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Første del 
 
Grøn: Målgruppe 
Rød: Vores produkt 
Blå: Andre brugbare ting 
Orange: Citat 
Lilla: Vaner 
Fed: Martin snakker 
 
Ja jeg tænkte på Louise om du lige kunne introducere dig selv og hvad du er i forhold til det 
kollektive klædeskab? 
 
 Ja, men jeg hedder Louise Kingo Liokouras og jeg har foundet det kollektive klædeskab. Jeg er 
cand merc. Fra syddansk universitet. Og har altid været selvstændig. Altid lavet projekter. Sådan 
ejendomsprojekter eller byggeprojekter. Jeg har været bæredygtighedskonsulent for Svendborg 
kommune i forhold til at lave bæredygtigt byggeri i tankefuld. Og så underviste jeg ude på 
Svendborg handelsgymnasie hvor vi underviste i bæredygtighed. Det er 5-6 år siden det her, så det 
var ikke særligt stort. Men der så vi en film der hed ’’The true cost’’ om tøjindustrien i Bangladesh, 
som handler om de her.. Hvordan priserne bliver banket sådan i bund. og vi så også, hvad hedder 
den.. Blue Ocean.. Hvad hedder den.. En anden film. 
 
Altså en Dokumentar? 
 
Ja 
 
Ja jeg tror faktisk vi har faktisk set den, blue Ocean hedder den 
 
Ja, som handler om at, at havet og søer og hvad hedder sådan noget, floder på Bali og Thailand og 
sådan nogen steder er farvet efter sæsonens modefarver. Sådan så er de røde, så er de lillae. Og 
det så vi, og på det tidspunkt, så var AirBNB sådan spirende indenfor cirkulær økonomi, og 
deleøkonomier, og det synes jeg var rigtig spændende, så vi lejede vores hus rigtig meget ud 
gennem det, og det var der mange der ikke forstod. Der var mange der sagde sådan ’’tør i leje 
jeres hus ud, og hvad hvis nogen smadrer noget’’ og så var vi sådan, vi smadrer jo også noget når 
vi bor her altså sådan er det jo bare, det sker der nok ikke noget ved. Og så spirede den der idé om 
at lave sådan et fællesskab hvor man bytter tøj. I stedet for at købe.  Sådan så man kan få gang i 
noget der allerede var, fordi der var jo en hel masse. Alle de elever der skrev opgaver til mig, der 
kunne jeg jo se det her med at man bruger kun 30% af garderoben. 80% af det der hænger, det 
kommer faktisk ikke engang til genbrug, det ender med at blive smidt ud, fordi man flytter fra 
huset eller et eller andet, så pakker man det ned, og så bliver det bare kørt væk, fordi det har 
hængt så længe. Og så tænker jeg, der må være et eller andet sådan kvag min økonomiske 
tankegang, der må være et eller andet med tøjbutikker, der er jo ikke noget der overlever, altså 
små butikker oppe i byen, som åbner op, de lukker lige så hurtigt igen, eller knokler sig selv ihjel.  
Så jeg tænkte der må være et eller andet med den her økonomiske model hvor man committer 
folk til at blive en del af det. Så læste jeg, jeg ved ikke om du kender den der hedder ’’Jytte fra 
marketing er gået for i dag’’ som er sådan en Morten Mønster.. 
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Den kender jeg ikke  
 
Nej, den skal du læse 
 
Ja 
 
Den er vildt interessant, helt sikkert i forhold til det i gør, fordi hvorfor er det det her er så svært, vi 
ved det alle sammen godt, men det er så svært at ændre måden vi gør tingene på. Og den er 
virkelig markedsføringsmæssigt helt vildt spændende, fordi han er så dygtig til det. Jeg tror også 
bare du kan hente den 
 
Ja, jeg vil da lige..  
 
Ja det en fuldstændig åndsvag titel, men den handler bare om at der er ikke, man kan ikke have en 
marketingafdeling der bare løser det, men sådan hele det der adfærdsændring, som han slår på, 
som også handler om at vi siger vi vil spise mindre kød, men lige i aften laver vi lige en lasagne 
fordi alle er trætte. Eller helt vildt mange gode eksempler på hvor svært det er at ændre folks 
vaner. Og det vidste jeg godt, eller det havde vi på fornemmelsen det ville blive, så derfor så 
besluttede vi os for at sige ’’Jamen så skal det være sådan en abonnementsløsning’’ og vi havde 
faktisk mange studerende i starten der sagde ’’Kan vi ikke bare kom og bytte når det passer os’’ 
men vi skal jo have betalt huslejen, vi har jo ligesom sådan en trappe. Modellen er lige nu sådan at 
vi siger det kollektive klædeskab er et opgør mod overproduktionen i tøjindustrien. Man betaler 
150kr om måneden, det gælder til alle klædeskabene. Du har sådan en hjemstavns klædeskab du 
hører til, du afleverer det tøj, som andre kan have glæde af, det vil sige, det som har værdi for 
andre. Vi har alt for meget tøj. Altså alle kvinder har alt for meget tøj, så vi skal have det tøj som 
hænger. Man har måske nok noget man sælger på trendsales, så har man noget som er midt 
imellem, og så har man det der står nede i bunden af skabet, der skal til genbrug. Det er det i 
midten, og hvis man har mod på det, lidt af det gode også. Det er det vi gerne vil have, vi vil have 
max 10 stykker tøj ad gangen, fordi vi får så meget tøj. Vi kan slet ikke følge med, altså vi sorterer 
og afleverer to sække pr. butik pr. uge til velgørenhed, ikke engang der. Vi har svært ved at finde 
aftaler med nogen der vil aftage det, altså gratis. De må gerne bare hente det, men vi har ikke 
nogle der vil have mere, der er alt for meget tøj. Så det er sådan noget krisecenter, altså Røde Kors 
og sådan noget, dem kan man godt glemme, de gider ikke have mere. De der containere i 
København til tøj, de er altid fyldt. Vi kan jo ikke putte to store sække i dem. 
 
Det er sjovt at høre i praksis i forhold til det jeg lige har fortalt dig med at vi bruger så meget 
over gennemsnittet ik 
 
 
Ja, der er for meget tøj ude, altså alt for meget, og når vi åbner en ny butik, så er det oftest 
butiksindehaveren, som(Sådan nu har jeg ikke færdig at forklare med..) altså det fungerer sådan at 
man får point for det tøj man afleverer. De point får vi registreret i en app, sådan så du kan set 
pointene et sted, altså så hvis jeg er i København, så kan man bare slå op på mit telefonnummer, 
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så kan man se jeg har 1500 point, som jeg så kan shoppe for, så det er sådan vores egen valuta de 
point. 
 
