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Bilag 1 

Interview med Rina Hansen 

Den 29. december 2021 

 

I: Hvad var dine første tanker, da du overtog virksomheden? 1 

Rina: Som begrundelse for at købe det eller mere da jeg trådte ind i det? 2 

I: Nok mere da du trådte ind. Hvad havde du gjort dig af tanker?  3 

Rina: Jeg havde lavet mange strategiske planer. Og havde tid til at lave det inden jeg overtog, 4 

fordi der havde været 11 års tilløb. De sidste to år af de 11 år, var der møder med ejeren hver 5 

anden uge. Fredag klokken kvart i fire, sammen med min mand og børn. 6 

Rina: Da jeg så trådte ind i det. Det der var mine første tanke det var “hold kæft det er støvet 7 

det her” (Griner). Virkelig gammeldags og støvet. Det var som om tiden havde stået stille i 50 8 

år. 9 

I: Ja så er det jo spændende med et friskt pust! Du taler meget om den her kulturarv. Hvad er 10 

det så for en kulturarv, som du mener fines i Randers Handsker? 11 

Rina: Kulturarven er vigtigt. Det var den der gjorde, at vi blev ved i så lang tid med at prøve, 12 

at overtage firmaet. Kulturarven giver noget dybde og noget historie og noget ansvar. 13 

Modsatrettet, hvis du havde startet et nyt brand. Hvilket på mange måder ville have været 14 

nemmere. 15 

Rina: Du siger bare til, hvis du vil have lidt mere uddybende end det. 16 

I: Ja, jeg ved selvfølgelig ikke om du kan gøre det mere specifikt, men det er mere om du 17 

måske kunne komme med et par eksempler, på den her vigtige kulturarv. 18 

Rina: Ja... Grunden til at det blev en livsmission, at rede firmaet og bevare det og fremelske 19 

det nye version af firmaet. Det var, at den her kulturarv og selve det fine håndværk, de 20 

traditioner simpelthen ikke måtte gå tabt. Vi har set det alt for mange gange i den danske 21 

design historie, at firmaer de uddør. Og dermed uddør håndværket og de fine traditioner vi 22 

engang kunne i Danmark. Enten uddør de ellers bliver de overtaget af udenlandske investorer 23 
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eller også er alt bare fuldstændig outsourcet, så du ikke har hjertet og nerven af firmaet mere i 24 

Danmark. 25 

Rina: Så kulturarven er supervigtig for os at bevare. Alt hvad vi gør af nye tiltag, er med 26 

afsæt i kulturarven. 27 

I: Er det fordi, at du mener, at man simpelthen ikke kan gøre det lige så godt i udlandet, hvis 28 

man f.eks. skulle outsource det hele til udlandet? Eller hvorfor er det vigtigt at beholde den 29 

her i Danmark? 30 

Rina: På mange områder kan man gøre det lige så godt i udlandet, altså selve håndværket. 31 

Men så mister du så den danske kulturarv, ved at flytte det hele til udlandet.  32 

I: Ja, det leder så lidt over i vores spørgsmål omkring, hvad du så gør for at sikre, at i 33 

bibeholder den her kulturarv. Er der nogen specifikke tiltag der ligesom er udelukkende for at 34 

sørge for, at beholde det.  35 

Rina: Det ligger som en af vores nøgle – (…) - så strategisk ligger det allerhøjest. Det er jo 36 

egentlig fundamentet. Det er byggestenene for alt hvad vi gør. Det er at bevare de tre værdier, 37 

som er kulturarven, håndværket og det tidløse bæredygtige design.  38 

Rina: Det arbejder vi fortsat på. Både digitalt, altså formidle det digitalt, i vores butikker 39 

fysisk og så som udstillinger f.eks. i samarbejde med museer. Men det er lige blevet sat på 40 

hold på grund af Corona i et par år. Men vi samarbejder med museer og egnens arkiver osv. 41 

For at kunne dokumentere og værne om kulturarven.  42 

I: Spændende! 43 

I: Så kunne vi godt tænke os at høre, hvad er din plan med virksomheden, hvis du kan 44 

beskrive det for os i korte træk? 45 

Rina: Ja i helt korte træk, så er det, at firmaet skal blive så stærkt et brand og 46 

positioneringsmæssigt at det kan leve godt videre til næste generation.  47 

I: Den næste generation, er det noget der er i din familie eller? 48 

Rina: Ikke nødvendigvis. Det skal være dem som er bedst egnede til at passe på firmaet.  49 

