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V
il du ikke have en caffé latte? Jeg vil så 
gerne prøve min nye espressomaskine.” 
Duften af kværnede kaffebønner siver 
allerede op omkring den sortklædte, 
blonde skikkelse, der bakser med en 
sølvskinnende espressomaskine på 

det lidt for lave bord. Vi er i det lille hvidmalede køkken 
på den 36-årige danske skodesigner Camilla Skovgaards 
nye kontor i Chelsea i London. Ved endevæggen i show-
roomet står en hvid reol med to sirlige rækker af Camilla 
Skovgaards sko. Der er bestselleren  – plateaustøvlen med 
savtakket gummihæl – gengangere, som gladiatorsandaler 
med sølvkæder i støvede farver, og nye indslag i form af en 
ultrahøj gråbrun ruskindsstøvle med overdimensionerede 
frynser. Camilla Skovgaard er høj, mindst 180 centimeter, 
og ekstra høj som hun står der med bare ben i stiletterne, 
hvorfra to store dragetatoveringer snor sig op ad hendes 
skinneben. Hun er iklædt en enkel sort bluse og nederdel, 
og kun en rå asymmetrisk kant afslører, at yndlingsdesig-
neren Rick Owens står bag. 

“Jeg er kæmpefan af Rick Owens, jeg elsker ham. Jo 
mere af hans tøj man har, des mindre har man brug for 

andre designere. Han og Tomas Maier for Bottega Veneta er mine 
favoritter. De er tidløse,” siger hun. Ansigtet er næsten makeup-frit, 
indrammet af blond pagehår og markant malede øjenbryn.

På alles fødder
Det seneste år har været skelsættende for den danskfødte designer. 
Modemagasiner, -blogs og fashionistaer har sukket om kap over hen-
des sko. Sidste års sommersalg eksploderede hurtigere, end de 130 
forhandlere i 28 lande kunne nå at trykke på ‘genbestil’. Det har hel-
ler ikke skadet forretningen, at Rihanna valgte at gå på scenen iført en 
kridhvid udgave af Camilla Skovgaards seneste hitstøvle, ‘Saw’ med 
den zig zaggende plateau-gummihæl. Eller at Halle Berry stak Camilla 
Skovgaards stiletter op under næsen på Jay Leno i talkshowet The 
Tonight Show With Jay Leno i den bedste sendetid. 

“Han sagde heldigvis, at de lugtede af læder, ikke af lim,” siger 
Camilla Skovgaard og griner lidt ad opremsningen af kendte fans. 

“Det er altså ikke, fordi jeg er løbet efter stjernerne med mine sko. 
De er kommet til mig, og de eller deres stylister har betalt fuld pris for 
dem.” 

Som Celine Dion, hvis stylist ringede for at spørge, om det mon var 
muligt at genbestille to par gladiatorsandaler, som divaen havde slidt 
op på sin turne. 

Gennembruddet
I 2005 var Camilla Skovgaard stadig ukendt og halvvejs gennem sin 
Masters Degree på designskolen The Royal College of Art i Lon-
don, da hun blev headhuntet af Matthew Williamson. Et foto af en 
pytonsandal fra hendes første spæde prøvekollektion var havnet på 
Vogues glittede sider og havde pikeret den farveglade englænders inte-
resse. Efter en kort mailudveksling og et par nervøse møder var hun 

“JeG håber virkeliG, 
at det ikke bare er 

beGynderheld”

Hvad skulle det 
være? Et par 
fine sko? Tjek. 
36-årige Camilla 
Skovgaard klæ-
der Halle Berrys 
og Rihannas 
fødder på. Her er 
hun i sit show-
room i London 

Camilla skovgaard designer sko, der giver louboutin og Choo kamp 
til stregen. skulpturelle sko, som stylister og fashionistaer står på tæer 
for at få fingre i. vejen mod toppen har ført den høje skodesigner forbi 

marengskjoler, hidsige italienske sko-fabrikanter og på kindkys med 
designeren matthew Williamson 

Tekst: Mette Bassett  Foto: Louise Samuelsen
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hyret til at designe sko til catwalken. 
“Jeg lavede en masse skitser, og Matthew valgte så de 

sko, der skulle produceres. Han valgte farverne, og jeg 
anbefalede lædertyper og sørgede for prototyper og pro-
duktion. Matthew elsker høje sko. Jeg kan huske, at jeg 
blev ved med at sige til ham: ‘De her sko er for høje til 
retail, du bliver nødt til at have nogen i mellemhøjde til 
butikkerne’,” siger Camilla Skovgaard. 