Men jeg læste lidt om konceptet, altså du nævner lidt om de her abonnementer, men det er ikke 
sådan så hvis jeg går op i det kollektive klædeskab nu og jeg ser en mega fed kjole til en jeg 
kender, så køber jeg ikke den? Så skal jeg købe abonnementet? 
 
 Så skal du købe abonnementet, ja og det gør vi lidt i starten. 
 
 Nej, altså i starten kunne man sælge, og så solgte vi det også, men det skævrede lidt at når man 
skal ændre en vane hos folk, så er der rigtig mange der kommer ind og siger ’’Gud hvor er det 
spændende og det er da også rigtigt, og vi har alt for meget tøj, jeg køber lige den her kjole’’  og så 
glemmer de alt om det. Så vi er nødt til at have dem ind i nettet, og derfor sælger vi heller ikke 
overhovedet noget andet, altså vi har rigtig mange der spørger om de kan sælge…. 
 
Men det kan bare ikke betale sig for os, fordi vi skal ændre folks forbrug, så når vi sluser dem ind, 
så skal de kun en ting. Måske kan man sammenligne det med hvis man melder sig ind i et 
fitnesscenter og skal træne, som jo er lidt besværligt, hvis der så lige i døren stod sådan et eller 
andet sportsdrik, som lovede man kunne tabe to kilo om ugen, så ville man måske bare tage det, 
og så ville man aldrig komme ind og gøre det. Det er besværligt at lære at ændre sin garderobe.  
 
Lige nu har vi ingen binding på abonnementet, men vi meget om der skal være 3 måneder, fordi 
det tager det, det tager nok 3 måneder at ændre sit forbrug, hvis ikke det tager mere. Man skal 
komme lidt hyppigt, så vi skal have den her genbesøgsfrekvens, den skal være høj, så folk kommer 
igen og igen.  
 
Det vi har opdaget det er, at de kommer jo for at bytte tøj, de bliver fordi det bliver et fælleskab, 
og de bliver fordi de godt kan se meningen, tøjet bliver sekundært, fordi i det øjeblik de melder sig 
ind, og bliver tvunget til at stå og pille alt det ned de ikke bruger, så bliver de også gjort 
opmærksom på, at så interessant er tøj ikke. Altså, så der sker også noget imens de er 
medlemmer, så hvor de før måske bare sådan du ved er ude og rejse, jeg skal lige have de her 3 
kjoler med fra det her marked, så ændrer de også deres opfattelse, af hvor vigtigt det er at få det. 
Så nogle gange oplever vi at de har været medlemmer et halvt år, et helt år, så kommer de ned og 
siger ’’Ej jeg kan ikke rigtig finde noget’’ hvor vi så også siger til dem ’’Jeg tror ikke det er fordi der 
ikke er noget du normalt ville have købt, men du er bare også begyndt at blive mere bevidst om dit 
forbrug’’ Så der er jo sådan noget lærdom i det for dem også. De siger ’’Vi tror på det virker, det 
kan godt være vi ikke finder noget hver gang, men vi tror på fælleskab, det er et rart fællesskab. 
 
Tror du at altså lad os sige du havde kørt det setup 10 år før – Tror du så folk havde været klar til 
det? 
 
Nej, Der er også sket noget i folks, altså, at folk er blevet klar over det, og så er der også sket 
noget, nu er vi 8 butikker, så der er også sket noget i det der med de har en fornemmelse af vi er 
kommet for at blive. Rigtig meget bæredygtigt lukker jo igen, rigtig meget kan ikke overleve, der er 
simpelthen ingen forretningsmodel i det. Så der er også noget i tiden har arbejdet for os, og som 
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med AirBnB hvor folk sagde til os ’’Ej tør i leje jeres hus ud’’  det er der massere der tør i dag. Og 
det var lidt det samme ’’Ej vil du dele garderobe?’’ Selv min svigermor, som er meget pæn og 
meget ordentlig. 
 
 Jeg tror også folk ville stille spørgsmålstegn for 5 år siden om nogle ville gå i andres tøj. Og i dag er 
det bare kikset hvis man ikke vil gå i andres tøj, altså det der med ikke at ville dele sine ting  
 
Det er det der med man ikke behøver at eje tingene, jeg tror der er en frihed i at man ikke behøver 
at eje tingene. Man ejer mindre på en eller anden måde. Og jeg er jo traditionelt økonomisk 
opdraget ik, man skal eje sit hus, og man skal eje sin bil, men det kommer jo mange steder, leasing 
med biler er også bare helt normalt i dag, og folk leaser en bil i stedet for. Det er der jo også nogle 
der, det er der også en forretningsmodel for dem der leaser den ud. 
 
Men tror du som virksomhedsejer at det kan have noget at gøre med at der er kommet en større 
bevidsthed? 
 
 
Ja helt sikkert, og vi, man kan sige, vi taler ikke så meget, altså vi deler ikke så meget, Gretha 
Thunberg, eller altså nogle af dem da vi åbnede op, da vi hed Organic club, der åbnede også på 
Østerbro et klædeskab der og hende der havde det klædeskab, hun gik meget op i, altså hun 
mener også nu her Corona er noget Trump har ?? Altså du ved rigtig mange klimakampe og kampe 
med alt muligt. Og hun fik så lov at køre videre kun med bæredygtige produkter. Altså vi skulle 
ikke samarbejde mere, det fungerede ikke rigtig, og hun synes ikke det her med tøjet troede hun 
ikke på, så hun kørte videre med bæredygtige produkter, og den her kæmpe klimakamp. Og hver 
dag slog hun op Med Gretha Thunberg, eller nu er der sket det og sådan noget, og nu lukker hun 
faktisk. Fordi folk gider ikke, altså. De vil gerne vide det er der, men det alternativ der skal være til 
at kæmpe mod klimakampen, det skal være sjovt. Så hvor vi i starten, også havde et udtryk da det 
hed Organic club, som var meget sådan organisk med lækre bæredygtige farver og gran og grønne 
træer og sådan noget, så er vi gået over i sådan et helt let miljø, hvor det bare er lyserødt og blåt 
og happy. Fordi vi er klar over klimakampen er der, men det skal ikke være sådan et tungt 
besværligt. Det skal ikke være sådan noget konspirationsteori agtig noget. I sidste ende skal det 
bare være nemt, sjovt og hyggeligt at være i butikkerne, og vi skal ikke stå der nede og prædike 
om, vi står aldrig og snakker med medlemmerne om at det er også helt vildt forfærdeligt og.. Altså 
det kan vi godt, hvis de gerne vil have en snak, men vi oplever også at dem som melder sig ind, 
som er ekstremt bæredygtighedsorienteret, de mister også gejsten. De melder sig ud igen. Dem 
der har købestop og dem der er sådan som er helt ekstreme indenfor området, de, det bliver ikke 
langtidsholdbare, og sådan er alle som er ekstreme nok. Så dem som melder sig ind, det er oftest 
helt almindelige  
 

