kjolen.	  Prikket	  nyproduktion	  fra	  Lindy	  Bop,	  lidt	  for	  stor,	  men	  jeg	  går	  med	  den	  
alligevel 

I:	  Hvorfor	  er	  det	  du	  gør	  det?	  Hvorfor	  bliver	  du	  ved	  med	  at	  bruge	  den?	   

R:	  Det	  er	  fordi	  den	  er	  så	  pæn.	  Jeg	  overvejede	  at	  sælge	  den,	  jeg	  ved	  de	  stadig	  laver	  den,	  og	  så	  købe	  den	  i	  
den	  rigtige	  størrelse.	  Så	  det	  er	  ikke	  fordi	  det	  skal	  være	  den	  her	  kjole,	  og	  jeg	  har	  oplevet	  alt	  muligt	  vildt	  i	  
den.	  Jeg	  synes	  bare	  den	  er	  helt	  vildt	  pæn	  og	  den	  klæder	  mig	  rigtig	  godt.	  Og	  man	  kan	  sige,	  at	  det	  gør	  jo	  
ikke	  så	  meget	  med	  de	  her	  taljede	  ting,	  at	  den	  er	  for	  stor,	  for	  man	  strammer	  jo	  bare	  bæltet	  ind	  og	  så	  
sidder	  den	  som	  den	  skal	  igen. 

I:	  Så	  den	  betyder	  noget	  for	  dig?	   

R:	  Ja,	  den	  er	  bare	  rigtig	  pæn 

I:	  Nu	  er	  det	  sådan	  en	  nyproduktion.	  Hvordan	  har	  du	  det	  med,	  at	  den	  ikke	  er	  ægte	  vintage? 

R:	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  gør	  så	  meget.	  Jeg	  havde	  lidt,	  fordi	  jeg	  netop	  købte	  den	  i	  en	  butik	  og	  ikke	  købte	  den	  
over	  nettet,	  det	  var	  før	  jeg	  fandt	  ud	  af	  det	  her	  mærke	  eksisterede.	  Jeg	  tror	  det	  var	  den	  første	  vintage	  
inspirerede	  nyproduktion	  jeg	  købte,	  så	  det	  føltes	  stadig	  lidt	  som	  om,	  jeg	  havde	  fået	  jackpot	  da	  jeg	  
købte	  den.	  Og	  den	  var	  kun	  tilbage	  i	  den	  størrelse,	  så	  okay,	  så	  køber	  jeg	  den	  bare.	  Og	  den	  var	  på	  tilbud	  
og	  jeg	  tror	  den	  var	  sat	  ned	  til	  halv	  pris.	  Så	  jeg	  havde	  lidt	  samme	  følelse,	  som	  når	  man	  finder	  noget	  
virkelig	  sejt	  i	  genbrug.	   

I:	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  følelse?	   

R:	  Det	  er	  bare	  sådan	  en	  “åhr,	  det	  var	  fandme	  fedt”	  og	  plus	  det	  jo	  er	  ret	  unikt.	  Jeg	  ved	  jo	  også,	  at	  den	  her	  
er	  ret	  unik,	  i	  hvert	  fald	  i	  det	  generelle	  verdensbillede	  i	  Danmark.	  I	  hvert	  fald	  ikke	  i	  min	  omgangskreds	  
ville	  jeg	  kunne	  tage	  til	  en	  fest	  og	  møde	  en,	  der	  også	  havde	  den	  her	  kjole	  på.	  Det	  synes	  jeg	  også	  er	  ret	  
vigtigt	  ved	  vintage	  kjoler	  og	  det	  er	  ret	  sejt	  ved	  at	  gå	  i	  genbrug,	  at	  man	  finder	  noget	  man	  er	  helt	  sikker	  
på	  ingen	  andre	  har.	   

I:	  Det	  er	  vigtigt	  at	  få	  noget	  unikt?	   

R:	  Ja,	  jeg	  tror	  det	  der	  med	  at	  have	  samme	  kjole	  på	  til	  en	  fest,	  det	  må	  være	  noget	  af	  det	  pinligste,	  der	  kan	  
overgå	  folk.	   

I:	  Hvorfor	  er	  det	  så	  slemt?	   

R:	  Det	  er	  det	  der	  med,	  at	  de	  fleste	  gør	  rigtig	  meget	  ud	  af	  sig	  selv,	  når	  de	  skal	  til	  fest	  og	  prøver	  at	  være	  
den	  bedste	  side	  af	  sig	  selv.	  Og	  hvis	  den	  bedste	  side	  af	  sig	  selv	  er	  det	  samme,	  som	  en	  eller	  anden	  anden	  
har	  på,	  så	  er	  det	  virkelig	  ærgerligt.	  Og	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  af	  dem,	  der	  kan	  gøre	  for	  det,	  men	  jeg	  tror	  
alligevel	  ikke	  det	  ville	  være	  så	  fedt 
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I:	  Med	  hensyn	  til	  dine	  gamle	  ting,	  bruger	  du	  dem	  så	  til	  hverdag	  eller	  er	  det	  mere	  til	  specielle	  
lejligheder?	   

R:	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvor	  doven	  jeg	  er	  til	  hverdag.	  F.eks.	  den	  jeg	  har	  på	  i	  dag,	  det	  er	  sådan	  en	  typisk	  
hverdagskjole,	  men	  jeg	  kunne	  jo	  også	  have	  taget	  den	  på	  til	  en	  fest,	  hvis	  jeg	  tog	  de	  rigtige	  sko	  på.	  Det	  er	  
også	  en	  nyproduktion,	  hvor	  knapperne	  begyndte	  at	  falde	  af,	  og	  så	  satte	  jeg	  bare	  nogle	  andre	  knapper	  
på.	   

I:	  Det	  er	  en	  nyproduktion	  også?	   

R:	  Ja,	  det	  er	  det.	  Den	  havde	  knapper	  i	  samme	  stof,	  men	  de	  knækkede	  af.	  Og	  den	  blev	  faktisk	  federe	  af	  at	  
sætte	  nye	  knapper	  på.	  Men	  jeg	  tror	  jeg	  sådan	  lidt	  en,	  der	  i	  perioder	  også	  godt	  kan	  lide	  det	  her	  element	  
med	  at	  klæde	  sig	  en	  lille	  smule	  ud.	  Jeg	  er	  lidt	  pyntesyg,	  og	  det	  kommer	  særligt	  til	  udtryk	  til	  fest.	  Jeg	  
ville	  ikke	  både	  tage	  den	  her	  kjole	  på	  og	  et	  par	  stiletter	  til	  hverdag.	  Men	  jeg	  ville	  sagtens	  tage	  sådan	  en	  
kjole	  som	  denne	  her	  på	  til	  hverdag,	  og	  så	  går	  jeg	  meget	  sjældent	  med	  makeup	  på	  hverdage,	  af	  ren	  og	  
skær	  dovenskab	  og	  så	  er	  det	  også	  ret	  dårligt	  for	  øjenvipperne.	  Jeg	  kan	  godt	  finde	  på	  at	  farve	  mine	  
øjenvipper	  i	  stedet	  for,	  og	  så	  lige	  bukke	  dem	  om	  med	  en	  øjenvippebukker,	  men	  det	  er	  så	  meget	  jeg	  
gider	  at	  gøre	  ud	  af	  det	  til	  hverdag.	  Men	  tøjet	  må	  stadig	  gerne	  larme	  lidt.	  På	  arbejde	  er	  de	  helt	  vilde	  med	  
mine	  kjoler,	  de	  siger	  altid	  “nej,	  hvor	  har	  du	  en	  fin	  kjole	  på	  igen	  i	  dag	  Rikke”.	  Det	  er	  ret	  fint,	  det	  kan	  jeg	  
meget	  godt	  lide.	  Men	  det	  kommer	  også	  an	  på,	  hvis	  jeg	  har	  sådan	  en	  dag,	  hvor	  jeg	  ved	  jeg	  bare	  skal	  på	  
arbejde	  og	  hjem	  igen	  og	  ikke	  andet,	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  bare	  at	  tage	  jeans	  og	  en	  grim	  trøje	  på.	  Det	  
er	  meget	  afhængig	  af	  mit	  humør	  og	  hvad	  jeg	  skal	  den	  dag.	  F.eks.	  skal	  jeg	  ud	  og	  spise	  på	  torsdag,	  så	  der	  
tager	  jeg	  jo	  pænt	  tøj	  på,	  selvom	  det	  er	  en	  hverdag.	  Så	  det	  er	  meget	  afhængigt	  af	  humør	  og	  hvad	  jeg	  skal. 