Men én ting er at designe sko til hverdagsbrug, en 
anden er at skabe fabulerende fodtøj, der ser godt ud på 
catwalken – sko, som bringer det bedste frem i designe-
rens tøjkollektion. Catwalken kalder på tårnhøje stiletter, 
der ikke altid sidder formstøbt på modellernes fødder. 
Camilla Skovgaard forklarer, hvordan hun i forbindelse 
med et modeshow så modellen Lily Cole slingre faretru-
ende af sted i sine sko. 

“Lily Cole har besværlige fødder, hun har en meget høj 
svang. Det samme har Claudia Schiffer. Det gør det svært 
for dem at finde sko med nok støtte. Hilary Swank har 
fantastiske fødder, og Pamela Anderson – hun har fanta-
stiske tæer. Fødderne er det første, jeg kigger på, når jeg 
ser fotos af kendte.”

Omtrent samtidig som mailen fra Williamson landede i 
Camillas Skovgaards indbakke, blev hun kontaktet af det 
amerikanske luksusstormagasin Saks Fifth Avenue. De 
havde også set hendes innovative sko i et magasin og ville 
gerne købe et parti  uden for sæsonen. 

“Jeg kan huske, at jeg satte mig ned foran undervi-
serne på The Royal College of Art, blandt andet Betty 
Jackson (farveglad britisk tøjdesigner, red.), som var 
gæstelærer den dag, og forsigtigt nævnte, at Saks havde 
henvendt sig for at købe mine sko. De frarådede mig at 
sige ja og syntes i stedet, at jeg skulle koncentrere mig 
om at få gjort uddannelsen færdig. Men jeg lyttede ikke 
til dem. Jeg overvejede det nøje, men så det som en 
kæmpe mulighed, jeg ikke kunne lade passere forbi,” 
siger Camilla Skovgaard.

Snart fik hun så travlt, at hun knap havde tid til at dukke 
op til undervisningen. 

“Jeg brugte al min tid på fremstillingen. Jeg var en fuld-
tidsstuderende, der designede sko fra mit køkkenbord. 
Jeg havde intet pressekontor, men oprettede fire forskel-
lige mailadresser: én, der hed Camilla, én, der hed Info, 
en pressemail og én til salg. Og så svarede jeg selv på det 
hele. Jeg kan huske, at der var en kunde, der engang skrev 
til mig: ‘Come on, Camilla – jeg ved altså godt, at de alle 
sammen er dig’,” ler Camilla Skovgaard.

farvel til mattheW
Efter tre års samarbejde gik Camilla Skovgaard og Mat-
thew Williamson sidste sommer hver til sit. 

“Matthew har været en kæmpe støtte for mig helt fra 
begyndelsen.  Men vi voksede fra hinanden og gik i hver 
sin retning. Han går efter det feminine og klassisk sexede 
og mere konventionelle. Og så elsker han pytonskind, 
fordi det koster en formue. Jeg synes også, der skal være et 
billigere alternativ, og så forsøger jeg hele tiden at skubbe 
og flytte grænserne og lave noget nyt. Mine sko har et 
mere industrielt præg,” siger Camilla Skovgaard.

Lige siden afskeden med Matthew Willamson har der 
gået rygter om nye samarbejder, om store designhuse 
som Balmain, der har haft snøren ude, så de kunne booste 

deres profil ved at hyre den talentfulde skodesigner med det arkitekto-
niske udtryk. Og rygterne har ikke svirret uden grund.