Del 2 
 
(Fortsættes) 
Jeg tror bare at de der folk der, hvor hvis vi er for ekstreme, så mister vi dem. Det skal være let og 
sjovt at lave et alternativ, og sådan tror jeg også for eksempel Simplefeast som også er en 
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abonnementsløsning hvor man får mad. Og det skal også være nemt og sjovt og skægt skrevet og 
sådan noget. hvis jeg fik sådan en lang tekst om køer der var syge og alt muligt andet, så ville jeg 
ikke gøre det, men fordi det er så nemt og sjovt og et uhøjtideligt sprog omkring det, så oplever 
jeg i modsætning til vi startede organic club. Altså der er også sket noget på hele instagram, på 
hele SoMe kanalerne at det skulle være meget lækkert for 5 år siden og perfekte billeder, og i dag 
der tager vi det lige fra hoften, vi laver lige en story, og filmer det hurtigt, der er ikke noget perfekt 
i det. Og det vil folk gerne have nu, og det skal vi jo følge med. Det kan være det ser helt 
anderledes ud om et år eller to. Vi er bare nødt til at følge med i de tendenser der er i hele tiden.  
 
 
 
I sælger jo kun til kvinder. Hvad er overvejelserne omkring det?  
Mænd bytter ikke på samme måde. Mænd køber noget der ligner rimeligt meget, altså de 
færreste mænd eksperimenterer med deres stil. Kvinder de har alle mulige brede, så det 
blomstrede kjoler en hel sommer, så det røde jakkesæt til næste efterår. Det gør mænd ikke.  
 
Men var det noget du undersøgte før? 
 
Nej men, vi har prøvet at starte op for mænd nogle gange, og der sker ikke noget. Mænd bytter 
ikke. Det vi så kan gøre, det er at måske vi kan i takt med at den yngre generation, måske kunne vi 
have en ungdomsbutik på et tidspunkt, hvor det bare var både mænd og kvinder i et byt. Lige nu 
er det for meget overvejende. Vi har sagt til mænd når de kommer ’’I må gerne melde jer ind ’’ 
altså unge fyre, der er mange unge fyre der spørger. ’’I må gerne melde jer ind og prøve det, det 
kan jo være, giv det 3 måneder, det kan jo være i synes det virker og i har afleveret sweatshirt, og 
det har andre også, og så kan i godt bytte på den måde. Min datter på 14 går jo også i sin fars 
carhartt sweatshirt. Så det kan jo godt være at det kan blive, men og vi har det også talt om det 
her, der er nogle af vores hippieagtige eller hvad skal man sige, sådan unge 
københavnermedlemmer der siger at de synes det er forkert, at vi bruger pronomenet. Altså at vi 
kun taler ind til kvinder og ikke bare til mennesker. Altså på landsplan er vi 1500 kvinder, men vi 
skulle bare kalde det personer eller mennesker. Vi tager det sådan lidt, vi lytter lidt med i hvad er 
tendensen, og det kan godt være inden så længe at vi bare, at vi er, men vi er nødt til at have en 
målgruppe.  
 
Men er det noget, altså det her med mænd. Er det noget du har oplevet en stigende interesse 
for? 
Ja, og jeg tror også sagtens vi kunne få mænd til at melde sig ind på den økonomiske betragtning 
af de lynhurtigt kan lave sådan et regnestykke oppe i hovedet, og siger det kan godt betale sig. Jeg 
tror bare de får svært ved at bytte. De går ikke ud på den måde. Jeg ved ikke om din generation 
gør? Går ned sådan 3 fyre og kigger på butikker og så går ind i dem. Altså om i tager 10 butikker 
når i skal hygge jer en eftermiddag. 
 
Personligt gør jeg ikke, jeg har en kæreste herude der vælger noget for mig 
Ja, men det tror jeg alligevel bare kendetegner det. Og det kan godt være vi følger med tiden, men 
jeg vil hellere sige at vi åbner op og gør den lidt mere unisex end at vi begynder at kigge på mænd. 
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Isoleret set. Fordi de gider det ikke. Det vil også blive kedeligt, vi ved at de kvinder der melder sig 
ind, de går efter alle farverne og alt sprællet. 
 
Men i forhold til den her tidslinje, fordi du sagde at for eksempel for ti år siden, ville du ikke 
have kunne lykkes med det her koncept i lige så høj grad, som du kan i dag i hvert fald. Lad os 
sige 10 år fra nu, hvordan ser du situationen der, i forhold til overvejelserne omkring at det 
måske skal være unisex eller mænd, som måske også er en del af det her 
 
Jeg kan sagtens se vi kommer hen, jeg kan også se en tendens til at vi har to forskellige grupper 
kvinder der bytter. Altså vi har de unge, og så har vi også den mere modne gruppe kvinder, som 
også gerne vil kigge ind i det her. Så selvom vi siger målgruppen er 24-36 år, så kan det være vi 
kommer til at differentiere lidt i.. Vi har også åbnet børn op nu. 0-6 år. Jeg kan prøve at se, jeg ved 
det faktisk ikke. Jeg ved ikke hvad der kommer til at ske. Jeg tror at de kvinder der kommer ind, de 
vælger alt det farvestrålende, og mænd har ikke en farvestrålende garderobe på samme måde. De 
fleste har ikke sådan, i hvert fald er der ikke nogen der gider gå ind og kigge på folks aflagte grå og 
blå og sorte tøj. Der skal være noget, det skal være noget, med farver og spræl, og noget hvor man 
kan skille sig lidt ud og vise hvordan man..  Altså der er jo også meget storytelling for mange af 
vores medlemmer, som er 40-50+, de kommer jo også ind fordi der er storytelling, så sidder de 
sammen med nogle veninder og siger ’’Jamen jeg er medlem af sådan noget klædeskab’’ – ’’Ej tør 
du det Birthe? Bytter du bare med andre?’’ ’’Ja det gør jeg’’ Altså så det tror jeg bare, så skal der 
være noget, sådan noget levende i det. Altså det er ikke bare et praktisk anliggende forbrug for 
kvinder. Det er en livsstil. For mænd er det et praktisk anliggende i høj grad. De skal have noget tøj 
de føler sig tilpas i, men mere end det, skal det ikke være.. altså..  
 
