
Klær i sirkulasjon er
vinn-vinn

 

Kundene kommer, men brukthandelloven skaper hindringer.
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Mange av oss rydder i skuffer og skap om våren. Vintertøy

skal ut, sommerklær skal inn. Noen klær er utslitte, andre er

blitt for små, og noen nyinnkjøpte passer ikke likevel. Hva

gjør du med alle klærne som ikke lenger kan brukes i

familien?

På Sandane i Gloppen kommune, i Vestland fylke, har

bruktbutikken Upscale høstet positive erfaringer med

bruktsalg av klær, siden oppstarten i 2019. Men det er ikke

bare en helt vanlig bruktbutikk. Upscales konsept er en

kombinasjon av tradisjonelt kjøp og salg, og en

abonnementsordning. Man tegner et abonnement,

oppretter en konto som blir større når man leverer inn klær,

og man kan hente ut nye klær. Abonnementsordningen er

det som skiller Upscale fra en vanlig bruktbutikk.

– Vi handler stort sett det vi trenger av klær til barna her,

sier Åse-Birgitte Berstad, som flyttet til kommunen med

familien for et halvt år siden.  

Hun synes det er spesielt bra at de både kan levere brukte

klær, men også hente ut andre, i stedet for å kjøpe nytt. 

– Vi sparer penger på det, sier Berstad. – Men for min del

handler det mest om miljø.

(artikkelen fortsetter) 
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– Jeg har alltid handlet bruktklær. Å ha den muligheten her på Sandane synes jeg er kjempefint, sier kunde og tilflytter til

Gloppen, Åse-Birgitte Berstad.

Evangeline Sessford, eier og driver Upscale. Vidar Nyhammer er styreleder. Begge jobber med sirkulær økonomi.



STIKKORD OM SIRKULÆR
ØKONOMI

• Mindre uttak av råvarer og lavere
omløpshastighet. 
• Økt ombruk og
materialgjenvinning: Ressursene
brukes (sirkuleres) lengst mulig, i
ombruk og i produkter basert på
gjenvinning. 
• Reparasjon av blant annet
forbrukerelektronikk som
datamaskiner og mobiltelefoner,
klær, møbler og andre gjenstander. 
• Avfallsforebygging

(Kilder: regjeringen.no og St. Meld.
45 (2016–2017) 

Positiv respons

Butikken Upscale er i et stort og

lyst lokale, som ligger midt i

Sandane sentrum. Rett innenfor

døra sitter innehaver, Evangeline

Sessford og syr. Rundt henne er

et kreativt kaos av mønster og

tekstiler. For hun driver ikke bare

butikk, hun reparerer og

redesigner også, samt at hun

kurser andre i faget.  

Mer om det etter hvert.

Sessford forteller at Upscale har fått veldig positiv respons,

det er mange faste kunder og stadig nye som kommer inn.

Nå har de rundt 85 abonnement, de fleste er

familieabonnement, opplyser hun.

Upscale er et familieprosjekt, med mannen Vidar

Nyhammer, som styreleder. De to er innflyttere i 30-åra med

to barn og nye forretningsìdéer, og slike familier er ønsket i

lokalsamfunn som sliter med stagnasjon i folketallet.

– Vi har blitt tatt veldig godt imot, fordi det er et nytt tilbud

og mange er over gjennomsnittet lokalpatriotiske, så alt

som skjer her er bra. Alt av utvikling, alt nytt blir sett på som

veldig bra. Og de som brenner for miljø og bærekraft gir litt

ekstra tilbake, både med tilbakemeldinger om at de er glade

for at vi finnes og ved at det kommer folk fra området rundt

her, sier Vidar Nyhammer, som er fra Sandane.

– Var du overrasket over det? 

– Jeg var veldig usikker på hva vi kunne forvente. Vi visste

lite om dette var riktig eller feil plass, sier Nyhammer, som

også jobber innen sirkulær økonomi. Han driver en nasjonal

næringsklynge under plast- og kompositt-industrien.