“Jeg tilbragte fire måneder i New York sidste sommer på et sam-
arbejde med en af USA’s hotteste unge designere. Jeg kan af kon-
traktmæssige årsager ikke afsløre, hvem det var, da jeg valgte at udgå 
af samarbejdet og i stedet koncentrere mig om min egen forretning. 
For første gang i fire år er det kun mig nu. Det eneste, jeg har sagt ja 
til, er et par mindre samarbejder til næste vintersæson, hvor jeg har 
designet sko for den britiske designer Amanda Wakeley, Twenty8-
Twelve (Sienna Miller og søsteren Savannahs mærke, red.) og en ny, 
upcoming designer i New York, der hedder Graeme Armour,” siger 
hun.

et lille avisudkliP 
Camilla Skovgaards vej ind i skoverdenen har været lang og ikke uden 
omveje.  Hun har været opslugt af design og haute couture, siden hun 

som 15-årig sad hjemme i 
Kongens Lyngby og sendte 
skitser af sted til idolet, 
den danske modeskaber 
Erik Mortensen, der havde 
arbejdet som chefdesigner 
i Paris for både Balmain og 
Jean-Louis Scherrer. 

“Jeg sendte ham de mest 
forfærdelige tegninger, men 
fik to smukke, håndskrevne 
breve tilbage, hvor han dels 
opmuntrede mig, dels anty-
dede, at haute couture var 
ved at uddø, og at det var 
en krævende branche. Og 
så rådede han mig til at få 
en god uddannelse,” siger 
Camilla Skovgaard.

Som sagt så gjort. Det 
næste stykke tid brugte 
Camilla på at uddanne 
sig i tøjdesign på Tilskæ-
rerakademiet i København, 

couture-uddannelsen Le 
Chambre Syndicale De 
La Couture i Paris og på et 
skrædderkursus i London. 
Men så tog hendes liv en 
drejning. En lille lap avispa-
pir var alt, der skulle til.

“Min mor havde klippet 
en lille annonce ud fra Ber-
lingeren og lagt den på mit 

skrivebord. Overskriften var: ‘Bliv modedesigner i Dubai’. Det var 
søndag, og jeg kedede mig, så jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne 
bruge ti minutter på at skrive en ansøgning på skrivemaskinen. Man 
skulle være mindst 25 år gammel og have en længere uddannelse, 
men jeg blev alligevel indkaldt til interview på Hotel Sheraton i 
København.”

Et par måneder senere trådte den unge dansker ud af flyet og ind 
i en mur af fugtig varme og et nyt liv som kjoledesigner for Dubais 
elite anno 1993. 

“Jeg var skrækslagen den første dag på arbejde. Min chef efterlod 
mig i et showroom fyldt med tilslørede, lokale kvinder og bad mig 
om at tage mål. Jeg turde knap røre ved dem, efter at de havde afført 
sig deres sorte abayas (religiøst klæde, red.). Jeg var bange for at for-
nærme dem eller deres religion, når jeg skulle sætte knappenåle i. Og 
de lo bare ad mig og rørte ved mit lyse hår. Så man kan sige, at jeg 
blev kastet ud i det,” siger Camilla Skovgaard.

sWarovski-krystaller oG 
marenGskJoler
Det var luksuriøse tider i Dubai i start-90’erne, hvor ara-
biske oliesheiker iført Ray-Bans drønede rundt i hvide 
Cadillacs i de mange rundkørsler. Imens stod Camilla 
Skovgaard seks dage om ugen i kølige paladser og tog mål 
til kjoler, der ikke kunne blive overdådige nok. 

“Jeg var omgivet af de vildeste kjoler. Kjoler fyldt med 
30 kilo tunge Swarovski-krystaller, som indiske og paki-
stanske assistenter havde brugt månedsvis på at sy på i 
hånden. Jeg husker et bryllup, hvor bruden måtte have 
bittesmå hjul monteret under sin kjole, ellers kunne hun 
ikke gå. Selv med hjulene kunne man se hendes hals 
strække sig i et forsøg på at flytte sig,” siger Camilla Skov-
gaard.

Hvad der skulle have været et enkelt læreår i Dubai 
endte som syv, og de sidste fire med eget firma. Men der 
var et stort minus ved arbejdet som designer i Dubai.

“Mændene uden for familien må ikke se kvinderne, så 
fotografering og presse er forbudt. Efter syv år begyndte 
jeg at føle, at det var begrænsende, at der aldrig var nogen 
udenfor, der så mit arbejde.”