Ja, den her målgruppe 24 til 36 var det en der kom af sig selv lidt, eller var det nogle overvejelser 
du har gjort før? 
 
Vi har hele tiden sagt, ej det har vi hele tiden sagt og så har vi jo fulgt med på instagram. Hvem 
følger med, og det kan vi se, at det er overvejende 24-36 årige. Så har vi bare holdt fast i det. Og jo 
også ud fra det ligesom med du skal vælge en målgruppe, så kan det godt være der er en hel 
masse på 50 der gerne vil spejle sig i den målgruppe, og der er også nogle på 18 der gerne vil. Men 
det er målgruppen vi taler til hele tiden. Også PR mæssigt og instagram, sprogligt der taler vi til 
den målgruppe 
 
Ja og der kan man jo også sige i forhold til det du siger med børnetøj, der er det jo faktisk også 
den målgruppe der tager.. ja 
 
Ja præcis, så det hænger rigtig godt sammen 
 
I forhold til de kunder i har, nu fokuserer vi primært i Københavnsområdet, er det en større vifte 
altså en bredere vifte i får ind der  
Nej, København er faktisk, man kan sige vores målgruppe bor i København, eller Aarhus eller 
måske også Aalborg.  Men vi kan se alle steder i provinsen tegner vi, der er en større polarisering, 
altså der er rigtig mange unge 18-19 årige og så 14-18 årige og så er der mange over 40. I 
København, der bor alle de studerende, som er mellem 20 og 30 inden de flytter tilbage til 
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provinsen et eller andet sted. Der trækker vi rigtig mange af dem medlemmer, de medlemmer, så 
vi arbejder lige nu med to medlemsprofiler. En mere proventiel medlemsprofil og en i København. 
I København er der.. altså der kan vi sagtens have en på 70 som blender ind. Eller en på 14, men 
hovedgruppen er 24-36 år. Det er stort set dem alle sammen.  
 
Og nu nævnte du selv det her med at i brugte meget instagram til at nå ud til netop den her 
målgruppe. Er det jeres primære markedsførings eller..? 
 
Det er vores primære, men altså det er det vi bruger nu, nu har vi lige lavet ny hjemmeside, og fra 
foråret eller fra her lige så snart jeg har den på plads, så skal vi have PR, altså den tunge PR på. Det 
vil sige presseindlæg, Linkedin, hele sådan.. alle de tunge nyhedsaviser, politiken, berlingerne, der 
skal vi have sådan den tunge presse kørt i stilling. Så vi skal have hyret en, i dag gør man sådan 
noget på abonnement. Så køber man for 5000kr blandet PR om måneden, det sådan det fungerer. 
Vi har ikke økonomi til at ansætte en. Men så hyrer vi sådan et bureau og siger ’’nå men hvad kan i 
lave af PR for os’’, og så sidder de og snakker med alle medierne hele tiden, og finder ud af 
hvordan er det relevant at plante os, og så skal vi have rigtig meget paid social. Det har vi heller 
ikke overhovedet kigget ind i.??? Optimering, Google, alle de her kanaler. Og der er det et bureau 
der sidder i Odense og laver sådan noget som vi er blevet anbefalet, som også koster 3000 på 
abonnement om måneden. Så sidder de og optimerer det. Det har vi slet ikke kigget ind i. Vi 
booster en gang i mellem lidt på facebook, men vi bruger det slet ikke. Og facebook er noget helt 
andet end instagram. Instagram er jo bare billeder, og lidt tekst. Facebook kan noget andet.  
 
Det kan nemlig noget andet og det er måske også en anden.. hvad skal man sige målgruppe 
 
Det er en anden måde det bliver, det er lidt mere et nyhedsmedie. Det er på en eller anden måde 
blevet lidt mere sådan hvor folk læser deres nyheder eller.. Hvor instagram er sådan lidt 
underholdning. Jeg ved det ikke helt  
 
Og så er det måske også målgruppen, den ændrer sig lidt på facebook til instagram 
 
Lige præcis, så det kommer vi til at gøre i foråret. Altså de to ting er vigtige for os at få på plads. 
Det har vi ikke gjort endnu. Nu har vi bare lavet Instagram er jo stadig en, en lille Bubbel af dem 
der er på instagram og lidt ud. Men det rammer jo ikke meget vidt. Nogle gange kan man godt tro 
når man er der inde, at så har alle set os men.. 
 
Men i forhold til det her med optimering af PR. Er det fordi du ser en udfordring med jeres 
nuværende målgruppe, eller vil du favne bredere  
 
Jeg kan se at når vi engang imellem rammer noget rigtigt, så tegner vi sindssygt mange 
medlemmer på meget få dage.  
 
Markedsføringsmæssigt 
 
Ja. Det kan være at vi har fået den rigtige, vi bruger også rigtig meget ambassadører, altså 
mikroinfluenter. Det vil sige folk omkring 1000-2-5000 følgere som skriver om os. Og der kan vi 



 8 

godt se når vi lige rammer rigtigt der. Så kan vi på sådan en, altså vi tegner normalt 200 
medlemmer om måneden lige nu 
 
Det var faktisk sådan jeg fandt jer også. Det var med, i havde et samarbejde med climater. Det 
er min gode kammerat Oscar, som har startet Det sammen med en ven 
 
Ja, ham har jeg skrevet med. 
 
Nå men så så jeg lige jeres opslag.. 
 