I:	  Men	  du	  har	  ikke	  noget	  imod	  at	  føle	  dig	  lidt	  udklædt	  eller?	  Føler	  du	  dig	  udklædt	  nogle	  gange?	   

R:	  Ikke	  sådan,	  udklædt	  er	  også	  et	  forkert	  ord,	  for	  det	  er	  jo	  stadig	  mig,	  men	  jeg	  har	  ikke	  noget	  imod	  at	  
larme	  lidt	  og	  fylde	  lidt	  i	  billedet.	  Da	  jeg	  var	  lille	  elskede	  jeg	  at	  klæde	  mig	  ud	  og	  det	  startede	  måske	  også	  
lidt	  som	  en	  udklædning,	  og	  så	  fandt	  jeg	  ud	  af,	  at	  det	  måske	  bare	  var	  sådan	  jeg	  var.	  Jeg	  er	  meget	  god	  til	  
at	  dress	  for	  the	  occasion,	  og	  når	  jeg	  laver	  et	  outfit	  går	  jeg	  all	  in.	  Jeg	  har	  også	  en	  del	  af	  de	  der	  mere	  90’er	  
inspirerede	  outfits	  og	  har	  lige	  købt	  en	  stor	  90’er	  cowboyjakke,	  hvilket	  i	  øvrigt	  også	  fungerer	  ret	  fint	  til	  
50’er	  kjoler	  til	  lige	  at	  smide	  ud	  over.	  Jeg	  plejer	  at	  være	  ret	  gennemført	  i	  det	  jeg	  tager	  på,	  og	  det	  hele	  er	  
ret	  velovervejet,	  og	  det	  er	  også	  velovervejet	  nedtonet	  og	  grimt.	  Når	  jeg	  skal	  være	  grim,	  så	  tager	  jeg	  jo	  
ikke	  bare	  noget	  på,	  jeg	  tænker	  stadig	  over	  det.	  Jeg	  kunne	  aldrig	  finde	  på	  bare	  at	  tage	  det	  første	  jeg	  ser	  
på,	  det	  gør	  min	  kæreste.	   

I:	  Du	  tænker	  over	  det?	   

R:	  Ja,	  jeg	  tænker	  ret	  meget	  over	  det.	  Men	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  jeg	  ser	  tøj,	  som	  den	  måde	  vi	  tydeligt	  
udtrykker	  vores	  personlighed	  på,	  og	  alle	  kan	  altid	  vurdere	  hvem	  vi	  er	  ud	  fra	  vores	  tøj.	  Så	  det	  er	  ret	  
vigtigt.	  Det	  tror	  jeg	  egentlig	  stemmer	  ret	  godt	  overens	  med	  det	  der	  med	  humøret.	  Folk	  kan	  godt	  se,	  at	  
når	  jeg	  er	  lidt	  sjasket,	  så	  er	  det	  fordi	  jeg	  har	  en	  “jeg-‐gider-‐ikke-‐dag”,	  og	  så	  når	  jeg	  kommer	  vildt	  dullet	  
op,	  så	  er	  det	  fordi	  Rikke	  er	  game	  i	  dag.	   

I:	  Så	  hvad	  vil	  du	  gerne	  udtrykke	  ved	  at	  bruge	  det	  her	  tøj? 

R:	  For	  det	  første	  personlighed,	  at	  det	  er	  mig	  og	  at	  jeg	  har	  en	  form	  for	  æstetisk	  sans	  og	  jeg	  har	  truffet	  et	  
valg	  omkring,	  hvad	  det	  er	  for	  noget	  tøj	  jeg	  går	  i.	  At	  folk	  kan	  se,	  at	  jeg	  tænker	  over	  det.	  Og	  meget	  det	  der	  
med,	  at	  jeg	  synes	  det	  er	  smukt,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  se	  pæn	  ud.	   

I:	  Hvordan	  har	  du	  det	  så,	  når	  f.eks.	  folk	  på	  dit	  arbejde	  siger	  “nej	  sikke	  en	  fin	  kjole”?	   
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R:	  Så	  bliver	  jeg	  glad,	  det	  synes	  jeg	  er	  ret	  fedt.	  Det	  er	  ikke	  derfor	  jeg	  tager	  det	  på,	  det	  er	  ikke	  for	  at	  få	  
kommentarer	  fra	  dem.	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  ret	  sejt.	  Det	  er	  jo	  bare	  en	  form	  for	  anerkendelse,	  at	  andre	  
synes	  det	  du	  har	  på	  er	  sejt.	  Det	  er	  jo	  altid	  dejligt,	  at	  folk	  synes	  man	  har	  god	  stil	  og	  dømmekraft	  og	  smag.	   

I:	  Nu	  nævnte	  du	  også	  det	  der	  med	  at	  du	  godt	  kan	  tage	  en	  vintage	  kjole	  på	  og	  en	  90’er	  jakke	  udover.	  Du	  
blander	  også	  forskellige	  tidsperioder?	   

R:	  Ja,	  hvis	  det	  passer	  sammen.	  Jeg	  tror	  mere	  at	  jeg	  blander,	  end	  jeg	  kører	  ren	  stil.	  Jeg	  tænker	  meget	  
over	  det,	  og	  jeg	  ville	  ikke	  tage	  en	  90’er	  jakke	  på	  til,	  hvis	  det	  ikke	  passede	  til	  eller	  jeg	  ikke	  syntes	  det	  var	  
pænt.	  Men	  jeg	  tror	  også	  jeg	  synes	  det	  kan	  blive	  en	  lille	  smule	  for	  meget.	  Det	  kan	  virke	  lidt	  som	  
udklædning,	  hvis	  jeg	  både	  tager	  den	  brune	  kjole	  på	  og	  de	  hvide	  sko,	  så	  virker	  det	  meget	  gennemført.	  
Og	  det	  kan	  også	  være	  rigtig	  fint	  til	  fest,	  jeg	  havde	  det	  f.eks.	  på	  til	  en	  venindes	  bryllup,	  og	  der	  fungerede	  
det	  fint,	  fordi	  der	  må	  man	  gerne	  være	  rigtig	  pæn.	  Jeg	  tænker	  tit	  over	  det	  her	  med,	  fordi	  jeg	  netop	  altid	  
går	  i	  kjole,	  “Gud,	  er	  jeg	  nu	  for	  pæn	  til	  det	  jeg	  skal	  til”.	  Jeg	  synes	  også	  vi	  er	  blevet	  virkelig	  dårlige	  til	  at	  
gøre	  noget	  ud	  af	  os	  selv	  i	  det	  moderne	  Danmark,	  det	  synes	  jeg	  er	  forfærdeligt.	  Og	  det	  kan	  godt	  tit	  gøre,	  
at	  jeg	  kommer	  til	  at	  skille	  mig	  for	  meget	  ud.	  Jeg	  var	  kun	  til	  globryllup	  og	  jeg	  kunne	  se	  mine	  veninder	  
var	  slet	  ikke	  lige	  så	  pæne	  som	  mig.	  Nu	  glemte	  hvad	  jeg	  var	  ved	  at	  svare	  på. 

I:	  Det	  var	  det	  der	  med	  at	  blande	  ting	  og	  hvor	  gennemført	  det	  skal	  være	  i	  én	  stil? 

R:	  Det	  synes	  jeg	  overhovedet	  ikke	  det	  skal	  være.	  Det	  synes	  jeg	  er	  så	  fedt	  med	  accessories,	  f.eks.	  den	  her	  
taske.	  Den	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  tage	  med	  til	  noget	  mere	  nedtonet	  vintage	  inspireret	  tøj,	  så	  kan	  den	  
ligesom	  løfte	  det	  lidt	  op	  og	  så	  bliver	  det	  lidt	  festligt.	  Men	  det	  bliver	  især	  for	  meget,	  hvis	  jeg	  tager	  de	  sko	  
(de	  hvide)	  og	  den	  kjole	  (peger	  på	  den	  brune)	  og	  den	  taske	  (brun	  50’er	  taske),	  så	  er	  det	  virkelig	  meget	  
vintage.	  Det	  kan	  være	  fedt	  til	  en	  fest,	  men	  der	  kammer	  det	  lidt	  over	  og	  bliver	  lidt	  for	  udklædning	  for	  
mig.	  Der	  føler	  jeg	  mig	  lidt	  for	  udklædt.	  Jeg	  vil	  ret	  gerne	  passe	  ind,	  ikke	  nødvendigvis	  i	  det	  tøj	  de	  andre	  
har	  på,	  men	  jeg	  går	  op	  i	  at	  passe	  ind	  til	  arrangementets	  niveau.	  Jeg	  vil	  ikke	  være	  overdressed	  og	  jeg	  vil	  
heller	  ikke	  være	  underdressed.	   