Organisasjonen NCMT jobber med omstilling til sirkulær

økonomi i denne bransjen.



 

Vil handle brukt

– Det viktigste for meg er å ta vare på de ressursene som er

der, å ikke sløse, rett og slett, sier Åse-Birgitte Berstad. 

Hun ønsker å redusere forbruket, bruke mindre

naturressurser, og hun vil motvirke bruk-og-kast mentalitet.

Ved å handle brukt ønsker hun å forlenge liv til klær som på

ingen måte er oppbrukte. 

– Det er viktig for meg, for alt henger sammen. Hele

samfunnets livsstil har blitt dominert av bruk og kast. For

bare 70 år siden brukte man klær til de var utslitt.

Berstad har to barn, på tre og seks år. Barna vokser fort ut

av klær og sko. 

– Har du gjort noen gode kjøp? 

– Ja, jeg har blant annet funnet bunadsko og finsko til barna.

Det koster vanligvis mye og blir brukt veldig lite. Det fine

med å bytte og handle slike ting, er at det du finner heller

ikke er så slitt. Det er en vinn-vinn-handel.

Med familieabonnement på Upscale leverer hun klær barna

har vokst ut av. Så bytter hun til seg det som trengs. Det går

mest i hverdagsklær og barna er ofte med og velger selv, noe

de synes er stas, forteller hun. 

– Man blir litt mer bevisst på forbruket sitt når man leverer

klær. Når man får verdien på kontoen, ser man hvor mye

man kan handle igjen for. Hvis det blir et veldig stort

overskudd på kontoen, vet du at du kanskje har for mye

klær.

Berstad tror at det stadig blir mer positive holdninger til det

å handle brukte klær og at det henger sammen med

strømninger i tida. Hun synes det er viktig med

virksomheter som Upscale, som motvekt til høyt

klesforbruk.

(artikkelen fortsetter)



I tillegg til å drive butikk, reparerer, redesigner og kurser Evangeline Sessford

i sying.

Brukthandelloven

Kundene kommer. Det største hinderet for Upscale er

lovverket. 

– En forskrift i loven om protokollføring gjør det veldig

vanskelig å drive brukthandel med klær, forklarer Sessford.

Upscale søkte om dispensasjon fra protokollføring, men fikk

avslag. Brukthandelloven skal blant annet motvirke heleri.

Det er det samme lovverket uansett vare, fra antikviteter og

kunst, til brukte sko og klær. For de som formidler

sistnevnte, er det vanskelig å tro at noen leverer stjålne klær

til dem. Det er nemlig ikke noe å tjene på det, forteller

Sessford. 

– Siden folk gir brukte ting som gaver til oss - jeg kjøper dem

ikke - så er det ingen grunn til å stjele noe og levere her. Og

om du har et klesabonnement hos oss får du ikke penger, du

må jo bytte noe brukt tilbake. Og du må selv betale for

abonnementet ditt. Så det er fortsatt uklart for meg hvorfor

vi ikke fikk unntak fra protokollføring, legger hun til.

Protokollføring er tidkrevende. Dersom noen kommer inn

med en pose klær, må de stå og vente mens hun registrerer

alt. Om hun får inn 400 plagg, går det åtte timer å registrere

alt dette. 



– Og jeg får mer enn tusen plagg i uka. Det betyr minst to og

en halv dag bare med protokollføring, sier Sessford og ler

lett oppgitt.

Hun er glad for den gode responsen fra lokalsamfunnet, men

forklarer at det er mye arbeid med mottaket. Klærne skal

sorteres, prises, veies - og av og til må hun også vaske og

dampe klærne. Det er en 14 dagers karantenetid på klærne,

før de kan legges ut i butikken.

– Tjener dere penger på dette?

– Ja, det går an å leve av det, sier styreleder Vidar

Nyhammer.