Ja, men det er nemlig, altså så finder vi ud af sådan noget, så vi vil næste år kigge meget mere i at 
have en markedsføringsplan, fordi så har vi kørt lidt pride et år, eller en uge. Så har vi kørt knæk 
cancer en uge, så har vi kørt climater, så har vi kørt… hvad der virker aller bedst, det er at sige 
kun.. Lige nu får man 150 point når man melder sig ind. Hvis vi siger man får 250, så er folk 
fuldstændig oppe og ringe. Og det er ingenting. Altså det er jo for os der ved det, der er det jo 
ingenting de 100 point. Så næste år kommer vi til at kigge meget mere ind i sådan en fastlagt 
markedsføringskalender uge for uge. Og climater er bare.. den Uge med climater, så bygger vi det 
op, og det gav ikke så mange medlemmer med climater, men der var larm fra vores kanaler hver 
dag i fire dage. Og vi ramte noget andet end vi plejer.  
 
Så en masse awareness og en anden målgruppe 
 
Ja, og så kørte vi i sidste.. Ja og så tror jeg så tog vi fire dage hvor vi kun havde climater på, 
mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, måske også fredag med. Og så lørdag søndag kørte vi, så kørte 
vi sådan noget med.. et eller andet med man kunne få nogle point. Og så tegnede vi sindssygt 
mange medlemmer. Vi var faktisk ved ikke at nå vores budget, og så fandt vi ud af, jamen det kan 
godt være climater ikke direkte kan aflæses affiliate, eller hvad det nu hedder, på medlemmerne, 
eller hvordan, altså, men det kan det så lige pludselig. Så har vi bygget noget op, som vi har fået en 
ny følgerskare, som er klar. Og det kan vi jo ikke dykke meget mere ind i. Lige nu er det lige fra 
hoften. Intet er planlagt. Der er intet, det er noget dag for dag vores interne facebook hvor vi siger 
’’hey er i med på vi gør sådan her i dag’’ Det skal selvfølgelig struktureres meget mere. Fordi vi kan 
have en uge hvor vi tegner 20 medlemmer, og så kan vi have en uge hvor vi tegner 150. Fordi vi 
har larmet på den rigtige måde. Så vi skal jo identificere den larm.  
 
Så i er lidt i undersøgelsesfasen – altså i prøver bare  
Jeg må faktisk ikke.. Ja det kan man jo sige.. Jeg anede faktisk ikke at page social var så stort et 
emne. Altså kæmpestort.  
 
*Martin flexer hans venners iværksætterier igen og hun virker ret ligeglad* 
 
Men jeg var bare slet ikke klar over hvordan, det fordi jeg lige er blevet anbefalet nogle unge nogle 
i Odense. Men det er så.. Men jeg var slet ikke klar over, og jeg ved ikke engang helt endnu hvad 
det er. Jo, altså jeg kan godt regne ud at det er en noget udvidet version af når jeg booster et 
opslag på facenook. 
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Yes det er det, og langt sindssygere og omfattende overblik over dem der klikker, hvad får du 
klik på, hvor lang tid er de inde  
 
Ja, og alt det der, det skal vi bare have et bureau til at sidde og dykke ned i og give os. Og det 
handler selvfølgelig også altid om kroner og øre, og om vi har råd til det. Men det er lige gået op 
for mig de sidste 3-4 måneder at det skal vi virkelig kigge ind i.  
 
Men hvis vi lige hopper lidt videre, i forhold til viden og konsekvenser der er indenfor tøj og 
tekstiler og det her overforbrug. Hvad er din opfattelse så af folks viden om det her emne, og 
har den viden de har, noget at gøre med de medlemskaber du tegner. Altså er der en hvis viden 
man skal have indenfor det 
 
Ja, nej, ja. Altså jeg tror vi har forskellige slags medlemmer. Vi har nogle der virkelige er 
klimabevidst og som gør det, fordi de har søgt på klimabevidste tøjvalg. Altså deres google 
søgning. Og så har vi en stor gruppe der siger ’’What’s in it for me’’ altså hvad kan jeg få ud af det. 
Men jeg oplever i højere og højere grad at folk siger ’’Jamen selvom jeg ikke lige har fundet noget 
nu, så tror jeg den her kamp er vigtig. ’’ Det er gået op for folk, og der tror jeg faktisk at vi vil kunne 
vækste under corona. Corona, selvom det har ingenting med det at gøre, har dog noget at gøre 
med, at på en eller anden måde, har mange fået en fornemmelse af at samfundet har måske kørt 
lige stærkt nok. Altså det er lidt sådan en, som nogen siger er det sådan en fartbøde til os alle 
sammen fra gud på en eller anden måde. Men det er i hvert fald det folk sidder lidt med. At nu må 
vi lige slå bremsen i, og det taler vi jo lige ind i. Altså at det her overforbrug, og jeg må også bare 
sige at for 5 år siden, jeg strejfede det ikke en tanke. Det var kun økonomien der satte 
begrænsninger for min shopping. Altså ikke at jeg nogensinde har været overshopper, men.. 
 
Så helt grundlæggende, så dig selv tænkte ikke på at du faktisk var med til at.. 
 
Overhovedet ikke. Jeg tænkte bare på at jeg kunne få nyt tøj. Altså og vi har faktisk rigtig søde 
unge piger ude fra Svendborg Gymnasium 3.G, som er medlem nu, som har været vant til at have 
et kæmpe tøjforbrug, og gør det frivilligt. De er frivillige nu, sådan bare for at få.. For at blive 
bevidste selv. Fordi de godt selv er klar over at de er sådan nogle som (Hun referer til et navn) i 
hvert fald ikke har manglet noget, men er blevet frivillig fordi hun sagde ’’Jeg kan næsten ikke 
holde mig selv ud, med alt det jeg bare har købt’’ så derfor var hun frivillig. Og jeg kan jo godt se 
når jeg ser her oppe i byen, det er jo en lille by, at hun er jo vant til at shoppe og hænge ud med 
veninder og sådan noget, men hun gør alligevel det her, for lige at.. og så giver det jo også noget 
at.. For at lære sig selv noget. De er en helt stor gruppe piger der er veninder og frivillige, som er 
mega seje.  
 
Det er også den generation du prøver at nå ud til, altså unge, som tager den her beslutning. 
Fordi det er jo også deres generation det kommer til at gå ud over i sidste ende.  
 
De er simpelthen så seje og reflekterende over det, og jeg tænker også nogle gange, specielt i 
Svendborg, de der unge piger. De står jo og servicerer en stor del modne kvinder, som er lidt 
besværlige, ikke? De gør det alligevel. Og de brokker sig aldrig. Altså de tager derop og åbner 
butikken, og står og hygger sig hver dag og sorterer tøj. Jeg ved sgu ikke om de finder noget. Fordi 
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i København ville de, men jeg tror de synes måske det der med at være en del af fællesskabet. Eller 
også har jeg bare været enormt heldig.  
 
