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I følge græsk tradition følges bruden af 
hendes far og gæsterne gennem landsbyen 
på vej til kirken. 

S o m e t h i n g  S p e c i a l

Det er mere end 40 år siden, at Panayotis åbnede sit 
første atelier med brudekjoler på Gormsgade i Vejle. 
Dermed blev den første side skrevet i den fortryllende 
historie om skrædderen, der kom til Danmark på noget 
nær det værst tænkelige tidspunkt.

 H istorien om kjoleskrædderen udspringer – selvfølgelig – i 
”Brudens Kilde” Nifi på Rhodos. Nifi er det græske ord for 
brud, og det var i området lige omkring den, at Panayotis 

trådte sine barnesko – og senere uddannede sig til skrædder.
 I 1965, da han kom til Danmark, var der masser af arbejde for en 
ihærdig ung mand med en solid uddannelse som skrædder i bagagen. 
Men først efter nogle år på forskellige systuer, besluttede Panayotis 
sig for at åbne sit eget brudeatelier d. 1. august 1968. 
 – Dengang var der ikke meget, der tydede på, at det skulle blive 
startskuddet til Danmarks førende Brudekjolehus. For stort set lige 
efter jeg startede mit atelier, gik bunden ud af det danske brudekjole-
marked, husker Panayotis. 
 – I kølvandet af ungdomsoprøret i 1960’erne og oliekrisen i 
1970’erne oplevede man i Danmark et rekordlavt antal kirkelige 
vielser. Hvis man overhovedet blev gift, var det som regel i jeans og 
islændersweater på det lokale Rådhus, smiler Panayotis, der udmær-
ket husker, hvordan det var at drive et brudekjoleskrædderi dengang 
i 1970’erne. 
 Der var ikke den store efterspørgsel efter skræddersyede brudekjo-
ler. Alligevel blev Panayotis ret hurtigt kendt for at lave spændende og 
anderledes brudekjoler. F.eks. i 1971, da billedet af den dengang relativt 
ukendte model Ilona Sjøgren i en sort (!!) brudekjole blev vist i B.T., og 
senere sendt ud af Reuters Bureau verden rundt. Billederne nåede sågar 
til Grækenland og Rhodos, hvor den lokale avis med stolthed kunne 
berette om øens søn, der var blevet ”verdensberømt” i Danmark.
 Det ændrede dog ikke meget på markedsvilkårene. Lavpriskon-
ceptet var totalt dominerende dengang i 1970’erne, så vi måtte klare 
til dagen og vejen ved at lave alt mulig forefaldende skrædderiar-
bejde - lige fra oplægning af herrebukser til at sy dragter til hundene i 
det lokale cirkus.

Man skal have hjertet Med
– Det vigtigste - tror jeg - er, at man har hjertet med, når man driver 
sin virksomhed - uanset hvad man laver, understreger Panayotis.  
 Min forkærlighed for de skræddermæssige traditioner gjorde, at 
vi holdt fast i at lave forefaldende skrædderarbejde i stedet for at gå 
på kompromis med kvaliteten og sy billige brudekjoler. Det er nok 

Panayotis’ brudekjoler er fantasifulde og nyskabende. I 1971 skabte 

han overskrifter for første gang med en sort brudekjole.

1. august 1968 åbnede Panayotis sin første butik i beskedne lokaler i Vejle

Forretningen voksede, selv om tiderne ikke var til store brudekjoler, og i 

1971 var der grundlag for, at Panayotis kunne flytte til større lokaler. 

I 1978 var der igen basis for en udvidelse, og nu blev herretøj også en del 

af sortimentet. Den nye butik åbnede på Dæmningen 10 i Vejle, hvor 

den også findes i dag.  
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Det første logo fra 1969 med den originale skrifttype, 
og det oprindelige udgangspunkt: Skrædderiet.

Med åbningen i nye lokaler på Dæmningen 31 i 1971 
blev brudekjolen mere fremherskende i logoet.

Med introduktionen af herretøj blev logoet redesignet 
med græske detaljer i 1978.

Søren Goth Nesgaard har designet den moderne version af Panayotis 
logoet i 2007 og tilførte begrebet ”something special.”

