




I ALØKONOMISKE KONSE V
Mange mennesker opfatter mode og sIl som overfladiske fænomener, som en masse overfladiske
og ~marte menne~ker beskæftiger sig med I denne artikel vd vi bevise, at moden har langt stone
mdflyde se p vores hverdag, end VI maske lige går og tror Yderligere vil vi afslore, hvorledes
d g SI IgenneM h stonen har haft vidtrækkende konsekvenser på makrookonomlsk niveau
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man te~terer sg Iden amerikanske CltOnom s hstone
tivTS VI først kIgger på USA's statsgæld. ser VI tydeligt,

at den l penoden fra 1940 Id 1950 stiger ganske
votdsomt Dette tllsknves ofte den faktor, at Anden
Verdenskng var en dyr affære Dette er dog kun den
halve sandhed.lor 1950 erne var ogs.\ den penode, hvor
begrebet·casual fnday· blev opfundet og dyrket I USA
Fænomenet medfane, at man slækkede på den offloe le
dress-code. der herskede på dlver!.e kontorer og således
fravalgte slipset og det stl'o'e jakk.esæt om fredagen. ul
fordel for en mere afslappet og sporty stIl. Dette er
desværre blevet misforstået lige Siden som et udtryl for,
al det pludselig er tIlladt at have grimt tOj på. Fraværet af
velklædte mennesker og opblomstrmgen af JogglflgtoJ
og baseball (aps medfane naturligVIS et drasllsk fald

I produktiVIteten mgen
kan IO koncentrere sig om
at arbejde effektivt, når
alle ens kolleger render
rundt I gysehgt sportsto/.
Denne oversete detalje I

verdenshiStOlien forklarer.
hvorfor USA S stalsgæld

Ikke blev betalt lilbage op gennem tresserne, I 1970
går del helt galt Her slår (asual fflday nemhg for
alvor Igennem I de store amenkanske Virksomheder
og den darllge stil breder sig Id flere dage af ugen:
Produkt.lVlleten falder yderligere og kan ikke længere
dække det almindelige forbrug, hvilket medfarer, at
staugælden eksploderer, og mflatlOnen bhver hislorlsk
ho,

Et andet hlstoflsk eksempel på de katastrofale
følger, som dårlig stIl medferel, skal fmdes omknng
artusmdsklftet. Her op evede man en ganske voldsom

Det, der fik bægeret til at
flyde over, var imidlertid, da

man tillod sandaler til mænd.

mathias vtsttrgaard og helle rohde andersen

""hot"'" Den mode VI ar dag hJJ lun
nt.IVæ'feOde fofm mdt~ af det

I'tvot de massepnxiucerede 'eady-
.nft••~""; ovtrtog $t) n 09 skabte det

om':;~:<S!;o "lO<l",,~ som VI t>nder dag For dette
haute couture. der definerede

aIIf Indre prodtKenter efte gnede
haute COtJtlnn og tDr man havde et

~onod""'ebegolJe<,"reb.tl. som det ekS<1terfr I dag. gJorde
:ge den person ge stil sg gældende Da

borge iSse ...æltede anstokratlel
var det således ogsa fordi de formaede at

ab! defes heft egen StJ En 51 der gjorde op med
tlets eljuavaganct' og fIlCes t l fordel for

dygiigt'Ied og mådehokf Ved aftenligt at signalere
disse ærd er skabtes
eIi .g del'lt tet SOI'l'l

andre borgere kunne
t SIg Del 'laf

såleaes ogsA gennem
en dygi g brug af stil og
mede at borger'" a~n
>and! "" plad, og
de ra' e' blev gl\JI'Idlagt

Verlder VI b el mod nutiden, sei ligeledes mange
eksempler p,J, ttYordan modeog SI har Slor betydning, fx
fort1ofd PP'SOO g !oucctS. Forfaneme til nærværende

a e forholder SIg politIS_ neutrale. men bemærker,
at Da mat s nlJværend~ Slatsmir'! ster - ligegyldigt

ad man e ers lTlatte mene om 'aretslaks anno 200.1'
- ha'tde bedre end sme nærmesle konkurrenter da
han vand" SIt1 SLlMt IlJSterpost God og dårlig !oti' er
oog e deterrru erende for IndIVidets personlige
succes eler fIaSko Sæl Igt den dår ge St J har langt
"TIff'e dtræk.~~llOe kon!.ek~ensel hv ~et tydeligst

1000 USA's Statsgæld
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Indførelsen af "casual
friday" hæmmer

produktiViteten og gælden
fra Anden Verdenskflg
bhver Ikke betalt tilbage

1980 199'\.