Nej men det er sådan en movement fornemmer jeg. I forhold til det her med viden, og de 
konsekvenser der er med det her tøj og tekstil. Nu sagde du at du ikke selv skænkede det en 
tanke for 5 år siden. Er det noget du er begyndt ligesom at tænke over, og hvis ansvar det 
egentlig er, det her overproduktion, fordi det er jo noget vi typisk importerer fra asiatiske lande.  
Hvor arbejdsvilkårene er ikke som vi ser her i Danmark i hvert fald og så videre. Mener du det 
her ansvar falder på nogen, at vi har den her kultur i Danmark? 
 
Det gør det sikkert, men jeg har ikke lagt min energi der. Det har jeg ikke dykket så meget ned i. 
Jeg tror at jeg er alt for meget uddannet, altså jeg har været selvstændig altid, så det har lidt været 
sin egen lykkes smed. Man må selv ændre det man synes. Jeg sidder ikke med sådan en 
forventning om regeringen.. Der er rigtig mange der siger til os, at nu må regeringen også snart 
gøre noget, men jeg er selvstændig, altid tænker at så må man jo selv gribe jakken.  
 
Fordi det sjove er jo at der er en masse målinger med de her CO2 regnskaber. Jeg ved ikke om du 
har hørt om dem. 
 
Nej 
 
De forskellige lande har sådan et CO2 regnskab. Der bliver man målt hvor meget man udleder, 
og der er Danmark faktisk rigtig lavt. Der kan man sige den her overproduktion af tøj, det 
tilfalder jo et asiatisk land, og så er det pisse ligegyldigt (undskyld mit sprog) hvor meget 
Danmark rent faktisk får ind. Det kommer ikke med. Så på den måde er det misvisende, men de 
tanker har du ikke gjort dig, eller sådan..  
 
Jeg har det.. Jeg så det jo da jeg så filmen, og så tror jeg bare jeg hurtigt tænkte vi måtte gøre 
noget, og vi er jo sådan mikro. Vi batter jo ingenting. Og jeg er blevet spurgt flere gange hvad jeg 
tænker om det, men man kan sige, når vi rammer 5000-10000 medlemmer, så er der jo også en 
sandsynlighed for nogle af de store tøjkoncerner er nødt til at forholde sig til vi er der. Og så håber 
jeg bare at jeg får en stemme på en eller anden måde. At, altså vi er lige blevet indstillet til Danish 
Fashion Award, som bæredygtigt initiativ nu her. Og det er dem der har skrevet til os om vi ikke 
godt ville stille op til det. Der er nogle der begynder, jeg kan godt mærke, der er rigtig mange der 
hiver i os, lige nu. Og vil skrive om os, og vil høre om os, så der sker noget lige nu. Der er sådan et 
skred, jeg har også været i gang længe, ik, men.. Men der er sket sådan et skred nu, hvor, og det er 
kun fordi jeg har kunnet få de jobs ved siden af, som konsulent og økonomisk konsulent. Det så 
har jeg ikke skullet arbejde så meget. Altså det havde aldrig kunnet lade sig gøre hvis jeg skulle ud 
og have et almindeligt job, fordi jeg har jo altså virkelig knoklet. Det er fire år med trækken kroge 
ud  
 
*Martin præsenterer vores produkt nu* 
 
Vi har så meget, vi har virkelig en stemme overfor dem. Også i forhold til, vi har også medlemmer 
der kommer op og siger ’’ Jeg er også begyndt at sortere plastic’’ og ’’jeg er også begyndt..’’ altså 
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det vækker jo en eller anden bevidsthed, som bliver større og større for dem. Lige nu bliver vi også 
spurgt i forhold til det her, hvad har vi egentlig sparet. Vi kan se, at vi bytter for 300.000 point. Det 
svarer til 600.000 kr tøj vores medlemmer bytter for om ugen. Det vil sige transaktioner vi har om 
ugen.  
 
Men for mig at høre, så var det lidt.. At den der ekstreme tilgang til det, som man må sige det 
her produkt er, ikke var det som ligesom gjorde udfaldet fra om man benyttede sig af genbrug 
 
Det er måske mere den fortælling, det er måske mere noget med at vi godt er klar over at den er 
gal med klimaet, så hvis vi gør de hjælpemidler eller muligheder vi har for det, for dystre, så er det 
spørgsmålet om vi om det lykkedes os at ændre folks holdning. 
 
Men også i forhold til tøj og tekstiler? 
 
Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke altså. Det ved jeg ikke. Altså jeg er åben overfor alle 
mulige, altså vi bliver jo virkelig præsenteret overfor nye produkter rigtig meget. Vi havde også en i 
går fra noget der hedder Go Impact, som også er noget københavnsk bæredygtigheds firma, som 
solgte for eksempel for CBS, så solgte de frivlligt arbejde, så CBS kunne byde ind, og købe for 
35000 kr frivillige opgaver, så kunne de frivillige committe sig til det. Nu skal jeg se om jeg har 
forstået det rigtigt. Så CBS lagde ud og sagde vi har 50 opgaver, det kunne for eksempel være at 
samle skrald på campus. Så var der en eller anden der gjorde det, gik ind og tog opgaven, samlede 
skrald på campus, fik ordnet det, fik afleveret det alt det her, og så fik den frivillige så nogle point, 
som de kunne bruge i nogle samarbejdsbutikker. Og det kommer jo hvor jeg er sådan ’’Gud den 
har jeg slet ikke set den forretningsmodel’’ men så havde CBS købt for 35000, men jeg ved ikke om 
det så er den ene case de har. Fordi det er nogle CBS studerende der har startet det, og så har CBS 
støttet det og sagt ’’ vi synes det er en pisse god ide’’ eller om den faktisk er skalerbar. Det er jo 
hele tiden det der er så svært, med de der bæredygtighedstiltag. Jeg kan se mange af dem vi 
startede op med i 2016. Jeg har lige fået en mail igen med en der lukker nu, som hedder Sustain 
Daily, som var sådan et bæredygtighedsnetværk, med mange følgere og stort community, og stort, 
det er alle de rigtige grønne, det er dem der er vrede over hvad vi har gjort, det er dem.. 
 