Evangeline Sessford jobber fulltid. De har i tillegg en

deltidsansatt, men hun har lyst til å ansette flere på sikt. 

– Hvis lovverket blir endra og man kan få en slags

forutsigbarhet og fleksibilitet i konseptet, kan man ta det

videre og gjøre så mye mer ut av det, legger Vidar

Nyhammer til.  

– Men for å få ordninger som er økonomisk bærekraftige, så

krever det at man �erner eller forenkler lovverket. Det er

ikke noen grunn til at butikker som Upscale skal være

omfattet av protokollføringen. Lovverket er for generelt og

omfatter for mye, det må være mer nyansert, slår han fast. 

– Det snakkes om det grønne skiftet og det å legge til rette

for gode løsninger, for at flest mulig skal kunne ta del i den

grønne økonomien, samt å legge til rette for nye tilbud og ny

næringsutvikling som er grønn, men lovverket ligger der og

bremser alt sammen.

Butikksjefen har vært i kontakt med politikere om

problemene, men hittil har det ikke ført til noen endringer. 

– Jeg tror det kan bli mange flere gjenbruksbutikker i hele

Norge, dersom man �erner eller endrer loven. Nå må mange

i stedet kjøpe brukt på nett, og da vet man ikke hva som

passer og hvordan plagget egentlig ser ut, det må betales

fraktes og frakt medfører enda mer klimagassutslipp, sier

Evangeline Sessford.



 

Nye vaner

Upscale har mer enn nitti kvadratmeter, fylt med fargerike

klær for alle aldersgrupper og kjønn, en sofakrok og sy-

hjørnet til butikksjefen. Lokalet er stort, lyst, og det er høyt

under taket. Innehaver forteller om en gunstig leieavtale

midt i sentrum, og Vidar supplerer, om et lokalsamfunn som

er positive til all ny næringsaktivitet. 

Gloppen har i underkant av 6000 innbyggere og Sandane er

ikke en by. Jeg spør om det ikke er utfordrende å skulle selge

brukte klær på et sted der «alle-kjenner-alle», noe

Evangeline Sessford tilbakeviser. 

– Det er ikke alle som kjenner hverandre her heller. Det vi får

inn mest av er klær av kjente merker som alle har, og da er

det ikke slik at man vet hvem som har hatt klærne før,

forklarer hun.

Gloppen kommune har videregående skole og

folkehøgskole. Sessford forteller at det kommer stadig flere

ungdommer, men også ganske mange familiefolk og godt

voksne. På Sandane er det mange hybelboere, men reglene

tillater ikke at Upscale tar imot klær fra noen under 18 år, så

mange ungdommer får ikke anledning til å være

miljøvennlige på denne måten.

– Poenget med butikken er å treffe flest mulig og gi folk

muligheten å velge brukt og miljøvennlig, sier Sessford. 

– Det er en gylden mulighet til å jobbe med folks vaner.

Upscale handler ikke bare om å selge brukte klær, men om å

innføre nye konsept for gjenbruk og sirkulær økonomi på

plasser der du vanligvis ikke har de tilbudene. Før måtte

man reise til Bergen for å handle på bruktbutikk. Upscale

har ikke bare lokale kunder, men også folk fra kommunene

rundt, forteller Nyhammer.

Kundene kan velge mellom å kjøpe varer, eller å tegne et

abonnement. Nyhammer forklarer at de ville bygge på noe

kjent før de introduserte noe nytt.



 

Verdier og balanse

Tilbake til det kreative hjørnet, med symaskin, tekstiler og

mønstre. 

– Jeg kan leve av å ha gjenbruksbutikk, men det er fordi jeg

har flere bein å stå på. Jeg har også sykurs for både barn,

elever og voksne, holder foredrag, har egen reparasjon for

folk, og jeg har min egen redesign-kolleksjon. Hvis det var

bare gjenbruksbutikk tror jeg ikke det ville funke, fordi det

er ikke nok tid til at det blir lønnsomt.