Camilla Skovgaard var på det tidspunkt mættet af 
marengskjoler og Dubai og var lige kommet ud af et læn-

gere forhold. Hun havde også opdaget et hul i markedet. 
“Jeg lagde mærke til, at skokvaliteten ikke fulgte kjo-

lerne. Godt nok var Sergio Rossi der og senere Jimmy 
Choo. Men de arabiske kvinder endte tit med at vælge 
sko med klumpet plateausål, som var for klodsede til de 
elegante festkjoler. De brugte sindssygt mange penge på 
kjole, hår, makeup og eksklusiv parfume, og så endte de 
med at vælge de der grimme sko. Jeg forstod det ikke. 
Heldigvis er Dubai de senere år blevet meget, meget 
bedre på skofronten,” siger hun.

beskidt arbeJde 
Camilla besluttede sig for at tage hjem til Danmark for en 
kort bemærkning, men under nedpakningen fandt hun en 
gammel artikel om Cordwainers Shoe College i London 
i en skuffe. Den satte tanker i gang, og hun endte med at 
sende en ansøgning af sted til den velrenommerede sko-
mageruddannelse, og hun kom ind. På Cordwainers fik 
den nu forhenværende kjoledesigner stor respekt for sko-
magerfaget. 

“Jeg er vild med håndværket og traditionen. Man skal 
smøge ærmerne op for at designe en god sko – få beskidte 
fingre. Der er noget nærmest filosofisk over det, og der 
er masser af teknik involveret, når man designer noget, 
der skal kunne bære et andet menneskes kropsvægt og 
balance. Og de havde de mest fantastiske undervisere på 

“Jeg var nok lidt forkælet, for 
jeg kom til London som 27-årig og 

var vant til at arbejde for 
præsidentens familie i Dubai”

Stiletter i lange 
rækker. Selv den 
kræsne kan få 
stillet skobeho-
vet hos Camilla 
Skovgaard

IntervIew



	 50	 COSTUME.DK

Cordwainers, der virkelig fik fremelsket kærligheden til 
håndværket hos de studerende,” siger Camilla Skovgaard.

Bagefter tog Camilla Skovgaard sin Masters Degree 
på Royal College of Art, hvor det handlede mindre om 
håndværk og mere om at finde sig selv som designer. Men 
det har taget mange år for skodesigneren at komme fri af 
Dubai-skallen. 

“I Dubai designede jeg kjoler til kvinder, der ikke kunne 
få detaljer og dekorationer nok. Det handlede ikke om 
min smag som designer, men om deres drømme, og i dag 
har jeg det lige modsat. Jeg tror aldrig, du kommer til at 
se en blomst, en paillet eller en unødvendig sløjfe på mine 
sko. Jeg føler, det som om, at jeg, for hvert år der går, smi-
der endnu et lag af Dubai-hammen og omsider er ved at 
nå ind til mig selv og mit eget udtryk,” forklarer hun.

den italienske 
forbindelse
Det har ikke været let at få skodrømmen 
til at gå i opfyldelse. Camilla Skovgaard 
har flere gange været tæt på at give op. 

“Jeg havde det mest forfærdelige første 
år i London. Jeg kom fra en luksustilvæ-
relse i Dubai med eget hus og firma til et 
iskoldt værelse hos en indisk familie i en 
forstad til London. Jeg måtte stå op klok-
ken seks hver morgen og tænde for vand-
varmeren en time, før jeg skulle i bad. Jeg 
flyttede fire gange det første år, og det gik 
også rigtigt dårligt i skolen. Jeg var nok 
lidt forkælet, for jeg kom til London som 
27-årig og var vant til at arbejde for præ-
sidentens familie i Dubai. Jeg troede, at 
jeg kunne det hele, men jeg vidste intet, 
og alt, jeg gjorde, var forkert. Jeg skulle 
starte helt forfra,” siger hun.

Camilla Skovgaard holdt ved, og hun 
endte med topkarakterer og en klar for-
nemmelse for sine fremtidsplaner. En 
stædighed, som også har været nødven-
dig, da en af hendes tidlige skokollektio-
ner blev saboteret af en italiensk skofabri-
kant. 

“70 procent af hælene knækkede af sti-
letterne, når kunderne gik med dem. Det 
var katastrofalt for mit omdømme, og jeg 
måtte kalde skoene tilbage og kunne ikke 
nå at finde en ny producent,” fortæller 
hun.