Ligesom det produkt her, det er jo lidt vredt. 
 
Ja, man skal i hvert fald, altså jeg kender godt Johanne som var der, og kom ned til os og sagde 
’’Hvor er det åndssvagt i er bæredygtige, når i har købt papkrus til kaffen’’ og vi skulle have et 
møde med hende, og jeg synes hun har, jeg synes hun har været rigtig dygtig, jeg synes hun lavede 
mange gode ting, og så havde vi købt kaffe. Og så trak hun sådan en kop op af sin taske og sagde ’’ 
Ja i må meget undskylde mig, men jeg kan ikke lige se i er bæredygtige’’ og vi ville jo bare gøre det 
hyggeligt. Og så kunne jeg godt mærke at stemningen blev sådan lidt presset. Og hun.. Og der kan 
jeg bare sige, at der vi nok gået i en anden.. Vi ville også bare have haft nogle bolcher med vores 
logo på i butikken fordi mange, det synes man jo også selv, når jeg er på trælasten med min mand 
eller ude at hente noget el. Hvis der så er sådan nogle karameller med logo på, så så er det bare 
hyggeligt, og så ville vi have købt sådan nogle bolcher med chokolade inde i midten, som var sådan 
nogle, så var de lidt sure(styre?) over de ikke var bæredygtige. Dem fra Aarhus de var også på den 
der lidt vrede, altså dem der har vores butik, så jeg lytter også til dem. Det er jo også en stemme 
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der er vigtig. Men som hun sagde sådan, hun syntes det var så forkert de der bolcher var pakket 
ind i plastik og sådan hvad signal det sendte. Ja.. Det er også hyggeligt ik. Vi skal også gøre det 
spiseligt på en eller anden måde.  
 
 
Men grunden til den virksomhed, altså nu var der sikkert mange grunde, men du mener netop at 
det her vrede aspekt, det er en af grundene. 
 
Det er en masse ting. Jeg tror hun kommer med en vred agenda, og jeg tror det hold hun havde 
fået samlet, de er vrede. Og jeg tror ikke vrede flytter særligt meget. Jeg tror hvis man må lave et 
opgør mod noget, så skal man faktisk komme i et kærligt ærinde. Jeg tror man skal servere det lidt 
fedt. Så kan man stoppe meget mere ned i halsen på dem bagefter. Og det er derfor Svendborg, 
når du kommer op og ser butikken, mangler der virkelig sådan en makeover af hygge og stemning. 
Fordi den er fin nok, men den har slet ikke det der sådan, den kunne have mange flere lys og liv og 
sådan noget. Det har butikkerne i København. Og vi startede faktisk med jeg tog alt, vi har også 
hoteller og indretter ting, henter ting på Bali og det var også der vi var da jeg brainstormede på 
hele den her idé. Så jeg købte en container med bæredygtigt bambus og flotte træting og sådan 
noget, og ville indrette, da vi skulle indrette butikkerne. Men det blev alt for lækkert og ordentligt, 
så da vi rigtig redefinerede det, ligesom at begynde at sige at det kun hed ’’Det kollektive 
klædeskab’’ så har vi været lidt i jysk og lidt i IKEA. Og det var stik imod hvad jeg ville. IKEA og Jysk, 
altså det er jo fandme, lort på lort. Men folk føler sig lidt hjemme i det, for det er sådan de fleste 
mennesker bor. Så hvis vi skal ændre noget, så skal vi starte i øjenhøjde med folk. På en eller 
anden måde så tror jeg, og det betyder også næste gang vi træffer en beslutning om nogle nye 
diske, så topper vi den også lidt, og gør os lidt mere umage. 
 
Fordi i forhold til det produkt som jeg lige viste dig, eller forklarede. Der var det netop også, 
altså nu nævnte du øjenhøjde, men det vi så som udfordringen, er altså hvad vores 
undersøgelse og interviews viser indtil videre, det der med det er at det er meget fjernt det her 
med klima. Især når man snakker tøj og tekstiler, fordi den her netop måske manglende viden 
om der er et overforbrug overhovedet. Men det vi så vil med det her produkt, det var at gøre 
det mere håndgribeligt. Altså den lille havfrue kender rigtig mange fra København, har været 
der, øge vandstanden, for at se at okay det er altså det her der sker  
 
Ja men det er så vigtigt. Så det er ikke fordi det ikke er vigtigt, og det er også det jeg siger, eller jeg 
ved ikke, jeg ved simpelthen ikke hvad man.. Jeg ved ikke, folk er nok også stadigvæk lidt naive. På 
hver deres måde omkring hvad der sker. Altså hvor alvorligt det egentlig er. Og det tror jeg da også 
vi selv er. Men vi kunne bare se, at jeg kan også godt mærke at jeg synes at butikkerne godt kan 
være blevet lidt for sådan.. Hverdags. Altså jeg syntes at det var fedt da vi havde indrettet den 
sådan lidt lækkert og eksklusivt, men problemet var også, at folk turde ikke gå ind i dem. Altså der 
er også noget med, det kender man selv når man går på strøget eller et eller andet. Hvis noget ser 
for eksklusivt ud. Så var det i virkeligheden dengang et abonnement kostede 99 kroner, så faktisk 
var der nogen der ringede og troede jeg var fra scientology eller et eller andet, fordi de sagde 
’’hvordan har du råd til at betale 25000 om måneden og 99 kroner i abonnement’’ så var jeg sådan 
’’ det har jeg heller ikke, jeg tror på bæredygtigheden i det, så jeg er ude og have et job hvor jeg 
putter de 15000 i det hver måned selv’’ og jeg blev virkelig stødt på manchetterne, så jeg var 
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sådan ’’Jeg sidder ude i Ollerup og er ved at hente mine tre børn på en friskole. Du må meget 
undskylde mig, men er ikke fra Scientology. Må jeg ringe tilbage til dig senere altså fordi det er da 
helt langt ude det du tror’’  og så var hun psykolog og måske selv lidt bimmelim, og blev helt flov 
over det og undskyldte mange gange. Men jeg ved ikke.. Hende der har den største succes med 
butikkerne, hun er vokset op på kræmmermarkeder og er sådan meget pragmatisk. Det er hende 
der har Vesterbro og Roskilde, og hun er bare sådan ’’Man skal bare bytte, det er bare tøj, lad vær 
med at gå så meget op i det. Det er sgu da mega vigtigt. Tænk hvis vi fucker helt op med vandet 
fordi vi ikke bytter med hinanden’’ så det er den indgangsvinkel hun har. Som er sådan lidt naiv og 
ikke særligt teknisk, men som er meget lige nu og her. Og filmer også i butiksøjemed laver hun en 
story fra IKEA hvor hun skriver sådan ’’Ej bliver nødt til at sige jeg bare elsker IKEA og kommer altid 
til at købe alt muligt lort jeg ikke har brug for når jeg er her, kender i det? Og når ja så har jeg lige 
købt nogle fede nye stativer til butikken, så husk lige at komme i morgen’’ og så kommer de. Fordi 
det taler ind i dem. Hun deler aldrig noget med klima eller bæredygtighed, og hun har så mange 
medlemmer. Men det er simpelthen den der ’’Når ja det er rigtigt nok. Jeg kommer også til at købe 
noget i IKEA, men derfor kan jeg godt være med her. Derfor kan jeg godt være med i det her. Det 
er noget for mig. Vi er nødt til at finde der hvor de er. Og de der, der er ekstreme, de holder heller 
ikke ved, fordi mange af dem synes 169 om måneden, det behøver jeg jo ikke engang betaler. 
Altså, så skulle de være med fordi de var med i det her opgør  
 