Rina: Det var en meget kort og god transskriberbar. (Griner). 50 



 3 

I: Ja det må man sige (griner). Men så kan vi lede det over i, at du har tidligere udtalt, at 51 

Rhanders, det skal være Danmarks svar på Gucci. Og det kunne vi rigtig godt tænke os at 52 

høre om, om du kunne prøve at uddybe lidt. 53 

Rina: Ja, altså i 2007, der skrev Berlingske nyhedsmagasin en stor eksperimental artikel 54 

omkring Danmarks svar på Gucci. Det hedder overskriften. Og det var så Randers Handsker, 55 

og det var det der fik vores øjne op for firmaet. Så derfor er det en nem ting at referere til. 56 

Rina: I virkeligheden er det jo ikke Gucci, fordi Gucci er mere fashion og provokatør, 57 

experience. End det er craftmanship and heritage. I virkeligheden er det vi bygger mere 58 

Danmarks svar på Hermes. Men historien går bare tilbage til at det var Danmarks svar på 59 

Gucci, og så har jeg også fundet ud af siden, at en del journalister ikke kender Hermes. Så 60 

derfor giver det mening, bare at blive ved med at holde fast i det narrativ. 61 

I: Ja det giver mening. Vi studsede nemlig lidt over det her med, at Gucci nemlig er lidt mere, 62 

på nogle måder også lidt fast fashion. Altså det er ligesom fra kollektion til kollektion og så 63 

uddør det og så er det ligesom ikke noget man kan bruge længere, og det er stadig ikke din 64 

mission? 65 

Rina: Alt det vi laver, er bundet op på de tre værdier, så det er ikke det det handler om. Det 66 

går tilbage til vores rødder og arv. Og det er kvalitets håndværk og at dette er tidløst design. 67 

F.eks. Vores bedst sælgende handske har været i kollektionen i over 80 år. Og selve mønstret 68 

går tilbage helt til 1830’erne. Og det er det vi står for. Det er ikke trends og man køber nu og 69 

smider væk om skes måneder eller som ikke er fashion mere om seks måneder. Vi flyder over 70 

trends og fashion. Ligesom Hermes. Det er vidst det bedste eksempel. 71 

I: Okay, og i forhold til det her med, du snakker om før, at målet er ligesom, at du gerne vil, 72 

at det skal være en god forretning til den næste generation. 73 

Rina: Ja.  74 

I: Har du en ide om, hvordan du godt kunne tænke dig at opnå det? Jeg ved ikke om man skal 75 

kalde det for en strategi? Men hvordan man ligesom har tænk sig at opnå... Og hvad målet er 76 

for at det bliver en god forretning at overtage til næste generation? 77 

Rina: Ja sådan rent forretningsmæssigt? 78 

I: Ja. 79 
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Rina: Det var en wholesale forretning og engro forretning, da vi overtog det. 70% var engro 80 

og 30% var de to egne butikker. Det har vi vendt helt på hovedet, så nu er det nærmere 70% 81 

egne kanaler. Altså online og egne butikker. Og så (…) er det nogle forhandlere der får lov til 82 

at købe brandet også.  83 

Rina: Det gør vi selvfølgelig, fordi så kan vi kontrollere brandet, for hvis ikke vi kan 84 

kontrollere brandet kan vi ikke skabe et stærkt brand. Men det er en lang rejse at gøre det. Det 85 

vender vi også tilbage til i en af jeres andre spørgsmål. Fordi igen, hvis vi nu kom med en 86 

stor pose penge eller hvis vi startede nyt brand, så ville vi selvfølgelig bare fuldstændig have 87 

gået på B2C og bare køre brand brand brand hele tiden, men vi har jo overtaget en 88 

eksisterende forretning og skal betale husleje og lønninger og også passe på de kunder, som 89 

vi allerede har. Så det er en løbende overgang fra det gamle til det nye. 90 

I: Så det er derfor du ikke bare siger, at du udelukkende laver B2C, men også har noget 91 

meget B2B, det er simpelthen på grund af, at det var sådan du overtog den, og der kan man 92 

ikke bare lukke helt? 93 

Rina: Ja og vi har stadig to brands. Vi har stadigvæk Randers Handsker, som var det jeg 94 

overtog og deres kunde portefølje, OG de to gamle butikker. Og så har vi så startet det nye 95 

brand Rhanders med en helt anden positionering. Og det er så det, som er mere B2C 96 

fokuseret og mere internationalt og mere premium og har flere kategorier. Så det er egentligt 97 