Tre år senere har hun stadig gang i en 

retssag mod fabrikken, og hun har intet tilovers for støvlelandets sko-
fabrikanter. 

“Jeg kan ikke arbejde med italienske skofabrikanter. Størstedelen 
af dem, jeg har arbejdet med, var umulige at kommunikere med. De 
opførte sig som små børn, hoppede op og ned og råbte ad mig. Og 
fordi jeg er en ung, blond kvinde, tog de mig ikke seriøst. Hvad der 
tager 20 minutter i London, tager tre timer i Italien. Jeg bruger stadig 

italiensk læder, men efter tre år flyttede 
jeg min produktion til Kina og har nu 
en fuldstændig fantastisk fabrikant, som 
også fremstiller til Marc Jacobs, Prada og 
Givenchy.”

Og der er flere kampe, der skal kæm-
pes. Senest har der været en bølge af 
kopisager, som der bliver flere af, i takt 
med at populariteten stiger. 

“Se,” udbryder hun og hiver en æske 
med et par sorte sko ned fra en hylde. 

“De her Steve Madden-sko er 100 pro-
cent magen til et par af mine sko. Eneste forskel er kvaliteten.”

smalltalk oG ChamPaGnebobler
Det står klart, at Camilla bruger størstedelen af sin vågne tid på forret-
ningen. Men der må da også være plads til lidt glamour og boblende 
champagne? 

“Det lyder kedeligt, men jeg går ikke så meget ud på grund af al 
rejseriet mellem London, New York, Hong Kong, Sydney og Las 
Vegas, der gør, at jeg misser mange fester. Smalltalk giver mig sved på 

panden. For nylig var jeg inviteret til Saks i 
Miami. Jeg mødte op til, hvad jeg troede 
skulle være et uformelt møde med persona-
let og en snak om mine sko, men da jeg kørte 
op ad rulletrappen, så jeg mandlige modeller 
med sølvbakker med champagne stå klar, og 
der var morgenmad med vicepræsidenten 
for Saks og deres bedste kunder. Så bliver 
jeg nervøs og føler, jeg skal performe. Jeg 
bliver taget meget seriøst af amerikanerne, 
men indvendigt krummer jeg tæer, når folk 
behandler mig på den måde. Men det er jeg 
ved at lære.”

Lige nu er hun dog mest optaget af næste 
kollektion og det voksende skoimperium. 

“Jeg bliver meget lykkelig, hvis det her 
lykkes. Det seneste år er alt ved at gå op i en 
højere enhed, og tro mig: Jeg håber virkelig, 
at det ikke bare er begynderheld,” siger hun.

Camilla Skovgaard og hendes sko i eget 
navn er kommet for at blive, til gengæld må 
mand, børn og privatliv vente. 

“Mig, gift? No, no no. Kun med mine sko. 
Jeg havde muligheden for børn og ægte-
skab i Dubai, men valgte det fra. Lige nu 
kan jeg ikke adskille arbejde og privatliv, 
og jeg sover med min Blackberry ved siden 
af mig. Mine venner er utroligt forstående, 
men nogle gange, når vi er ude, bliver de lidt 
irriterede på mig. De siger: ‘Camilla, du ved 
ikke længere, hvordan man holder fri’. Jeg 
kommer altid til at dreje samtalen over på 
mit arbejde,. Men det er, fordi det er det, jeg 
elsker allermest.”

“Jeg var en fuldtidsstuderende, der 
designede sko fra mit køkkenbord. 
Jeg havde intet pressekontor, men 

oprettede fire forskellige mailadresser”

 Camillas  
 3 sko-favoritter 

IntervIew

Sko fra Camilla 
Skovgaard til
 3.986 kr. hos 

Luisaviaroma.com

Sko fra Camilla 
Skovgaard hos Net-

a-porter.com
 til ca. 2.900 kr.

Sko fra Camilla 
Skovgaard til 
3.150 kr. hos 

Lesfillesfolles.dk

Få Camilla Skovgaards sko 
hos blandt andre Paristexas i 
København, Lesfillesfolles.dk 

og Stylepaste.com