Ja så er det netop det bliver det her vrede 
 
Ja, men vi kan faktisk se vi har åbnet en på Bryggen som er meget, hun skralder alt og hun holder 
ikke jul fordi hun synes der er noget kommercielt lort og sådan noget. Og det er ikke fordi hun 
tegner så mange altså, jeg har faktisk også hendes instagram profil ovre på mine hænder fordi jeg 
er bange for at give slip. Og hun går amok derinde med.. Altså.. og hun har også skraldet en masse 
tøj i butikken. Og vi må bare sige så vokser man ikke så hurtigt.  
 
Men altså bare lige for.. Det går godt for det kollektive klædeskab i København endnu 
 
Ja, det går rigtig godt.  
 
Og jeg hører lidt, jeg vil ikke sige lacifere, men det er en hyggelig, uformel tilgang til tingene. 
 
Og så, så bliver vi jo også gået fra noget der var ved at knække halsen, til at være en ny, ny form vi 
skulle opfinde, til at vi lige pludselig har 8 butikker og der kommer 3-4 butikker mere på inden 
foråret om et år. Om et år skulle vi gerne være omkring 20 butikker. Lad os se hvordan det går, jeg 
aner det ikke, men så skal vi jo op og have en ledelse. Og altså vi sidder lige nu og kigger ind i om vi 
har råd til en driftschef og så løntilskud, og så er det lidt (hug en hage knæk en tå)??? Til at få 
puslespillet til at gå op.  
 
Hvor er det kollektive klædeskab henne om 10 år? 
 
Så tror jeg det er solgt videre til nogle der kan bruge.. jeg ved det ikke. Om de kan bruge.. Men det 
er så svært at sige lige nu hvor det er henne, men jeg tænker så er der nogle andre der har en 
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stemme, ellers så har vi altså, den stemme vi får hvis vi får 10000-20000 medlemmer skal jo 
bruges til et eller andet. Med nogle der har noget power til at bruge den.  
 
Og du ser i hvert fald efter hvad jeg kan forstå, så ser du en stigende tendens for interessen for 
netop den her problematik med at genbruge.  
 
Det er jo det. Og vi aner ikke hvad der sker. Altså, man kan sige ligegyldigt om det er gode tider 
eller dårlige tider, så har vi vores eksistensberettigelse. Fordi, ligesom at december ikke er vores 
måned. Det er januar. Altså hvor alle andre firmaer de synes, så det udsalg, så kan det godt være 
de tjener penge der, men vores primetime, det er jo januar. Fordi der er alle så mættede af deres 
overforbrug. Så vi er jo også ved at kigge på nogle nye forbrugsmønstre hvor forbruget måske 
flader lidt ud. Så der sker rigtig meget hele tiden, så jeg bliver faktisk bare hele tiden klogere af at 
snakke med dig, eller snakke med Go Impact. Jeg får hele tiden input. Også fordi jeg kommer fra 
sådan en traditionel.. Altså jeg er jo oplært på et tidspunkt hvor man fik et visitkort og måske en 
hjemmeside hvis man var fancy. Og så, så byggede man det ligesom op derfra, så tingene er jo 
meget anderledes nu altså. Alt muligt er anderledes, så jeg prøver også at løfte op og sige ’’hvad 
kræver det her’’ vi gider heller ikke have et kontor. Det har vi prøvet nogle gange, vi kommer aldrig 
derhen. Så det stod bare og kostede penge, men hvad er det så for en slags struktur? Jeg har lige 
sagt til Peter, min mand, hvis vi får en driftschef og jeg får en frivillig leder i København, som skal 
lede 100 frivillige, er det så noget med vi mødes et eller andet, på en café? På absalon eller et eller 
andet og sidder og arbejder en hel dag sammen. Er det så sådan med vores, ligesom i sikkert også 
gør nu, så mødes man med sin laptop. Jeg har også holdt fast i det skal være bæredygtigt for 
butiksejerne. Så vi lukker nu her på fredag og åbner først den 4. januar. Vi er fuldstændig 
udelukket for juleshopping og alt muligt, så vi siger at der er fomo her, vi lukker ned, så i går ikke 
glip af en eller anden fed jakke.  Nu går i bare på juleferie og så ses vi igen i januar. Hvor man kan 
sige mange butikker er faktisk på grund af corona ellers tvunget til at udvide åbningstiderne fra 8-
20 for at få julesalget med, fordi folk er bange for at komme derind. Vi lukkede også ned 14 dage i 
sommerferien og sagde vi har brug for at lade op og komme tilbage i januar og være friske. Det er 
vi ikke hvis vi er online hele tiden, og vi ved i følger os på alle kanaler hele tiden, så bare lad vær. 
Der sker ikke noget de næste 14 dage. Vi har heller ikke åbent. Vores forretningsudvikler sagde ’’i 
skal have åbent hele tiden ligesom storcentrene og sådan noget’’ men vi sagde nej. Vi er sådan lidt 
mere, vi kan godt tillade os at sige man ikke skal noget hele tiden. Vi kigger ind i en ny virkelighed. 
Og den definerer vi lidt selv ved at sige sådan.  
  