Randers Handskefabrik har både Randers Handsker og Rhanders. 98 

I: Ja.. Men så vil vi gerne spørge om du har gjort nogle tiltag i forhold til at ændre kulturen 99 

for medarbejderne. Også i forhold til, som du selv siger, med at skifte fra den mere 100 

gammeldags facon til at køre det på en mere moderne måde? Og om du i så fald har oplevet 101 

noget modstand i forhold til at implementere de her nye tiltag? 102 

Rina: Ja, jeg overtog tre medarbejdere og så de medarbejdere som var i butikkerne. 103 

Medarbejderne er her stadigvæk, medmindre de er gået på pension, og det er der to af dem 104 

der er, og to blev afskediget. Noget af det, som de har oplevet, som... Altså alt har jo ændret 105 

sig. Vi har flyttet handskefabrik. Det er et stort skifte for dem, som er på handskefabrikken. 106 

Vi har ændret butikkerne, selvom det er de samme butikker. Den største ændring de føler, er 107 

nok at vi har digitaliseret alle produkter og alt slag og lavet det hele til omnichannel. 108 

Rina: Et helt vildt godt eksempel er, da jeg overtog forretningen, der sendte man stadigvæk 109 

kvitteringer fra dagen med post fra butikken i København til Randers. Man vidste ikke hvad 110 
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man havde solgt, man vidste bare omsætningsbeløbet, fordi produkterne ikke var digitaliseret. 111 

Man stod bare med et gammelt kasseapparat og slog et beløb ind. Nu er alt jo digitaliseret 112 

med barcodes og ERM koder og ja et stort IT-system og ERP-system og warehouse 113 

management system osv. Det har alle skulle vænne sig til. Så fra at de har stået med de her 114 

gammeldags kasseapparat og trykket bar et beløb ind, så står de nu med Ipads som er deres 115 

kasseapparat og som scanner ind og sørger hele tiden for at de har de rigtige varer på lager og 116 

de fuldfører også ordrer fra webshoppen, som pick up in store. Så det er sådan én stor 117 

forretning.  118 

Rina: I år har vi så også indført budgetter og igen det er jo de gamle medarbejdere, som står i 119 

butikkerne, som vi så stille og roligt er begyndt at oplære i at det her er også en forretning, 120 

der skal være noget forretnings forståelse, der er noget der hedder slagsstal og marginer og i 121 

det hele taget en forståelse for, hvad er det der betaler huslejen og lønningerne. Så det er et 122 

skridt mod en professionalisering, men også mod større kontrol af brandet.  123 

I: Så når du siger, at der var to medarbejder der blev afskediget, var det så fordi de havde 124 

svært ved den her digitalisering og de ændringer der blev lavet der? 125 

Rina: Ja det var det. Den ene var direkte i mod og den anden kunne rent capability mæssigt 126 

ikke det digitale. Og så duede det selvfølgelig ikke. 127 

I: Jamen så kunne vi godt tænke os at snakke lidt mere om branding og hvilke ting du 128 

primært lægger vægt på i din branding af Rhanders? 129 

Rina: Alt centreres omkring de tre values. Så hver gang vi fortæller en historie, er de bundet 130 

op på en af de values eller alle de values. Og det er om vi køber en skov for at være CO2 131 

positive eller om vi introducerer et nyt produkt. Så alt bundet i vores values. Og så står 132 

æstetikken højt, støjningen / tone of voice og vores images skal være i verdens klasse. 133 

I: Og så vil vi høre om der nogen specifikke beslutninger der blevet taget i forhold til 134 

branding eller rebranding af mærket Rhanders? 135 

Rina: Ja, jeg vil faktisk sige, at det er alle brands touch points, som vi har været gennem for 136 

at lancere det nye brand. Så alt fra navnet til logo og font, webside, den nye butik i Aarhus og 137 

så selvfølgelig sociale medier og de influencere vi arbejder med. Det er packaging og det er, 138 

jamen ALLE touch points man overhovedet kan møde brandet på, er jo helt nyt. Men med 139 

rødder i igen i de tre values og historien og hjertet af Randers Handskefabrik, men altså med 140 

en moderne twist.  141 
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I: Så der er ikke noget der ligesom er gået dit øje forbi. Alt hat været oppe og vende? 142 

