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JEANSTRENDER

Denim har blitt et viktig supplement 
for mange merker, se bare til Days 
Like This, Tom Wood og Moiré som 

alle satser sterkt på egne denimlinjer. 
Samtidig er det også et oppsving i markedet 
for bærekraftige jeans og konsepter som 
omfavner hele livsløpet til denimen, slik 
som butikken og merkevaren Livid Jeans. 
De store internasjonale aktørene, som Levis 
og Wrangler, er fremdeles toneangivende, 
og det samme er de mer retailbaserte som 
Bik Bok med deres suksessfulle linje Never 
Denim. I denne vrimmelen av denim er det 
likevel noen tendenser som alltid slår rot og 
danner grunnlaget for sesongens denim
trender. Vi tok en prat med de ulike aktøre
ne for å høre hva de ser i krystallkulen for 
vår og sommer 2019.

Trender og tendenser
Trendkonsulent innen denim og kvinnen 
bak nettsiden Denimdudes, Amy Leverton, 
trekker frem «antifashion» som en av 
 hovedtendensene for SS19, som også er 
hennes favorittrend. Her følger man røttene 
tilbake til denimens originale former og 
tilfører den en leken tvist. Work wear 
elementer og vask står her sentralt, og er 
noe vi ser utslag hos i blant annet Wranglers 
sommerkolleksjon. Her har de gått bort fra 
fargenavn, og heller oppkalt vasken etter 
hvor lenge denimen har vært i bruk. Du kan 
velge mellom «ny», «6 måneder», «ett år», 
«to år» eller «tre år», alt ettersom hvor slitt 
du ønsker at denimen skal se ut. I tillegg har 
plaggene tydelige referanser til klassikerne 
innen denim. Olajakken, sett på ikoner som 

Steve McQueen og John Lennon, er tilbake, 
det samme er den Westerninspirerte 
olaskjorten og jeans med 50tallssnitt. 

Det samme vinket til fortiden finner vi 
også hos Levis:

 Det autentiske er mikset med det 
 uventede og moderne, med tunge referanser 
til streetwear og elementer fra 90tallet. Det 
er velkjent og friskt, samtidig som det er litt 
ikonisk og ironisk, forteller Karyn Hillman 
som er Global Chief Product Officer hos 
Levi’s Strauss & Co. De refererer videre til 
sosiale medier og kravet om å være 
buzzworthy; «En ting er sikkert, basic er 
aldri buzzworthy,» skriver de i pressemel
dingen for vårkolleksjonen  som passende 
nok heter «Unbasic». 

 Det må være nytt og skille seg ut, som 
en klassisk Levis Trucker Jacket, bare laget 
fire ganger så stor, skriver de. Dette ser vi 
også at de norske designerne har plukket 
opp, hvor vi i blant annet Tom Woods den
imkolleksjon finner culottebukser med 
enorm vidde denne våren.

Den nye 
DENIMEN

Like sikkert som at snøen smelter om våren,  
er det at det melder seg et akutt behov for en lys olabukse. 

Men hvilket snitt og trend skal man kaste seg på for å 
 imøtekomme kundens behov?

Tekst: Julie Opsvik

Moiredenim

Wrangler
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Summer 
     Vacay

Marc Cain
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 Slim og skinnypassformene har regjert 
i over ti år. De er fortsatt populære, men vi 
ser en klar interesse for løsere passformer. 
Dette er en trend vi ser hos begge kjønn, og 
vi ser også en økt interesse for høyere liv 
hos menn, forteller grunnlegger og daglig 
leder av Livid Jeans, Jens Olav Dankertsen.

Bærekraftige teknikker og løsninger
 Bærekraft er en økende tendens i motebil
det og spesielt innen denim. Er det noen 
spesielle retninger eller teknikker her som 
vi kommer til å se mer av fremover?

 Vi opplever at interessen for uvasket 
rådenim av høy kvalitet stadig fortsetter å 
øke. Og folk ser ut til å være lei de ekstreme 
slitasjevaskene. Vaskene bør være jevnere og 
cleanere, forteller Jens Olav Dankertsen.

 Rådenim sparer enormt med vann i 
produksjonen, sammenlignet med vasket 
denim. Men vaskede jeans kan også bli pro
dusert på bærekraftig vis. Men blir de 
det? Vi mener enhver seriøs jeansprodusent 
må kunne dokumentere hvor og hvordan 

jeansene er produsert, poengterer 
han. 

Dette er noe også de store 
aktørene merker behov for å 
fokusere på. Wrangler lanserte 
denne høsten en ny teknikk kalt 
foam dye, skumfarging, som skal 
eliminere 99% av vannet som 
blir brukt i indigofarging. 