I:	  Så	  konteksten	  er	  ret	  vigtig?	   

R:	  Ja.	  Der	  tror	  jeg	  der	  er	  mange	  der	  kommer	  i	  miljøet,	  som	  er	  fuldstændig	  ligeglade	  med	  hvad	  de	  skal	  
til	  og	  bare	  kører	  stilen	  fuldstændig	  all	  out.	  Det	  gør	  jeg	  ikke,	  jeg	  prøver	  mere	  at	  passe	  det	  ind	  til	  eventen 

I:	  F.eks.	  til	  det	  globryllup	  du	  var	  til,	  følte	  du	  dig	  utilpas?	   

R:	  Nej	  lige	  der	  gjorde	  jeg	  ikke.	  Der	  havde	  jeg	  også	  en	  taske	  med,	  der	  ikke	  skreg	  for	  meget.	  Men	  det	  var	  
mere	  fordi,	  jeg	  faktisk	  blev	  en	  lille	  smule	  forarget	  over,	  hvor	  lidt	  folk	  gjorde	  ud	  af	  sig	  selv.	  Hvor	  jeg	  
tænkte	  lidt,	  at	  der	  var	  det	  mig	  der	  havde	  styr	  på,	  hvad	  der	  var	  rigtigt	  at	  gøre.	  Altså	  brudens	  mor	  var	  i	  
pludderbukser	  til	  brylluppet.	  Ej,	  det	  kan	  du	  da	  ikke	  til	  din	  datters	  bryllup!	  Det	  er	  en	  af	  mine	  ret	  gode	  
studie	  veninder,	  og	  det	  var	  kun	  fordi	  mine	  forældre	  holdt	  sølvbryllup	  den	  dag,	  at	  jeg	  ikke	  skulle	  med	  til	  
festen.	  Når	  jeg	  stod	  ved	  siden	  af	  hende,	  så	  passede	  jeg	  jo	  fuldstændig	  perfekt	  i	  hvor	  meget	  man	  skal	  
være	  dullet	  op.	  Så	  jeg	  var	  ikke	  så	  utilpas	  lige	  den	  dag.	  Men	  jeg	  har	  oplevet	  at	  føle	  mig	  overdressed,	  men	  
jeg	  bliver	  lidt	  sur	  over,	  fordi	  tit	  synes	  jeg	  at	  jeg	  rammer	  rigtig,	  og	  folk	  bare	  ikke	  gør	  nok	  ud	  af	  sig	  selv.	  
Jeg	  har	  også	  prøvet	  at	  være	  underdressed,	  fordi	  min	  svigermor	  til	  min	  kærestes	  onkels	  50	  års	  
fødselsdag	  sagde	  at	  “onkel	  Jesper	  tager	  sikkert	  bare	  jeans	  og	  en	  skjorte	  på”.	  Så	  tog	  jeg	  så	  tøj	  på	  efter	  
det,	  og	  tog	  en	  vintage	  kjole	  på,	  men	  med	  flade	  sko.	  Og	  jeg	  skulle	  så	  have	  taget	  et	  par	  stiletter	  med,	  for	  
onkel	  Jesper	  var	  bestemt	  ikke	  i	  jeans	  og	  en	  skjorte,	  han	  sad	  i	  smoking	  og	  butterfly.	  Heldigvis	  havde	  jeg	  
kjole	  på,	  så	  når	  vi	  sad	  og	  spiste	  gjorde	  det	  ikke	  så	  meget,	  men	  jeg	  havde	  flade	  sko	  på	  nedenunder,	  så	  
det	  var	  en	  hel	  fejlvurdering.	  Men	  det	  var	  min	  svigermors	  skyld,	  hun	  havde	  fuldstændig	  misforstået	  
hvad	  der	  skulle	  ske. 

I:	  Det	  kan	  være	  vi	  skal	  gå	  lidt	  over	  i	  det	  her	  med	  autenticitet.	  Introduktion	  til	  billeder.	  Den	  første	  skulle	  
være	  en	  kjole	  fra	  1930’erne 
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R:	  Man	  kan	  sige,	  at	  når	  det	  er	  30’erne,	  så	  er	  det	  i	  hvert	  fald	  det	  jeg	  ville	  betegne	  som	  vintage.	  Jeg	  tror	  
jeg	  tænker,	  at	  den	  er	  lidt	  sjov.	  Jeg	  synes	  ikke	  den	  er	  så	  pæn,	  faktisk.	  Men	  jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  den	  
nok	  er	  ret	  autentisk,	  og	  at	  der	  er	  en	  eller	  anden,	  der	  har	  haft	  den	  på	  til	  en	  fest	  tilbage	  i	  30’erne.	  Men	  jeg	  
synes	  ikke	  den	  er	  særlig	  pæn.	  Den	  er	  lidt	  meget,	  både	  at	  være	  lyserød	  og	  have	  noget	  heroppe	  og	  
pufærmer.	  Men	  det	  viser	  også	  bare	  hvor	  anderledes	  stilen	  var	  dengang.	  Der	  er	  det	  meget	  nemmere	  at	  
bruge	  ting	  fra	  50’erne	  i	  en	  moderne	  garderobe 

I:	  Hvorfor?	   

R:	  Efter	  hele	  det	  der	  New	  Look,	  det	  er	  ret	  nemt	  at	  inddrage,	  fordi	  de	  fleste	  ser	  pæne	  ud	  i	  taljeret	  tøj.	  
Man	  skal	  virkelig	  være	  pæn	  for	  at	  bære	  den	  der,	  og	  den	  gør	  ikke	  særlig	  meget	  godt	  for	  den	  der	  har	  den	  
på.	  Eller,	  den	  ville	  ikke	  gøre	  noget	  godt	  for	  mig.	  Samtidig	  med	  at	  den	  prøver	  at	  være	  ret	  feminin.	  Jeg	  
tror	  jeg	  ville	  føle	  mig	  overpyntet,	  hvis	  jeg	  havde	  den	  på 

I:	  Men	  du	  ville	  kalde	  den	  autentisk?	  

R:	  	  Ja,	  det	  tror	  jeg,	  den	  er	  ret	  autentisk	  vintage,	  men	  jo	  ikke	  autentisk	  på	  den	  der	  måde,	  hvor	  man	  
virkelig	  prøver	  at	  efterleve	  en	  bestemt	  livsstil.	  Den	  er	  ikke	  50’er	  autentisk,	  men	  jeg	  tror	  på	  den	  er	  
autentisk	  vintage. 

I:	  Fordi	  du	  tror	  på	  den	  er	  fra	  den	  tid?	   

R:	  Ja 

I:	  Godt.	  Den	  næste	  er	  sådan	  en	  50’er	  kjole. 

R:	  Den	  er	  smuk	  hva.	  Den	  er	  virkelig	  pæn.	  Den	  larmer	  ikke	  så	  meget,	  det	  ligner	  næsten	  en	  brudekjole.	  
Men	  den	  er	  virkelig	  smuk.	  Den	  tænker	  jeg	  også	  er	  autentisk.	  Men	  man	  kan	  jo	  være	  autentisk	  inden	  for	  
50’er	  subkultur,	  det	  der	  med	  Cadillac	  biler	  og	  kæmpe	  pangfarver	  og	  hele	  det	  der	  rock	  n	  roll	  miljø.	  Den	  
er	  jo	  slet	  ikke	  på	  den	  måde	  autentisk,	  det	  der	  det	  er	  bare	  en	  virkelig	  fin	  og	  smuk	  kjole	  fra	  50’erne,	  som	  
er	  autentisk	  fordi	  den	  er	  gammel.	  Men	  den	  har	  ikke	  hele	  den	  der	  rock	  a	  billy,	  moderne	  50’er	  fantasti	  
vibe	  over	  sig	  på	  nogen	  måde.	  Men	  til	  gengæld	  er	  den	  jo	  autentisk,	  fordi	  den	  virkelig	  er	  fra	  den	  tid.	  
Meget	  af	  det	  der	  rock	  a	  billy	  tøj	  er	  jo	  også	  nyt.	  Så	  ja,	  den	  er	  autentisk	  fordi	  den	  er	  fra	  den	  tid,	  og	  den	  har	  
helt	  sikkert	  oplevet	  nogle	  fantastiske	  skoleballer 

I:	  Den	  der	  rock	  a	  billy	  kultur,	  er	  det	  autentisk?	   