Rina: Ja fuldstændig, og det er jo også fordi at vi har været så, eller vi er så små, at jeg ikke 143 

har haft en person på hver af de fagspecifikke områder der er. Jeg har selv siddet med det 144 

hele og bygget det hele fra bunden. Så ja, det kunne ikke undgås at komme forbi mine 145 

hænder. 146 

Rina: Og så har jeg selvfølgelig haft rigtig dygtige partnere til at udleve det. Jeg tager f.eks. 147 

ikke selv billederne. 148 

I: I forhold til at vores samfund konstant bliver mere fokuseret på miljø og bæredygtighed, 149 

hvordan vil du mene at det passer samen med din virksomhed, når i primært lever af at sælge 150 

produkter af skind. Er der nogen ting, du har skulle have i tankerne her. 151 

Rina: Ja vi har overvejet det meget, og når vi har dykket ned i bæredygtighedsspørgsmålet. 152 

Det helt tydeligt at det mest bæredygtige materiale der findes det er skind. Men det er ikke 153 

alle forbruger der ved det. Og det skal de selvfølgelig ikke tage stilling til, men vi kan jo se 154 

det, fordi, at der et naturligprodukt, det er upcycle fra fødevareindustrien. Det holder. Vi får 155 

jo handsker tilbage der lige skal have repareret et søm efter 20, 40, 50 år. Og hvis man så 156 

smed det ud, så ville det gå ind i naturens metabolism. Så man kan faktisk ikke finde noget 157 

mere bæredygtigt materiale end skind. Og vores garverier er så dygtige nu, at der er zero 158 

water wastement og der er styr på alt. Men igen det er ikke alle forbruger der er med på det.  159 

Rina: Derfor er min tanke, at vi skal tilbyde produkter lidt ligesom man gør med mælk i et 160 

supermarked. Du kan vælge om du skal have komælk, soyamælk, havremælk, ris mælk eller 161 

hvad nu. Og så er det op til kunden at bestemme. 162 

I: Altså så du tænker, at i godt kunne tænke jer at lave noget kunst læder?  163 

Rina: Aldrig! Det er lavet af plastik og det er det mindst bæredygtige i hele verden. Men vi 164 

laver f.eks. tekstiler, og når man så når så langt, at man kan lave æblelæder eller labgrown 165 

leather, som ikke er holdt sammen af lim, dvs. fossil fules eller plastik, så vil vi også gå ind i 166 

det. Vi får tilsendt samples hele tiden, altså vi har tæt samarbejde med forskellige, men vi er 167 

ikke tilfredse med et endnu.  168 

Rina: Men vi laver handsker i forskellige tekstiler, som er både vævede og farvede i 169 

Danmark. Så det kan ikke blive mere bæredygtigt overhovedet, og det gør vi også med vores 170 

strik og bælter og tasker. Alt hvad vi laver fra ny af nu her, det er lavet i Danmark. 171 
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I: Ved du så noget om, om der blev gjort nogle/foretaget nogle bæredygtige procedurer inden 172 

du overtog virksomheden? Var det ligesom et fokus på nogen måde? 173 

Rina: Altså vi er jo heldige med at det hele var lidt en tidslomme fra 50 år siden, så det som 174 

om virksomheden ikke nåede igennem industrialiseringen, så den nåede simpelthen ikke til 175 

plastikalarmen (griner). 176 

I: Smart (griner) 177 

Rina: Så det er så bæredygtigt som det overhovedet kan være. Så vores største opgave er 178 

nærmest bare at gøre det, som man gjorde det. Det vil sige, at der er 0 spild, altså der er 179 

vitterligt intet som bliver smidt væk. Det er lige før at man skriver ned på papir på begge 180 

sider, hvis man bruger papir. Men også alle fraklip fra skind og materialer det bliver lavet til 181 

noget andet. Om det er små nøgleringe eller bæltemagasiner eller luffer. Alt bliver brugt og 182 

alt er jo lavet så lokalt og så bæredygtigt som overhoveder muligt. Eller det er lavet de steder 183 

hvor de er aller bedst til det. Så man går bare ikke på kompromis med noget som helst.  184 