 Sustainability er ekstremt 
viktig for all industri. Vi er helt 
nødt til å ta ansvar for miljøet og 
generasjonene fremover. Foam 
dye er banebrytende og har aldri 
vært brukt før på denim – Wran
gler er de første på markedet 
som benytter seg av metoden, 
forteller Tone Kristin Næss hos 
Stay Hungry, som fører Wran
gler og Lee. De første buksene med denne 
teknikken lanseres i 2019, og vi skal ikke se 
bort i fra at flere slike innfargingsteknikker 
kommer på banen de neste sesongene.

Totem Original

Rodebjer

94785_tekstilforum 1-19 NY.indd   83 15.01.2019   09:01

  tekstilforum 4/19  55

TREND- OG INNKJØPSGUIDE VÅR/SOMMER 2020

Autentisk feriestemning med alt hva man 
forestiller seg hører til sommer og ferie beskri-
ver trenden Summer Vacay. Varme, nye inn-
trykk, avslapning, «off-grid», sosialisering, 
vann og velvære. Derfor byr trenden på som-
merkjoler, stråhatter, denimshorts, kaftan/
tunika, omslagskjole og skjørt samt 
Bermudashorts. Fargene er varme toner som 
blant annet gammelrosa, brent oransje, oli-
vengrønn, men også kjøligere farger som blå 
og mint er med i Summer Vacay. Fargene 
kommer gjerne i nyanser som er bleket av 
solen. Mønstre og print er inspirert av 
fjerne himmelstrøk, og brukes 
som all over eller kombineres 
med hverandre. Summer 
Vacay er den ultimative 
vår/sommer- trenden og 
skaper forherligelse av 
feriestemning.

Fransa

Odd molly

Bella Balou

Hanro

Hanro

Byoung

Ilse 
Jacobsen

I dig denim

Gipsy
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H
andelsagenter har krav på av-
gangsvederlag når hovedmannen 
sier opp avtalen dersom vilkårene 
i agenturloven § 28 er oppfylt. 
Dette er kjent for de aller fleste 

agenter og hovedmenn, og i mange tilfeller 
skaper spørsmålet om avgangsvederlag få 
problemer. Men fra mitt ståsted som 
 advokat ser jeg en hel del saker der partene 
er uenige, dels om retten til avgangsveder-
lag overhodet, og – ikke minst – størrelsen 
på avgangsvederlaget. Uenigheten beror 
dels på misforståelser rundt utmålingen og 
dels som en konsekvens av at rimelighets-
vilkåret i bestemmelsen gir hovedmannen 
vide muligheter til å argumentere for at 
avgangsvederlaget må reduseres. Når alter-
nativet er tvister for domstolene, kanskje i 
utlandet, ender man ofte opp med et beløp 
et godt stykke under lovens maksimum. 

Siktemålet med denne artikkelen er å gi en viss 
oversikt over reglene om avgangsvederlag i 
agenturloven § 28. Fokus vil være på utmålingen. 
Det er imidlertid begrenset hva som er mulig å 
formidle gjennom en relativt kort artikkel, og 
det anbefales at man tar kontakt med en 
 advokat med kompetanse på feltet dersom man 
skal fremme et slikt krav, både for å sikre at 
kravet er riktig, samt for å kunne legge en god 
strategi og eventuelt imøtegå hovedmannens 
argumenter. Tilsvarende gjelder naturlig nok 
hovedmenn som møtes av krav om avgangsve-
derlag fra den oppsagte agenten.    

1 Hva er avgangsvederlag
Reglene om avgangsvederlag er kort fortalt 
en lovbestemt godtgjørelse til agenten for 
opparbeidelse av en kundekrets som hoved-
mannen vil kunne nyte godt av etter 
 kontraktsopphør. Retten til avgangsvederlag 
er ufravikelig, det vil si at partene ikke kan 
avtale seg bort fra retten til avgangsvederlag 
eller til en utmåling til ugunst for agenten 
mens avtalen løper. 

Den norske agenturloven bygger på et 
 EU-direktiv, noe som også innebærer at 
man finner igjen ufravikelige regler om 
godtgjørelse ved opphør også i annen 
 nasjonal lovgivning i EU-/EØS-området. 
Mye er likt, men man finner også til dels 
store ulikheter som det er verdt å merke 
seg dersom man vurderer å inngå en agen-
turkontrakt med en hovedmann som byg-
ger på annen lovgivning enn den norske. 
Da vil det være hensiktsmessig å rådføre 
seg med  advokat med kjennskap til aktuell 
lands agenturlovgivning og utmålings-
praksis og/eller advokat med et inter-
nasjonalt nettverk. 