Gift ved 
Brudens 
Kilde
I Juni 2005 kom skrædderiet på over-
arbejde, da brudekjolen til Gitte 
Panayotis skulle færddiggøres. Gittes 
drøm var en specialudgave af model-
len ALBIR fra PRONOVIAS COSTURA 
2006. Kjolen er i en enestående beige 
silke med højhalset blonde halterneck 
og lavtsiddende bælte med store 
Swarovski krystaller. Brylluppet 
mellem Gitte og Michael Panayotis 
blev holdt d. 30. juni 2005 i lands-
bykirken i Panayotis’ fødelandsby 
Salakos på den græske ø Rhodos, med 
efterfølgende fest på landsbytorvet. 

Gift i en Panayotis model
Jette og Panayotis Diakovasilis blev gift d. 24. maj 1969. De har børnene Kristina Kiria-
kulla (32), Kostas Panayotis (35), Annia Elefteria (38) og Michael Panayotis (41). På nuvæ-
rende tidspunkt er 2 af børnene trådt i forældrenes fodspor: Sønnen Michael har overtaget 
virksomheden, og datteren Annia (uddannet designer) har etableret Atelier Elefteria på 
Frederiksberg i København.
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også dét, der har været med til at danne grundstenene i vores succes i 
dag - at vi har fastholdt, at de skræddermæssige traditioner altid skal 
være i højsædet. Samtidig lærte vi, at vil man have succes i denne 
branche, kræver det hårdt arbejde. Det er nok også én af hovedårsa-
gerne til, at vi kunne fejre 40 års jubilæum i 2008. Mange tror, at det 
er en glamourøs branche, hvor der kun er glade kunder og tænker 
måske ikke på, hvor meget arbejde der ligger bag, før en brud træder 
op ad kirkegulvet. Når jeg tænker på pigerne på vore systuer i vores 
butikker, er jeg fuld af beundring for det, de præsterer hver dag. En 
moderne brud kræver - og skal have - fuld opmærksomhed og ser-
vice, når drømmekjolen skal vælges og færdiggøres – og nogle gange 
skal der et utroligt hårdt stykke arbejde til, før vi alle er tilfredse. Jeg 
fortæller ofte historien om en brud, som stadig tydeligt kunne huske 
hendes brudekjole, og den oplevelse hun havde i den butik, hvor 
hun købte brudekjolen. 14 år efter hendes bryllupsdag! Det siger lidt 
om, hvilke udfordringer vi står overfor hver dag - året rundt. Det er 
forventninger, man ikke må skuffe. Men når det er sagt, så er der ikke 
meget, der slår en glad og forventningsfuld brud, der har fået sine 
drømme opfyldt. Det er det, vi er her for.

en del af kærlighedens største dag
– Man skal huske på, at et bryllup er dagen, hvor et brudepar skal 

opleve den dag i livet, hvor alt er perfekt. Hvor festen, maden, tøjet, 
musikken, stemningen, de mennesker man omgiver sig med - det 
hele er et udtryk for den kærlighed og hengivenhed, brudeparret har 
til hinanden og de gæster, de har inviteret. Det skal være den dag, 
som man vil kunne mindes med glæde, når hverdagen måske ikke 
lige er så rosenrød, fremhæver Panayotis, der selv er gift på 42. år. Og 
vi er glade for og stolte af, at vi stadig må være en del af denne dag 
for mange brude.

Selvom Panayotis har rundet 65 år, er han stadig aktiv på Skrædde-
riet 3 dage om ugen.
 – Jeg fik mine 2 ugentlige ”golf handicap omsorgsdage” i 60 års 
fødselsdagsgave, og nyder lidt mere tid med børnebørnene. Selvfølge-
lig skal jeg trappe lidt ned, men helt slippe faget bliver der ikke tale 
om. Efter min søn Michael kom til, har jeg fået lidt mere tid til det, 
jeg nyder mest: at designe, konstruere og klippe brudekjoler fra 
bunden. Og så længe jeg kan, så længe lysten er der og så længe, der 
er en brud, der udfordrer mine skrædderkundskaber, så bliver jeg ved 
med det, slutter Panayotis.

I 1970’erne blev Panayotis flere gange landskendt for sine 

banebrydende designs. Brude kunne blive gift i sort, prikket 

rødt eller hot pants. Fra de glade marengsdage i midtfirserne med kæmpe pufærmer!

Valentino har altid haft en særlig plads hos Panayotis. Her billede fra 

besøg på Valentinos Skrædderi.