Rina: Selv det med en skov. Der fandt jeg ud af, at da vi havde købt en skov, at det havde 185 

man også for 20 år siden, 50 år siden, der havde man 13.000 æbletræer her i Randers. Så man 186 

har altid været Co2 positiv. 187 

I: Der blev købt den er her skov. Så det var faktisk ikke engang noget nyt? Så i princippet er 188 

der vel ikke fortaget nogle nye ændringer i forhold til det her med Co2 og sådan nogle ting? 189 

Rina: Eneste andet vi gør, er alt hvad vi gør med kulturhistorien, at vi dokumenterer det og vi 190 

fortæller om det. Det gjorde man ikke før. Vi er jo en håndværksvirksomhed, hvor det også er 191 

en forbrugervendt brand virksomhed nu, hvor der er så meget transparens, som vi 192 

overhovedet kan. 193 

I: Rhanders har jo først fået en webshop efter du overtog, så vi kunne godt tænke os at høre, 194 

hvor stort et fokus vil der fremadrettet være på online vs. Fysiske butikker?  195 

Rina: Ja. Nu har jeg jo Ph.d. i omnichannel, så det ville være helt skørt, hvis jeg ikke sagde 196 

at, det er sammenspillet mellem alle kanalerne der er absolut vigtigst. Jeg vil så sige, at online 197 

SKAL være vores største butik. Det er der hvor vi skal være absolut dygtigst. Men butikkerne 198 

skal spille sammen med og online skal spille sammen med butikkerne. Og det gør det også. 199 

I: Og når du siger, at den skal være størst, er det også i forhold til det udenlandske marked? 200 

At det ligesom også skal vokse? 201 



 8 

Rina: ja. 202 

I: Okay. Hvor meget forventer du i fremtiden kommer til at være salg til udlandet, i forhold 203 

til salg her i Danmark? 204 

Rina: Allerede sidste år var ca. 40% af vores web ordre til USA. Og det er så på grund af en 205 

vogue artikel og de antibakterielle handsker. Så det var sådan lidt en outlier. Jeg vil tro at i år, 206 

der er vi på 25% af omsætningen fra udlandet. 207 

Rina: Ja det vækster vel stille og roligt, så på et tidspunkt, så bliver det indenfor de næste fem 208 

år 50/50, fordi vi satser så meget på det danske marked. Det er virkelig her vi skal bygge hele 209 

brandet og fundamentet. Og træde på speederen og skyde ud i den store vide verden. 210 

I: I et tidligere interview der har du udtalt, at du ikke havde nogen forventninger om, at du 211 

ikke selv skulle tjene noget på Rhanders de første fem år, men derimod heller vil skyde penge 212 

tilbage i virksomheden. Kan du prøve at uddybe hvad du mener med det? Og hvorfor det er 213 

vigtigt at gøre det på den måde? 214 

Rina: Ja det er fordi, at vi ikke kommer med en stor pose penge og det koster sindssygt 215 

meget at lave et brand. Så vi har ikke haft andre muligheder end at tage hver øre vi har tjent 216 

og så investerer det tilbage i virksomheden for at skabe det nye brand.  217 

Rina: Og fem år er helt sikker, men det kan også godt være at det bliver 10 år. Det kommer 218 

lidt an på, hvordan verden behandler os, om der bliver ved med at være corona (griner). Det 219 

har vi lært, tror jeg, de sidste to år, at vi ikke helt selv er herrer over. Men vore mission er, at 220 

vi skal have bygget det her til et stærkt brand, og så må det koste hvad det koste vil. For det 221 

er en livsmission, det er jo først om, lad os bare sige 20 år, at det skal videregives til næste 222 

generation. Så om det tager 5 eller 10 år, det gør ikke så meget. Men på et eller andet 223 

tidspunkt skal man selvfølgelig have en eller anden økonomisk buffer, for at kunne tage 224 

nogle større skridt. F.eks. åbne en butik i østen eller noget i den retning. Så kan vi jo ikke 225 

bare kun lige leve af det samme års... tjene en øre, sæt en øre ind. Så er der brug for lidt mere 226 

robusthed i firmaet. 227 

I: Og så et lidt mere teknisk spørgsmål. I regnskaberne fra 2018-2020 er der forskellige 228 

regnskabs år og tallene er derfor ikke sammenlignelige. Dog bliver der i regnskabet 2020 229 

beskrevet at der har været en stigning i bruttoomsætning på 10% hvis man sammenligner to 230 

ens perioder. Hvordan har den økonomiske udvikling i Rhanders fra 2019-2020 ellers været? 231 