Retten til avgangsvederlag oppstår ved 
opphør av avtalen, det vil si ved utløp av 
opp sigelsestiden, og kravet må fremmes 
senest ett år etter opphør. Det nevnes også 
at  retten til avgangsvederlag ikke gjelder 
hvis hovedmannen hever avtalen på grunn 

av vesentlig kontraktsbrudd som kan tilreg-
nes agenten. Det klare utgangspunktet er 
også at retten til avgangsvederlag bortfaller 
ved agentens egen oppsigelse. 

2 Nærmere om vilkårene og 
 utmålingen
Mange agenter legger til grunn at man uten 
videre har krav på lovens maksimum, som 
tilsvarer gjennomsnittet av provisjons-
inntekten de siste 5 årene (eller for den 
tiden avtalen har vart dersom det er kor-
tere). Dette beror på en misforståelse. 
Loven fastsetter bare hva agenten maksi-
malt kan få, ikke hva agenten rent faktisk 
har krav på. Det beror på en nærmere 
 utregning og skjønnsmessig vurdering rundt 
rimelighetsvilkåret, se nedenfor. En annen 
sak er at det i en god del tilfeller vil være 
slik at utregningen tilsier at det er lovens 
maksimum som er aktuell. 

Agenters rett til avgangsvederlag

Det oppstår mange tvister om avgangsvederlag (Ill: Colourbox).

100256_tekstilforum 4-19.indd   80 11.07.2019   08:10

tekstil
    f o r u m
Utgave: Materiellfrist:  Utgivelse: 
1:  03. januar 21. januar (messeutgave)
2.  11. mars 27. mars (minimesse ekstra)
3.  14. mai 29. mai (trend spesial)
4:  06. juli 23. juli (messeutgave)
5:  14. september 01. oktober (minimesse ekstra)
6:  16. november 27. november (trend spesial)

ANNONSEPRISER:
Format: 4-farger: 
Baksiden 22 000
2/1 side 32 900  
1/1 side 18 900   
1/2 side 14 700  
1/3 side 13 600  
1/4 side   9 900  
1/8 side   4 900    

Bilag etter avtale. Byråprovisjon: 7 %

MARKEDSPLASSEN
Markedsplassen er en egen seksjon inne i bladet der vi samler 
 stillingsannonser, kjøp- og salgannonser mm.

PRISER MARKEDSPLASS
1/1 side  kr  10 000,-
1/2 side  kr  5 500,-
1/4 side  kr  3 500,-

LEVERANDØRINDEKS
Leverandørindeks er en bransjevis oversikt over leverandører. 
Oppføring i leverandørindeks: Kr 3 500 per år. 

Format: A4
Satsflate: 263 x 185 mm
Utfallende: 303 x 216 mm 
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet omslag: 170 g glatt
Papirkvalitet innmat: 100 g
Raster omslag og innmat: 60 linjer

ANNONSEFORMATER:
Format i mm: bredde: høyde: 
2/1 satsflate 400 249
2/1 utfallende 426 303
1/1 satsflate  188 249
1/1 utfallende 216 303
1/2 stående 92 249
1/2 liggende 188 123
1/3 stående 59 249
1/3 liggende 188   83
1/4 stående 92 123
1/8 stående 92   60

MEDIAPLAN 2020
M

EDIAPLAN 2020

M
ED

IA
PL

AN
 2

02
0

MEDIAPLAN 2020

Tekstilforum har et gjennomsnittlig opplag på 3500.

KONTAKT OSS:

Annonsesalg: Rolf Goplen, Tel: 95 10 29 92  

E-mail: rolf@askmedia.no

Redaksjon: Ove Hansrud, Tel: 90 91 21 21

E-mail:ove@askmedia.no

POSTADRESSE:

Tekstilforum AS • Postboks 130 • 2261 Kirkenær

Tlf: 46 94 10 00

TRYKKERI: Merkur Grafisk AS

ANNONSEMATERIELL:
Annonsemateriell mottas gjerne  
på cd-rom eller e-post. 
Vi leser de fleste filer – men mottar 
gjerne pdf eller eps i minimum  
300 dpi.
Tilleggsomkostninger for annet 
materiell belastes kunden.
 

MÅLGRUPPE:
Våre lesere er beslutningstakere 
innen kleshandelen, sko, 
 tekoindustri, agenter, grossister  
og andre bransje interesserte.

www.tekst i l fo rum.no