R:	  Det	  er	  jo	  autentisk	  fordi	  det	  er	  en	  subkultur,	  og	  man	  skal	  virkelig	  afkode	  hvad	  der	  sker	  i	  miljøet	  for	  
at	  være	  med.	  På	  den	  måde,	  synes	  jeg	  det	  er	  autentisk,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  fordi	  de	  går	  i	  de	  gamle	  
ting	  og	  rent	  faktisk	  køber	  tøj	  fra	  50’erne,	  og	  jeg	  tror	  ikke	  der	  er	  særlig	  mange	  af	  dem,	  der	  går	  i	  
genbrugstøj.	  Jeg	  tror	  mange	  af	  dem	  netop	  går	  i	  sådan	  nogle	  kjoler	  (nye).	  Men	  det	  er	  jo	  autentisk	  som	  
niche	  eller	  subkultur	  og	  de	  har	  jo	  en	  fantastisk	  fascination	  af	  amerikansk	  50’er	  og	  alt	  hvad	  der	  er	  
meget	  amerikaniseret	  og	  50’er	  agtigt.	  Så	  jeg	  synes	  der	  er	  noget	  autentisk	  over	  det,	  men	  det	  er	  bare	  en	  
anden	  autenticitet	  end	  den	  kjole	  har 

I:	  Så	  har	  sådan	  en	  kjole	  fra	  H&M 

R:	  Det	  skulle	  jeg	  også	  til	  at	  sige:	  det	  ligner	  en	  reproduktion	   

I:	  Ja?	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  sige	  det? 

R:	  Den	  ser	  bare	  ny	  ud.	  Stoffet	  ser	  ret	  nyt	  ud,	  det	  er	  ikke	  så	  falmet.	  Det	  er	  ret	  sjovt,	  nu	  er	  det	  virkelig	  
mine	  fordomme	  om	  H&M,	  men	  fordi	  du	  siger	  H&M,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  så	  er	  den	  jo	  ikke	  engang	  i	  Lindy	  
Bop	  ligaen.	  Men	  det	  er	  den	  jo	  alligevel,	  fordi	  det	  er	  ligemeget	  hvilket	  mærke	  det	  er	  fra.	   
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I:	  Er	  det?	   

R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Den	  her	  kjole	  jeg	  har	  på	  er	  fra	  Monki,	  og	  de	  laver	  faktisk	  ret	  mange	  fede	  
reproduktioner.	  Jeg	  synes	  kjolen	  i	  sig	  selv	  slet	  ikke	  er	  min	  stil,	  og	  jeg	  er	  ikke	  så	  meget	  til	  det	  der	  
nuttede	  vintage.	  Der	  er	  jo	  mange,	  der	  både	  skal	  have	  den	  på,	  en	  stor	  vintage	  håndtaske	  og	  vilde	  sko	  og	  
kæmpe	  hårbånd	  med	  en	  stor	  sløjfe	  på.	  Det	  synes	  jeg	  bare	  er	  alt,	  alt	  for	  meget.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  det	  er	  
lidt	  nedtonet.	  Så	  jeg	  synes	  ikke	  den	  er	  særlig	  pæn 

I:	  Synes	  du	  den	  er	  autentisk?	   

R:	  Den	  ville	  nok	  være	  ret	  autentisk	  indenfor	  Lindy	  Bop	  miljøet,	  men	  den	  har	  ikke	  den	  der	  gamle	  
autenticitet	  over	  sig.	  Den	  har	  jo	  ikke	  levet	  et	  liv,	  den	  er	  bare	  ny.	  Men	  jeg	  tror	  nok	  der	  er	  nogen,	  der	  vil	  
synes	  den	  lige	  passer	  ind	  i	  deres	  garderobe,	  og	  så	  kan	  den	  blive	  en	  måde	  at	  kode	  et	  subkulturs	  miljø	  
på,	  og	  være	  autentisk	  på	  den	  måde.	  Men	  det	  er	  ikke	  på	  samme	  måde,	  som	  de	  to	  andre	  kjoler	  du	  viste.	   

I:	  Ville	  det	  have	  gjort	  en	  forskel	  hvis	  den	  var	  fra	  f.eks.	  Lindy	  Bop? 

R:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke 

I:	  Altså	  mht.	  autenticitet?	   

R:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Det	  er	  mere	  måden	  den	  ser	  ud	  på.	  Der	  er	  også	  mange	  Lindy	  Bop	  kjoler,	  som	  er	  
sådan	  noget	  blomstret	  noget.	  Jeg	  tror	  måske,	  det	  bare	  er	  fordi	  jeg	  ikke	  synes	  det	  er	  pænt	  og	  det	  taler	  
slet	  ikke	  til	  mig	  på	  samme	  måde	  som	  prikkerne.	  Jeg	  er	  ret	  vild	  med	  prikker 

I:	  Vi	  tager	  den	  næste.	  Det	  er	  en	  Marimekko	  kjole	  fra	  70’erne 

R:	  Det	  ligner	  godt	  nok	  også	  sådan	  noget.	  Den	  er	  fin.	  Den	  er	  jo	  det	  jeg	  ville	  kalde	  retro,	  men	  meget	  
autentisk	  retro.	  Jeg	  vidste	  slet	  ikke	  Marimekko	  var	  så	  gammelt	  et	  mærke?	  Den	  er	  godt	  nok	  også	  fin	   

I:	  Hvorfor	  er	  den	  meget	  autentisk?	   

R:	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  den	  udtrykker	  en	  stil	  der	  var	  dengang,	  manifesteret	  i	  en	  kjole.	  Man	  kan	  
virkelig	  forestille	  sig	  hende	  der	  har	  haft	  den	  på,	  og	  hele	  det	  miljø	  hun	  har	  bevæget	  sig	  i.	  Det	  der	  med	  at	  
man	  kan	  fantasere	  om	  historier	  er	  meget	  med	  til	  at	  give	  autenticitet.	  Så	  på	  den	  måde	  bliver	  den	  kjole	  
ret	  autentisk.	  Og	  så	  er	  den	  bare	  pæn. 

I:	  Gør	  det	  en	  forskel	  at	  det	  er	  Marimekko?	  At	  det	  er	  et	  brand	  ift.	  hvis	  det	  havde	  været	  no	  name?	   

R:	  Overhovedet	  ikke.	  Det	  er	  lige	  før	  det	  bliver	  mindre	  autentisk..	  Ej,	  det	  gør	  det	  ikke,	  det	  har	  ingen	  
betydning.	  Hvis	  et	  brand	  skulle	  have	  en	  betydning	  for	  mig,	  så	  tror	  jeg,	  at	  hvis	  det	  nu	  havde	  været	  noget	  
fra	  50’erne	  i	  Chanel	  eller	  Dior,	  så	  kunne	  det	  godt	  have	  haft	  en	  betydning,	  men	  det	  er	  jo	  fordi	  både	  
Chanel	  og	  Dior	  er	  historier	  jeg	  kender	  til.	  Dior	  var	  med	  til	  at	  skabe	  hele	  det	  der	  look,	  der	  var	  dengang	  i	  
50’erne	  med	  hele	  den	  kollektion.	  Og	  Chanel,	  som	  bare	  er	  et	  fantastisk,	  gammelt	  mærke.	  Det	  er	  lidt	  en	  
anden	  liga.	  Det	  er	  to	  kæmpe	  modehuse,	  hvor	  jeg	  ikke	  kender	  så	  meget	  til	  Marimekko,	  så	  det	  har	  ikke	  
nogen	  betydning	  for	  mig.	  Jeg	  synes	  også	  det	  kan	  være	  lige	  så	  autentisk	  hvis	  det	  bare	  er	  no	  name,	  men	  
der	  er	  alligevel	  også	  en	  speciel	  aura	  omkring	  et	  gammelt	  Chanel	  suit	  fra	  40’erne 

I:	  Men	  det	  er	  fordi	  det	  er	  så	  stort?	  Og	  vigtigt?	   