Evangeline Sessford ser ikke på seg selv som en idealist, men

hun er opptatt av bevisstgjøring. 

– Jeg synes det er veldig viktig at folk er oppmerksomme på

hva de gjør og hvordan de lever. Dersom jeg skal bruke

penger på noe, hvorfor skal jeg gjøre det. Er det impulsivt,

eller er det noe jeg trenger?

Hun tror at når folk vet at det finnes en gjenbruksbutikk i

nærheten, kan det få flere til å tenke over alternativene. 

– Det er ikke dårlig å kjøpe noe nytt, men det er bra å tenke

over hvorfor man kjøper nytt, sier hun.

Evangeline Sessford ønsker å være miljøvennlig, men hun

kan ikke unngå å reise med fly når hun skal besøke familien i

Canada. Så hun prøver å balansere det med mindre forbruk

og miljøfokus på andre områder. 

– Det er umulig å gjøre alt absolutt perfekt, man må velge.

Jeg velger å gjøre det gjennom de tingene jeg handler. Jeg

kjøper veldig lite generelt. Vi prøver å sykle så mye vi kan, vi

lager mange ting og vi prøver å få barna til å bli bevisste,

avslutter brukthandleren på Sandane.

(artikkelen fortsetter) 



Erling Hugo Jensen og Leilan Dam-Rimarachin vil fremme sirkulær økonomi

med gjenbruk av klær, og samfunnsansvar i rekruttering.

Kombinerer gjenbruk og inkludering

Med brukthandel og systue vil Green Dawn bidra til å

sysselsette innvandrere som står utenfor arbeidslivet.

Green Dawn åpnet i Bergen sentrum 26. mars. Butikken i

Vestre Skostredet har tilfeldigvis matchende farge til

navnet. Innenfor er klær dandert på hengere og stativ, som i

en vanlig butikk. Vårkjoler og barnetøy om hverandre. Ikke

alt er brukt, her er også nye ullgensere av alpakka og

fargerike bærenett redesignet fra regntøy.

I Bergen sentrum håper gründerne spesielt å nå studenter

som en viktig målgruppe; unge mennesker som er opptatt av

miljø og bærekraft. Green Dawn satser hovedsakelig på

abonnement i stedet for pengebetaling, og konseptet har

blitt godt mottatt, forteller medeier, Leilan Dam-

Rimarachin.

Denne våren åpner Green Dawn, i samarbeid med

gründerorganisasjonen Unity Spark, butikk i Fyllingsdalen.

Den vil være rettet mot barnefamilier som ønsker å spare

penger. Det er også planer om å starte en systue for

reparasjon og redesign av klær. Det vil gi arbeid til personer

med innvandrerbakgrunn, som strever med å komme inn i



arbeidslivet. Mange har arbeidserfaring fra hjemlandet, men

trenger støtte til å komme i gang i norsk arbeidsliv. I systua

og bruktbutikkene kan de få språk- og arbeidstrening.

Jensen ser for seg at de også kan hjelpe nyetablerer ved å

vise frem noen produkter i butikken.

 

Grønn karma

Med ulike abonnement får kunder mulighet til å levere og

hente ut klær. Klærne har ulik prising avhengig av kvalitet.

Man «betaler» via abonnementet og transaksjonen er på

ulike nivå av «grønn karma», som er verdien av produktet.

Hittil har Green Dawn rundt 40 abonnenter. 

– Når man kjøper et abonnement, får man litt grønn karma.

Det er vår måte å se at det er balanse mellom det du kommer

med og det du går herfra med. Du betaler med grønn karma.

Neste gang du kommer har du kanskje med en genser eller

bukse og gir den til oss. Og så finner du en genser eller bukse

og betaler med grønn karma, og slipper å bruke penger,

forklarer Erling Hugo Jensen, som er styreleder.

Virksomheten er en form for byttehandel. 