Her går det helt
galt, Casual Fridav
udbredes lillangl
de fleste
amerikanske
Virksomheder

økonom sk vækst, som senere blev døbt dot-com·
bolgen Som bel:endt endte denne økonomiske
-udI/II: '"g og vækst med et pludseligt brag At denne
sorgehg afslutnrng nødvendIgVIS mAtte blive VIrkelighed
Skyldtes Ikke !lA meget de urealistiske forrelnm9~planer

men dellmod den uklltlske brug af sponstoJ I starte~
gik det selvfolgehg godt folk klædte sig I mod~lmng
III de forste mange fejltolkninger af (asual-begrebet
~ort5at anstændigt. men som økonomien udViklede sig'
egyndte folk at blive slosede, og I m.inederne omkrm~

marts 2000 begyndte flere wksomheder særligt I
sri FranClSco-omrAdet at miste besmdelsen CasuaI
s ændslen var allerede blevet noget som man kunne
slippe af sted med hver dag Eks~mpelvls sA man
hvordan shons (Især de såkaldte Bermuda-shorts) so~
nbormalt er forbeholdt private haver og strande lo;dl de
a solullkk.ee rl n d f 'r a eren e or selv den pæneste bagdel
~avde fundel deres vej IOd pA kOntorerne Det der fik

ægde',et til at flyde over, var Imldlenld da m~n ullod
sanaerlllmædN 'sand I n ogne, hVIde og beharede I«er l
bætea er var ganske enkelt mere, end økonomien kunne
bakk' og 101"'ellgl gik del pludselig "ærll nedad

h
e er gik adskillige måneder for man mdså

vad der var gael I ' .stren Ic ga t, og dd man I 2001 genmdtort
sent g:~~, rav Iii de ansdlles pclklædnmg. var d I lor
man faet 5~nbvtr brasI, oq forsl omhlng 1003 h,wd

a I Iserel ckonomlen og ~un et p.tr r:I~' I
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Jysk Rejsebureau tilbyder flybilletter til hele verden
og har særligt lave pnser for unge og studerende. V,
kan hjælpe med al skræddersy din relse, uansel om
det gælder studieophold, fene eller orlov

BILLIGE FLYBILLETTER
TIL UNGE

OG STUDERENDE

DARLIG STIL
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Thailand
Kina
Indien
Singapore

4.830
5.395
4.345
5.560

Brasilien 6.365
New York 3.285
Jorden rundt 8.175
Ankomstpakker fra 140

fortabte Ii-norder lallede stadig rundt l hængerov OQ

flashede behårede tæer
Ud af hstorlen og disse grelle eksempler kan

man drage megen vIsdom HVIS Danmark s~al klare
sig denne stadig mere globaltserede verden
(l[al Vldcnskabsmlnlster Helge Sander) og undgå

Dltonomlske problemer I Slor skala, er det afgørende,
at VI forslog fremmest får styr på vores mode og sul
VI foreslår derfor, at man som minimum pa tinje med
hjemmekundskab Indforer undervisning I påldædnmg
og sbl l folkeskolens mellemtrm. hvor bornene bhver
undervist af ekspener l mode. om bade anstændig og
god paklædnmg Og nar VI nu el ved folkeskolen. som
;) el del stad um l borns udVikling. hvor de for alvor
skal SOCialiseres Ind I det moderne veslllge samfunds
'lormer, så bor der oprenes en særlig Instans, der
O'o'ervager og k.ontrollerer lærernes stil. sJ man undgar
FJClllra ...en rygsækk.e. fodformede Jesussandaler. bæ
brune f!ojlsbukser og store. klamme hjemmestrikkede
sweatre Yderligere bor alle lold· og tmportregler ptt
modet0jlaves om, så man aktivt fordrer befolkmngen ttl
al klæde sIg bedre Man bor således gIve Import-ltlskud
pA fedt tDl. og naturligvIs lave et altomfanende forbud
mod enh...er larm for Import af billigt. gnml og nederen
tDj Kun VIa diSse mode og Slllmæ~slge regulatIver kan
'I sikre os en stabil c~onoml I fremtiden

Vi kan ogs.l hjælpe med arbe1dSVIsum III Auslralien og
New Zealand samt lormldle konlakt bl Nepal. hVIS du
gerne VII yde el stykke frIVIlligt arbeJde. Skræddersy dm
rejse I Jysk Relsebureaus egel Interaktive alias pi!
www.jysk·rejsebureau.dk/travelplanner. hvor du bl.a
finder rels-selv ruteforslag samt lure. treks og dykning

Jysk Rejsebureau hjælper dig ogs.! gerne ude I verden
Derfor har vi egne servi(ekontorer i Thailand. Vietnam,
Nepal, Kina. Indien. Bali. Peru. Kenya og Cuba.

Du er altid velkommen til at besoge vores seNlCekonlo'
rer og fi! gratis ri!d og veJledning samt mulighed for at
købe f.eks togbilIener og ture.
Mt pm.er ri tr..prrstf pr person Orr 1.IJn 100000000lor ndtm ti'

læs m.r. pA www.jysk·rejstbu••au.d
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