R:	  Ja,	  og	  modehuset	  har	  sådan	  en	  speciel	  historie,	  som	  jeg	  kender	  til	  og	  har	  dyrket	  lidt,	  og	  Coco	  Chanel	  
var	  jo	  et	  ikon	  af	  en	  anden	  verden,	  også	  meget	  inden	  for	  kvindefrigørelse.	  Så	  det	  bliver	  mere	  autentisk.	  
Men	  det	  er	  nærmest	  også	  kun	  de	  to	  modehuse 
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I:	  Vi	  tager	  den	  næste.	  Det	  er	  en	  bluse	  fra	  80’erne.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  den?	  	  
R:	  Ja,	  det	  kunne	  jeg	  godt	  se.	  Den	  er	  ret	  fin.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  selv	  kunne	  finde	  på	  at	  gå	  i	  den,	  men	  den	  er	  
godt	  nok	  fed.	  Jeg	  kunne	  godt	  se	  en	  eller	  anden	  hipster	  på	  Dronning	  Louises	  Bro	  hænge	  ud	  i	  den 

I:	  Er	  den	  autentisk?	   

R:	  Det	  synes	  jeg	  den	  er,	  men	  det	  er	  jo	  autentisk	  for	  sin	  tid.	  Den	  udtrykker	  perioden	  ret	  godt,	  så	  det	  
synes	  jeg	  helt	  bestemt	  den	  er.	  Og	  ret	  retro.	  Den	  er	  meget	  fed 

I:	  Nu	  har	  vi	  været	  lidt	  forskelligt	  slags	  tøj	  igennem.	  Er	  der	  nogle	  af	  tingene	  du	  tænker	  er	  mere	  
autentiske	  end	  andre?	   

R:	  Det	  er	  jo	  på	  forskellige	  måder,	  for	  de	  er	  jo	  alle	  sammen	  et	  udtryk	  for	  sin	  tid,	  måske	  lige	  på	  nær	  H&M	  
kjolen.	  Så	  jeg	  synes	  de	  alle	  sammen	  har	  en	  autenticitet,	  men	  jo	  netop	  for	  deres	  specifikke	  periode.	  Der	  
er	  jo	  noget	  med,	  at	  jo	  ældre	  ting	  bliver,	  jo	  mere	  autentiske	  bliver	  de.	  Så	  man	  kunne	  godt	  liste	  op	  efter,	  
hvornår	  de	  er	  fra	  periodisk,	  men	  det	  synes	  jeg	  også	  er	  en	  lidt	  dum	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  Fordi	  jeg	  synes	  
den	  her	  (80’er	  blusen)	  er	  lige	  så	  autentisk	  og	  siger	  lige	  så	  meget	  om	  den	  tid	  den	  er	  blevet	  skabt	  i	  ,	  som	  
den	  her	  (30’er	  kjolen)	  siger	  noget	  om	  den	  tid,	  den	  er	  blevet	  skabt	  i.	  Så	  jeg	  ville	  ikke	  rangordne	  dem,	  på	  
den	  måde.	   

I:	  Så	  du	  ville	  ikke	  sige	  30’er	  kjolen	  var	  mere	  autentisk	  end	  80’er	  blusen?	   

R:	  Nej,	  den	  er	  bare	  autentisk	  på	  en	  anden	  måde.	  De	  udtrykker	  alle	  sammen	  noget,	  om	  den	  tid	  de	  er	  
skabt	  i,	  og	  det	  er	  enormt	  autentisk.	  Hvis	  det	  havde	  været	  fra	  90’erne,	  havde	  det	  også	  været	  lige	  så	  
autentisk.	  Det	  er	  jo	  fem	  vidt	  forskellige	  æstetiske	  udtryk,	  hvor	  den	  hvide	  og	  den	  røde	  kjole	  er	  klart	  
pænest	  i	  min	  optik 

I:	  Så	  stilmæssigt	  kan	  du	  bedst	  lige	  dem?	   

R:	  Ja,	  helt	  bestemt?	   

I:	  Lad	  os	  tage	  den	  næste.	  Så	  har	  vi	  en	  Musselmalet	  kop 

R:	  Det	  er	  jo	  også	  bare	  en	  dansk	  klassiker.	  Jeg	  har	  altid	  haft	  det	  lidt	  ambivalent	  med	  Royal	  Copenhagen.	  
Især	  efter	  deres	  nyproduktioner,	  altså	  Mega	  Mussel.	  Der	  synes	  jeg	  den	  der	  er	  meget	  mere	  autentisk	  
end	  de	  nye,	  moderne	  produktioner 

I:	  Hvordan	  kan	  det	  være?	   

R:	  Fordi	  det	  er	  sådan	  designet	  er	  tænkt	  oprindeligt.	  Det	  er	  bare	  mere	  autentisk.	  Men	  til	  gengæld	  har	  jeg	  
også	  fuld	  forståelse	  for,	  at	  der	  er	  et	  marked	  og	  de	  også	  skal	  kunne	  sælge.	  Der	  er	  mange	  der	  er	  vilde	  
med	  Mega	  Mussel,	  det	  er	  jeg	  bare	  ikke.	  Det	  er	  så	  fint	  at	  tænke	  på,	  at	  det	  er	  håndmalet.	  Det	  er	  jo	  kunst	  at	  
være	  Musselmaler,	  det	  er	  jo	  kunstnere	  der	  har	  siddet	  og	  lavet	  det.	  Jeg	  synes	  også,	  det	  er	  ret	  synd	  man	  
har	  rykket	  produktionen	  til	  Kina,	  eller	  hvor	  det	  nu	  er.	  Der	  var	  noget	  autentisk	  over,	  at	  Royal	  
Copenhagen	  er	  lavet	  og	  produceret	  i	  Danmark.	  Det	  er	  jo	  den	  Kongelige	  Danske	  Porcelænsfabrik	  i	  
gamle	  dage.	  Det	  er	  lidt	  synd,	  for	  der	  går	  lidt	  af	  det,	  at	  det	  ikke	  længere	  bliver	  produceret	  i	  Danmark.	   

I:	  Det	  gør	  det	  lidt	  mindre	  autentisk	  eller	  hvad?	   

R:	  Ja,	  absolut.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  det	  går	  for	  deres	  markedsstrategi,	  men	  jeg	  kunne	  forestille	  mig	  det	  
også	  ville	  ødelægge	  deres	  salg	  en	  lille	  smule,	  at	  flytte	  produktionen	  til	  Kina.	  Det	  ville	  det	  i	  hvert	  fald	  for	  
mig.	  Jeg	  tror	  jeg	  ville	  tusind	  gange	  hellere	  købe	  en	  gammel	  Royal	  Copenhagen	  kop	  med	  lidt	  skår	  i	  end	  
at	  købe	  en	  nyproduktion	  Hvilket	  så	  er	  lidt	  løgn,	  for	  jeg	  har	  faktisk	  købt	  en	  nyproduktion,	  men	  det	  var	  
deres	  jule	  kopper.	   
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I:	  Nu	  har	  vi	  sådan	  en	  reproduktion	  af	  en	  Lyngby	  Vase 

R:	  Ja,	  man	  kan	  jo	  ikke	  se	  forskel	  synes	  jeg.	  Jeg	  synes	  egentlig	  det	  er	  meget	  fedt,	  at	  de	  har	  sat	  den	  i	  
reproduktion,	  men	  primært	  fordi	  der	  var	  så	  stor	  efterspørgsel	  på	  den.	  Men	  Lyngby	  Vasen	  er	  jo	  ikke	  et	  
kunsthåndværk	  på	  samme	  måde	  som	  Mussel.	  Det	  er	  jo	  bare	  fabrikslavet.	  Den	  er	  da	  meget	  pæn,	  men	  
jeg	  tror	  ikke	  selv	  jeg	  ville	  betale	  så	  mange	  penge	  for	  at	  have	  en	  dyr	  mærkevare	  vase	  stående	  her	  
hjemme.	  Så	  vil	  jeg	  hellere	  finde	  et	  eller	  andet	  på	  et	  loppemarked 

I:	  Så	  hvis	  du	  fandt	  den	  på	  et	  loppemarked,	  ville	  du	  have	  det	  anderledes	  med	  den	  end	  hvis	  du	  fandt	  den	  
inde	  i	  Illum?	   