– Vi prøver egentlig å tilby en tjeneste der det er mulig for

folk å sette i gang sirkulasjon seg imellom, sier Erling Hugo

Jensen.

Jeg lurer på hvordan holdningene til brukte klær er.

Kommer det inn mer klær enn det går ut? 

Jensen tror at abonnement gir en bedre balanse, ved at folk

blir mer interesserte i å få til en sirkulasjon med en slik

ordning. Når de først har kommet med klær, koster det dem

ikke noe ekstra å hente ut noe, forklarer han.

Leilan Dam-Rimarachin supplerer med sine erfaringer fra de

to første ukene. 

– Noen kunder er veldig nysgjerrige og lurer på hvorfor vi

har startet. Vi ønsker å få folk til å bruke det de har og

motvirke «fast fashion». Du kan bytte i stedet for å kjøpe.



Folk har mulighet til å skifte stil uten å kjøpe så mye. Folk

liker konseptet fordi man tenker nytt, mener hun.

En ung dame kommer innom. Hun skryter over konseptet og

synes det er veldig bra at Green Dawn satser på gjenbruk.

Hun forteller at hun sliter med å finne klær som passer for

kvinner på 1,83. Leilan Dam-Rimarachin foreslår at de

kanskje kan lage en gruppe med abonnenter med like behov

og kunden er begeistret for ideen.

 

Utfordringer

I et hjørne ligger en haug bæreposer fylte med tøy. Klærne

kommer fra folk som har vært innom og levert de siste

�orten dagene. Det tar tid å klargjøre brukte klær for nye

eiere. Klærne er i en 14 dagers karantene. 

– Vi må føre protokoll over alt som kommer inn i løpet av de

�orten dagene. Vi tar bilder av alle klærne, registrer og

kategoriserer etter bruk og kvalitet, og gir poeng til de som

har levert, sier Leilan Dam-Rimarachin.

Som for Upscale, er det også utfordringer for Green Dawn

knyttet til lovverk. 

– Brukthandelloven er en utfordring. Man må søke politiet

om tillatelse, man må registrere detaljer om hvert enkelt

produkt, vi løser det ved å ta bilde og QR-kode hvert

produkt. Så er det en 14 dagers karantene fra vi får et

produkt til vi kan legge det ut. Vi kan ikke ta inn produkter

fra noen under 18 år. Det skaper en ekstra administrativ

logistikk, siden vi må ha full kontroll på hvert enkelt

produkt. Detaljnivået er krevende. Fjorten dagers grense er

også krevende, fordi vi må ha kontroll på produkter når de

kommer inn og passe på at vi ikke tar de ut for tidlig. Vi er

ikke sikre på om det har så stor hensikt i praksis, sier

Jensen.

Han legger til at det også kan vere utfordrende å få en

bruktbutikk til å gå økonomisk, men han tror at

abonnementsvarianten de har valgt er en god løsning.



Foreløpig er inntektene små, og arbeid i og med butikken

skjer på dugnad. Men målet er å ansette folk. Erling Hugo

Jensen ønsker seg også en lovendring som gir bedre vilkår

for deres type virksomhet.

– Vi tråkker jo en ny løype og vi ønsker å gjøre alt riktig, men

det er ikke alltid helt åpenbart hva som er riktig. Og det må

være bærekraftig for butikken også, ikke bare for miljøet.

Det er meningen at vi skal ansette folk og at de skal tjene

nok, og at vi kan vokse og bli litt større. At det å legge til

rette for at sirkulær økonomi og ta vare på miljøet, ikke bare

blir snakk, men at det blir markedsmessige gode forhold,

slik at det ikke bare er de ideelle organisasjonene som kan

gjøre dette. De gjør en veldig bra innsats, men skal vi få til

det grønne skiftet og en sirkulær økonomi må det også være

en business i det, både for bedriftene og kundene, og det må

være enkelt, avslutter Jensen. 