Har det været som forventet? 232 
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Rina: Ja, det har været bedre end forventet. Det nye brand Rhanders er nu større end Randers 233 

Handsker. Det havde vi ikke forventet ville gå så hurtigt. Der havde jeg troet, at der ville gå 234 

de der fem år. Men det skete faktisk allerede i december sidste år. Så det er vel den største 235 

sejr. Det tegner godt for fremtiden. Og selvom i år har været megaudfordrende, og butikkerne 236 

lukkede de to første måneder i året, de to kolde måneder, så får vi igen en vækst i år, i forhold 237 

til sidste år. Så vi bliver ved med at vækste og også selvom vi investerer så meget. Altså vi 238 

har flyttet handskefabrikken, vi har investeret i nye IT-systemer, vi har åbnet ny butik og vi 239 

har, ja lavet nye produktkategorier.  240 

Rina: Så vækster forretningen, og vi lander ca. I det der 0 plus minus noget. 241 

I: Jeg ved ikke, om det er noget du kan fortælle noget om overhovedet. Men forventer du det 242 

nogenlunde er det samme med 10% mere i år i er eller hvordan med overskuddet? 243 

Rina: Overskuddet forventer jeg et 0. 244 

I: Ja, jeg tror også jeg mente mere bruttoindkomsten. 245 

Rina: Ja, jeg forventer det er lidt mere. Men vi ved det først når december måned er omme. 246 

For 50% af vores omsætning er i december, men lige nu går det godt. 247 

I: Hvordan ser fremtiden så ud for Rhanders, hvis du skulle prøve at beskrive det? 248 

Rina: Det bliver et dansk heritage brand, som vi kan være stolte af ude i verden. På linje med 249 

Georg Jensen og Damask og Royal Copenhagen osv. Det skal være det brand vi har i 250 

Danmark indenfor mode. Fordi sådan et findes ikke, og det skal vi have! Randers 251 

Handskefabrik har alle de forudsætninger der skal til for at skabe det. Så det er det vi skal 252 

gøre os umage med at vækste.  253 

Rina: Det handler ikke så meget om økonomien, men om størrelsen. Det kan vi også se på 254 

Georg Jensen, det er ikke det man skal gå efter (griner). Så ender man bare i kinesiske 255 

hænder og forfærdelige kedelige produkter. Men det handler vitterligt om at skabe brandet og 256 

fortællingen og produkterne sådan at man kan leve videre i mange, mange år. 257 

I: Er der noget, som du har lyst til at tilføje her til sidst inden vi takker af? 258 

Rina: Jeg har næsten lyst til at sige, and may god be with us. (griner). Ej det er jo en helt vildt 259 

spændende rejse. Jeg kan sige, at det jeg glæder mig til, det er, at vi trods alt bliver lidt større, 260 

så der kommer lidt flere kræfter til og sådan at vi kan gøre lidt mere. Fordi vi er jo bare 261 
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bittesmå lige nu. Og man skal være lidt større for at kunne lave en større impact. Så det bliver 262 

fedt om fem år, når vi har lidt flere muskler at noget ved. 263 

I: Det lyder helt vildt spændende. Det lyder som om at, for dig og for virksomheden er det 264 

vigtigere at historien kommer ud og viden omkring, hvor kvalitet i laver og sådan nogle ting, 265 

det er nærmest vigtigere end salgstallene på bunden. 266 

Rina: Ja, og jeg vil også sige, at det er vigtigere at vi bibeholder håndværket in house. Altså 267 

at jeg får de gamle syersker og handskemagere tilbage, sådan så håndværket ikke uddør, end 268 

det er at lave penge. Det er meget bevidst. For vi har også et andet firma, hvor det handler om 269 

at lave penge basically. Så det her er en livsmission, det er sådan lidt et filantropisk projekt 270 

I: I forhold til det her med at du siger, at I har en anden virksomhed, er det Exporting 271 

Happiness? 272 

Rina: Exporting Happiness er vores (…). Som har Brand Heroes og Randers Handsker. 273 

Brand Heroes er mere for vækst og økonomi, der ligger slet ikke den samme ånd og 274 

kærlighed i det. Det er business. Og det her er ikke business, det er en livsmission. Men for at 275 

det kan være en livsmission og overleve, skal det også være business.276 
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