R:	  Jeg	  kunne	  godt	  få	  fornemmelsen	  af	  at	  jeg	  havde	  gjort	  et	  kup,	  især	  hvis	  den	  var	  lidt	  billig,	  men	  jeg	  
tror	  ikke	  jeg	  ville	  købe	  den.	  De	  ved	  også	  godt,	  hvad	  de	  skal	  have	  for	  dem	  på	  loppemarked,	  og	  jeg	  tror	  
nogle	  gange	  de	  er	  dyrere	  end	  reproduktionen.	  Den	  taler	  ikke	  til	  mig	  smag	  og	  æstetik 

I:	  Er	  den	  autentisk?	   

R:	  Den	  er	  jo	  ret	  tidløs,	  hvilket	  gør,	  at	  jeg	  synes	  den	  kan	  være	  lidt	  svær	  at	  tale	  om	  som	  autentisk.	  Den	  er	  
ikke	  på	  samme	  måde	  udtryk	  for	  sin	  tid.	  Hvis	  jeg	  ikke	  kendte	  til	  Lyngby	  Vasen,	  ville	  jeg	  ikke	  kunne	  
vurdere	  om	  det	  var	  en	  vase	  der	  var	  lavet	  i	  50’erne	  eller	  80’erne	  eller	  lige	  lavet	  i	  dag.	  Og	  det	  synes	  jeg	  
gør,	  at	  det	  er	  svært	  at	  autenticitets	  bedømme	  den.	  Jeg	  kan	  godt	  se	  den	  har	  et	  stilrent	  æstetisk	  udtryk,	  
og	  jeg	  kan	  godt	  se	  hvorfor	  mange	  mennesker	  synes	  den	  er	  pæn.	  Det	  er	  jo	  god	  smag,	  men	  det	  er	  ikke	  
noget	  jeg	  ville	  købe	  selv 

I:	  Så	  har	  vi	  et	  ravsmykke 

R:	  Det	  er	  meget	  fint.	  Det	  også	  sådan	  noget	  man	  gik	  meget	  med	  i	  70’erne	  og	  sikkert	  også	  allerede	  tilbage	  
i	  20’erne.	  Det	  er	  ret	  sjovt,	  hele	  historien	  med	  rav,	  at	  det	  har	  ligget	  i	  havet	  i	  flere	  millioner	  år.	  Jeg	  har	  
selv	  et	  par	  ravsmykker,	  og	  jeg	  synes	  det	  har	  en	  ret	  pæn	  farve.	  Men	  jeg	  tror	  rav	  er	  sådan	  noget,	  der	  er	  
kommet	  og	  gået	  igennem	  mange	  år,	  så	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  autenticitets	  bedømme	  det.	  Selvfølgelig	  er	  
der	  det	  der	  med,	  at	  det	  er	  ægte	  rav,	  så	  på	  den	  måde	  er	  det	  selvfølgelig	  autentisk	  og	  det	  har	  en	  historie	  
med,	  at	  det	  har	  ligget	  i	  havet	  og	  skvulpet	  rundt.	  Men	  i	  forhold	  til	  at	  det	  er	  fra	  en	  bestemt	  tidsperiode,	  
der	  tænker	  jeg	  ikke	  noget	  særligt	  om	  rav.	  Det	  bliver	  også	  produceret	  i	  dag,	  og	  det	  er	  jo	  samme	  historie	  
om	  det	  er	  fra	  20’erne	  eller	  fra	  i	  dag.	  Så	  det	  er	  mere	  smykkets	  udformning.	  Det	  der	  ligner	  ikke	  en	  
ravklump	  fra	  i	  dag.	   

I:	  Så	  det	  har	  en	  betydning,	  at	  man	  ikke	  helt	  kan	  tidsfastsætte	  det?	   

R:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg.	  Selvfølgelig	  er	  det	  ægte	  rav,	  og	  derfor	  gør	  det	  det	  autentisk,	  men	  den	  tidsperiode	  
mæssige	  bedømmelse	  af	  rav,	  det	  kan	  jeg	  ikke.	  Jeg	  tænker	  ikke	  at	  det	  har	  hængt	  på	  et	  70’er	  outfit,	  og	  det	  
gør	  jeg	  jo	  med	  kjolerne,	  fordi	  der	  kan	  jeg	  forestille	  mig	  hele	  universet	  omkring	  det.	  Der	  tror	  jeg	  rav	  har	  
været	  så	  oppe	  i	  tiden	  over	  så	  mange	  periode,	  at	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  forestille	  sig,	  hvad	  der	  har	  været	  
omkring	  rav.	   

I:	  Gør	  det	  det	  mindre	  autentisk?	   

R:	  Ja	  i	  forhold	  til	  vintage	  og	  retro,	  der	  gør	  det.	  Men	  i	  forhold	  til,	  om	  det	  er	  ægte	  rav,	  der	  gør	  det	  jo	  ikke.	  
Rav	  har	  jo	  en	  historie.	  Og	  den	  der	  da	  pæn.	  Jeg	  kan	  meget	  godt	  lide	  rav,	  men	  det	  har	  været	  lidt	  
udskældt,	  men	  nu	  er	  det	  snart	  på	  vej	  igen 

I:	  Så	  har	  vi	  nogle	  øreringe	  fra	  50’erne 

R:	  Jeg	  synes	  de	  er	  pæne,	  men	  man	  kunne	  også	  godt	  forestille	  sig,	  at	  de	  solgte	  dem	  nede	  i	  H&M	  i	  dag.	  Er	  
det	  diamanter	  eller	  er	  det	  bare	  simili	  sten?	   
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I:	  jeg	  tror	  bare	  det	  er	  sten 

R:	  De	  er	  ret	  fine,	  men	  lige	  pyntede	  nok	  til	  mig	  og	  min	  stil.	  De	  ville	  passe	  ret	  godt	  til	  den	  50’er	  kjole	  du	  
lige	  viste.	  Så	  er	  det	  jo	  nærmest	  en	  brudekjole,	  hvis	  man	  tage	  dem	  på	  og	  hvide	  sko 

I:	  Er	  de	  autentiske?	   

R:	  Som	  de	  ligger	  der,	  så	  tænker	  jeg	  ikke	  særligt,	  men	  alene	  det	  at	  du	  siger	  de	  er	  fra	  50’erne,	  så	  må	  de	  jo	  
være	  autentiske.	  Så	  begynder	  jeg	  at	  se	  dem	  i	  sammenhæng	  med	  kjolen.	  Men	  hvis	  jeg	  bare	  så	  dem	  på	  et	  
loppemarked,	  så	  ville	  jeg	  tænke,	  at	  de	  var	  pæne	  men	  heller	  ikke	  mere	  end	  det.	  Jeg	  ville	  sagtens	  kunne	  
finde	  på	  at	  købe	  dem,	  og	  så	  sætte	  til	  noget	  andet.	  F.eks	  de	  øreringe	  jeg	  har	  på	  nu,	  de	  er	  heller	  ikke	  
gamle,	  de	  er	  også	  bare	  fra	  H&M.	  Det	  gør	  ikke	  noget	  om	  det	  er	  gammelt	  eller	  nyt,	  men	  det	  er	  jo	  fordi	  jeg	  
går	  op	  i	  det	  på	  den	  æstetiske	  måde,	  og	  ikke	  nødvendigvis	  at	  det	  skal	  være	  autentisk	  og	  gammelt.	  Men	  
det	  er	  ret	  vigtigt,	  hvor	  meget	  information	  jeg	  får	  om	  det.	  Det	  er	  ret	  sjovt,	  hvor	  meget	  narrativet	  har	  
betydning	  for,	  hvad	  jeg	  synes,	  men	  det	  har	  det	  altså	   

I:	  Hvad	  hvis	  de	  havde	  været	  fra	  Glitter	  eller	  H&M,	  var	  de	  så	  autentiske?	  	  
R:	  Så	  tror	  jeg	  bare	  jeg	  ville	  tænke,	  at	  det	  bare	  er	  simili	  sten	  i	  stilen.	  Og	  så	  er	  der	  også	  noget	  robusthed	  
over	  dem.	  Jeg	  kan	  virkelig	  ikke	  vurdere	  om	  de	  er	  fra	  Glitter	  eller	  rent	  faktisk	  er	  fra	  50’erne,	  men	  min	  
erfaring	  med	  smykker	  er,	  at	  der	  er	  noget	  robusthed	  over	  smykker	  fra	  50’erne.	  De	  holder	  længere	  og	  de	  
ser	  dyrere	  ud,	  selvom	  det	  er	  similisten,	  hvor	  det	  fra	  H&M	  jo	  bare	  er	  en	  klat	  lim	  og	  nogle	  sten,	  og	  de	  er	  
faldet	  af	  efter	  man	  har	  haft	  dem	  på	  to	  gange.	  Det	  synes	  jeg	  er	  ret	  vigtigt,	  hvor	  godt	  kram	  det	  er.	  Det	  er	  
jo	  også	  det	  meget	  af	  50’erne	  kan	  og	  meget	  af	  genbrugstøjet	  kan,	  det	  er	  jo	  god	  kvalitet	  ift.	  meget	  af	  det	  
man	  køber	  i	  dag.	  Det	  kan	  godt	  være	  syningerne	  ikke	  går	  op,	  men	  så	  er	  det	  deformt	  efter	  man	  har	  
vasket	  det	  tre	  gange.	  Dengang	  lavede	  man	  ting	  der	  holdt,	  og	  det	  kan	  jeg	  meget	  godt	  lide.	  Også	  ud	  fra	  
det	  der	  ressourceperspektiv 

I:	  Hænger	  kvalitet	  og	  autenticitet	  sammen?	   

R:	  Ikke	  nødvendigvis,	  men	  jeg	  synes	  kvalitet	  er	  vigtigt,	  når	  jeg	  kigger	  efter	  tøj.	  Fordi	  sådan	  en	  sart	  
underkjole	  fra	  20’erne	  er	  jo	  super	  autentisk,	  men	  den	  er	  jo	  så	  tynd,	  at	  man	  ikke	  ville	  kunne	  gå	  med	  den	  
i	  dag.	  Der	  er	  jo	  meget	  af	  det	  der	  fra	  10’erne	  og	  20’erne,	  som	  er	  enormt	  sart,	  fordi	  det	  ikke	  var	  
meningen	  man	  skulle	  bevæge	  sig	  når	  man	  havde	  det	  på,	  og	  derfor	  ikke	  var	  særlig	  god	  kvalitet.	  Så	  på	  
den	  måde	  synes	  jeg	  ikke	  det	  hænger	  sammen.	  Men	  det	  er	  bare	  ret	  vigtigt,	  når	  man	  køber	  tøj	  til	  at	  have	  
på.	   

I:	  Vi	  kan	  prøve	  at	  tage	  det	  næste.	  Det	  er	  et	  hjemmelavet	  hæklet	  tæppe 

R:	  Sådan	  et	  tror	  jeg	  faktisk	  min	  mor	  har.	  Det	  er	  jo	  ret	  70’er	  agtigt.	  Jeg	  tænker	  mest	  bare	  på	  min	  mors	  
tæppe.	  Hendes	  er	  bordeaux.	   

I:	  er	  det	  et	  hun	  har	  lavet?	   

R:	  ja,	  det	  tror	  jeg.	  Eller	  også	  er	  det	  et	  min	  mormor	  har	  lavet,	  jeg	  tror	  måske	  de	  har	  lavet	  det	  sammen.	  
Nu	  er	  det	  bare	  blevet	  sådan	  et	  tæppe,	  man	  ligger	  på	  ude	  i	  haven	  om	  sommeren,	  for	  jeg	  tror	  ikke	  hun	  
synes	  det	  er	  så	  pænt	  mere.	  Det	  er	  også	  ret	  slidt 

I:	  Er	  det	  autentisk?	   

R:	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  rigtig	  jeg	  har	  noget	  forhold	  til.	  Jeg	  synes	  det	  er	  meget	  sjovt,	  det	  der	  med	  at	  man	  vist	  
havde	  klubber	  i	  gamle	  dage,	  ligesom	  de	  der	  klistermærke	  klubber	  man	  havde	  da	  jeg	  var	  barn.	  Så	  havde	  
man	  slumretæppe	  klubber	  dengang,	  hvor	  man	  lavede	  en	  hel	  masse	  og	  sendte	  rundt	  til	  forskellige,	  og	  
derfor	  fik	  man	  skabt	  det	  der	  tæppe.	  Det	  synes	  jeg	  da	  er	  meget	  sjovt.	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  ikke	  som	  sådan	  
er	  særligt	  70’er,	  selvom	  det	  garanteret	  er	  det,	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  forbinder	  med	  det.	  Det	  er	  nok	  
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også	  fordi	  jeg	  er	  vokset	  op	  med	  et.	  Men	  det	  kunne	  ligeså	  godt	  være	  lavet	  i	  dag	  af	  en	  eller	  anden	  gammel	  
dame,	  der	  bare	  havde	  hækle	  mani.	  Jeg	  tænker	  det	  ikke	  som	  særligt	  autentisk.	  Det	  tror	  jeg	  mere	  et	  
ryatæppe	  ville	  være 

I:	  Ok.	  Hvorfor	  ville	  det	  være	  autentisk?	  	  
R:	  Fordi	  det	  bruger	  man	  bare	  ikke	  i	  dag	  mere.	  Det	  var	  noget	  fra	  70’erne,	  og	  det	  er	  ikke	  rigtig	  kommet	  
tilbage,	  og	  det	  gør	  det	  nok	  heller	  ikke.	  Jeg	  tror	  folk	  syntes	  det	  var	  lidt	  besværligt	  at	  gøre	  rent 

I:	  Så	  har	  vi	  det	  sidste	  billede,	  det	  er	  nogle	  gamle	  julekugler 

R:	  Nå,	  de	  er	  gamle?	   

I:	  Ja,	  de	  skulle	  være	  fra	  50’erne	  i	  original	  æske 

R:	  Det	  er	  sjovt,	  det	  ville	  jeg	  aldrig	  kunne	  se.	  Jeg	  kan	  godt	  se	  de	  slet	  ikke	  passer	  ind	  i	  dem,	  man	  
producerer	  i	  dag.	  De	  er	  ret	  farverige.	  Det	  der	  med,	  at	  der	  en	  lille	  historie	  på.	  Det	  er	  ret	  vildt	  de	  har	  
holdt.	  Hos	  os	  der	  smadrer	  de	  ret	  tit,	  de	  der	  kugler.	  Det	  har	  vel	  også	  en	  charme	  over	  sig.	  Tænk	  engang	  at	  
der	  er	  nogen	  der	  har	  gidet	  at	  gemme	  dem.	   

I:	  Er	  de	  autentiske?	  	  
R:	  Ja	  i	  og	  med	  at	  de	  er	  fra	  50’erne,	  så	  er	  de,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  udtryk	  for	  en	  tidsånd.	  For	  julen	  er	  noget	  
klassisk	  og	  det	  har	  det	  altid	  været,	  og	  det	  vil	  det	  altid	  være.	  De	  der	  kugler	  har	  vel	  eksisteret	  siden	  man	  
fik	  juletræ.	  Men	  det	  er	  da	  sjovt	  at	  tænke	  på,	  hvor	  mange	  juleaftener	  de	  ikke	  har	  oplevet,	  såfremt	  der	  er	  
nogen,	  der	  har	  givet	  dem	  den	  ære	  at	  bruge	  dem.	  Det	  kunne	  man	  godt	  forestille	  sig,	  sådan	  nogle	  der	  
samler	  på	  dem,	  og	  så	  kommer	  de	  aldrig	  frem.	  Jeg	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  ting	  skal	  bruges.	  Fair	  nok	  
hvis	  man	  ikke	  får	  det	  brugt,	  men	  det	  skal	  ikke	  være	  fordi	  man	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  bruge	  det.	  Det	  skal	  
ikke	  være	  sådan,	  at	  man	  tænker	  “nu	  køber	  jeg	  de	  her	  julekugler,	  og	  så	  lægger	  jeg	  dem	  inde	  i	  skabet	  og	  
er	  bare	  rigtig	  glad	  ved	  at	  de	  ligger	  der,	  men	  jeg	  kunne	  aldrig	  finde	  på	  at	  hænge	  dem	  op	  til	  jul”.	  Det	  
synes	  jeg	  er	  mega	  synd,	  og	  bare	  spild	  af	  pæne	  ting	  man	  kunne	  kigge	  på	  til	  jul 

I:	  Hvad	  hvis	  det	  var	  nogen	  du	  havde	  arvet?	   

R:	  Så	  ville	  de	  jo	  have	  en	  historie,	  der	  var	  vigtig	  for	  mig,	  og	  så	  ville	  de	  være	  klart	  mere	  autentiske.	  Fordi	  
så	  er	  det	  noget	  personligt	  for	  mig,	  at	  jeg	  ved	  mormor	  havde	  dem	  hængende	  hvert	  år	  til	  jul,	  fordi	  det	  
har	  min	  mor	  fortalt.	  Det	  tror	  jeg	  ville	  give	  det	  en	  autenticitet.	  Faktisk,	  den	  der	  påfugl	  (peger	  på	  
porcelæns	  påfugl	  på	  bordet),	  det	  er	  en	  jeg	  har	  arvet	  fra	  min	  farmor.	  Du	  kan	  se,	  hun	  har	  skrevet	  på	  den.	  
Hun	  har	  ingen	  respekt	  for	  at	  det	  er	  Royal	  Copenhagen:	  “Rikke	  Ø.	  O.”	  med	  kæmpe	  sprittusch	  i	  bunden.	  
Hun	  var	  dement	  til	  sidst,	  så	  de	  sagde	  til	  hende,	  at	  hun	  skulle	  skrive	  ned	  hvem	  der	  skulle	  have	  hvad,	  
hvilket	  så	  førte	  til	  at	  hun	  bare	  skrev	  på	  den.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  købe	  den	  her	  selv,	  hvis	  ikke	  det	  var	  
fordi	  min	  farmor	  tydeligvis	  havde	  ment,	  at	  jeg	  skulle	  have	  den.	  Jeg	  var	  ret	  vild	  med	  den,	  da	  jeg	  var	  lille,	  
og	  jeg	  tror	  jeg	  har	  sagt	  til	  hende	  tusind	  gange	  “ej	  farmor,	  jeg	  vil	  gerne	  have	  påfuglen”,	  da	  jeg	  var	  fem	  år	  
eller	  sådan	  noget.	  Det	  har	  hun	  så	  gjort	  alvor	  af,	  men	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  havde	  købt	  den	  selv.	  Men	  fordi	  jeg	  
huske	  den	  har	  stået	  i	  min	  farmor	  og	  farfars	  hjem,	  jeg	  kan	  tydeligt	  huske	  den	  stod	  i	  hjørneskabet	  så	  højt	  
oppe	  at	  vi	  ikke	  kunne	  nå	  den.	  Så	  hvis	  vi	  ville	  kigge	  på	  den,	  skulle	  min	  farmor	  tage	  den	  ned.	  Og	  det	  gør	  
da	  helt	  klart,	  at	  den	  får	  en	  historie	  og	  en	  betydning	  for	  mig,	  som	  den	  ikke	  ville	  have,	  hvis	  jeg	  så	  den	  på	  
et	  loppemarked.	  Så	  ville	  jeg	  bare	  tænke	  “yet	  another”	  grimt	  dyr.	   

I:	  Så	  det	  har	  noget	  at	  sige 

R:	  Ja	  helt	  klar 

I:	  Så	  har	  vi	  været	  igennem	  dem	  alle	  sammen.	  Var	  der	  nogle	  du	  tænkte	  var	  mere	  autentiske	  af	  andre?	   
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R:	  Jeg	  tænker	  de	  første	  to	  kjoler	  og	  så	  70’er	  kjolen	  var	  ret	  autentiske.	  Og	  også	  Royal	  Copenhagen	  
koppen,	  fordi	  den	  har	  hele	  historien	  og	  er	  dansk.	   

I:	  Også	  selvom	  den	  bliver	  lavet	  i	  Kina	  nu?	  	  
R:	  Jaa,	  jeg	  antager	  bare	  ud	  fra	  dugen	  den	  står	  på,	  at	  det	  er	  en	  gammel	  kop,	  som	  er	  blevet	  produceret	  i	  
Danmark.	  Men	  hvis	  det	  var	  en	  nyproduktion,	  så	  ville	  den	  ikke	  en	  del	  af	  de	  autentiske.	  Min	  mor	  fortalte,	  
at	  der	  var	  strejke	  på	  Royal	  Copenhagen	  i	  70’erne,	  så	  der	  sad	  de	  og	  malede	  på	  paptallerkener,	  da	  hun	  
kom	  forbi	  på	  Strøget.	  Hun	  sagde,	  at	  noget	  af	  det	  hun	  havde	  fortrudt	  mest,	  det	  var	  at	  hun	  ikke	  havde	  
købt	  sådan	  en	  paptallerken.	  Jeg	  tror	  det	  var	  sådan	  noget	  strejke	  for	  ligeløn,	  så	  damerne	  de	  satte	  sig	  ind	  
på	  Strøget,	  så	  man	  kunne	  se	  hvor	  dygtige	  håndværkere	  de	  var,	  og	  at	  der	  slet	  ikke	  blev	  sat	  pris	  på	  deres	  
kunnen.	   

I:	  Så	  Marimekko,	  30’er	  kjolen,	  50’er	  kjolen	  og	  Musselmalet?	   

R:	  Ja,	  hvis	  den	  er	  gammel	   

I:	  Hvis	  man	  skal	  summe	  op,	  hvad	  er	  noget	  der	  er	  autentisk	  så?	   

R:	  Jeg	  tænker	  det	  er	  noget,	  der	  har	  en	  historie.	  Det	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  være	  en	  historie	  jeg	  
kender	  til,	  men	  noget	  hvor	  jeg	  har	  en	  forestilling	  om,	  at	  det	  har	  en	  historie.	  Selvfølgelig	  er	  det	  altid	  fedt	  
at	  blive	  bekræftet	  i	  sin	  historie,	  eller	  at	  få	  fortalt	  en	  historie	  om	  en	  genstand,	  så	  gør	  det	  jo	  at	  det	  bliver	  
mere	  autentisk 

I:	  Hvad	  gør	  det,	  at	  der	  er	  den	  der	  historie,	  selv	  hvis	  det	  er	  en	  du	  ikke	  kender?	   

R:	  Jeg	  tror	  bare	  det	  gør,	  at	  man	  bliver	  bekræftet	  i,	  at	  det	  har	  levet	  et	  liv	  før.	  Det	  får	  sjæl	  på	  en	  eller	  
anden	  måde.	  Det	  er	  lidt	  ligesom	  med	  vores	  lejlighed	  her,	  jeg	  har	  altid	  haft	  det	  sådan,	  at	  jeg	  aldrig	  
nogensinde	  kunne	  finde	  på	  at	  købe	  et	  nyt	  hus	  og	  så	  flytte	  ind	  i	  det.	  Det	  mangler	  bare	  sjæl	  og	  levet	  liv.	  
Og	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  pænere	  at	  bo	  i	  en	  gammel	  københavner	  lejlighed	  end	  i	  et	  spritnyt	  hus.	  Det	  har	  
jeg	  også	  snakket	  med	  min	  kæreste	  om:	  vi	  skal	  aldrig	  flytte	  ud	  og	  købe	  en	  byggegrund	  og	  bygge	  et	  hus	  
selv.	  Så	  hellere	  en	  gammel	  murermestervilla	  i	  Valby	  eller	  Vanløse.	  Det	  er	  ret	  vigtigt,	  det	  der	  med	  at	  det	  
har	  haft	  en	  historie	  før,	  og	  så	  synes	  jeg	  også	  bare,	  at	  der	  var	  en	  pænere	  æstetik	  i	  gamle	  dage.	  De	  havde	  
bare	  bedre	  smag.	  I	  dag	  er	  der	  virkelig	  meget,	  der	  er	  virkelig	  grimt.	  Og	  nu	  er	  vi	  så,	  efter	  finanskrisen,	  
begyndt	  at	  få	  en	  fascination	  af	  de	  her	  60’er	  inspirerede	  møbler,	  så	  det	  begynder	  at	  blive	  bedre.	  Men	  
der	  har	  været	  en	  lang	  periode	  i	  starten	  af	  00’erne,	  hvor	  det	  virkelig	  var	  det	  store	  opsving,	  hvor	  alt	  bare	  
var	  virkelig	  grimt.	  Det	  har	  jeg	  aldrig	  rigtig	  kunnet	  føle	  mig	  til	  rette	  i.	   

I:	  Jeg	  tror	  jeg	  har	  været	  igennem	  alle	  mine	  spørgsmål.	  Er	  der	  noget	  du	  vil	  tilføje	  eller	  kommentere	  på?	   

R:	  Nej	  jeg	  tror	  vi	  har	  været	  meget	  godt	  rundt	  om	  det	  hele 


