
”VI HAR BRUGT 5 MÅNEDER 
PÅ AT SAMLE ALLE TRÅDENE” 

UPDATE FRA PROJKETLEDER FRANK ENGELBRECHT

Kære Partnere. 
Denne symbiose-update er et format 
vi vil afprøve i et projekt som Tekstil-
symbiose Herning hvor der sker en 
masse, men overblikket kan være svært 
at få. Derfor vil vi hver eller hver anden 
måned sende en update ala denne hvor 
vi kort samler op på hvad der er sket 
siden sidst.
Og hvad er der så sket? Jo, det unikke 
med Tekstilsymbiose Herning som 
projekt var at vi fik et halvt år til at 
færdigudvikle konceptet for projektet. 
Derfor har vi siden februar været i 
”open-mode” hvor alle ideer var vel-
komne og alle sten skulle vendes. Det 
er de i den grad også blevet, og nu er vi 
ved at samle trådene til den projektbe-
skrivelse du finder vedhæftet sammen 
med denne update. I et projekt som 
Tekstilsymbiosen er det ikke nødven-
digvis muligt at samle det hele i to kor-
te sætninger, men det matcher meget 
godt den udfordring vi står overfor.
Udfordringen med tekstilaffald er jo 
kæmpe stor. I projektet har vi valgt at 
omtale det som ”tekstilressourcer” og 
det er disse tekstilressourcer sammen 
med de 25 kommende deltagervirk-
somheder der er og bliver kernen i 

projektet.
Det var været nogle spændende og 
krævende måneder, og vi er allerede 
blevet udfordret på nogle grundan-
tagelser – i starten sagde vi fx at det 
værste der kunne ske med tekstilerne, 
var afbrænding. I dag ved vi, at det 
nærmest er værre hvis vi bare sender 
uåbnede sække udenlandsk uden at 
kende deres destination. Vi troede også 
at det var muligt på få måneder at få 
overblik over tekstilaffald i DK – men 
med så lidt viden og data på området, 
bliver det også en vigtig del af projektet. 
Noget er vi dog blevet klogere på, og 
det er at mange arbejder på en opdeling 
af det genbrugelig og det potentielt 
genanvendelige. Sådan en opdeling 
kommer vi også til at teste i projektet, 
så det er dejligt at det ikke er helt skævt 
ramt. Derfra og til vi er i mål er der dog 
et stykke spændende vej endnu.
Med det – vil jeg invitere jer alle til at 
læse vores projektbeskrivelse hvor vi 
håber at I kan se jeres rolle klart og 
tydeligt. Og så glæder vi os til at tage 
fat. Første opgave bliver rekruttering 
af deltagervirksomheder i Herning og 
opstart af de første samarbejder.
Frank Engelbrecht
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ET OVERBLIK OVER SORTERINGS- OG 
GENANVENDELSESTEKNOLOGIER

FAGLIG UPDATE FRA  RESEARCHASSISTENT GABRIELLA

Som en del af projek-
tet har vores resear-
chassistent Gabriella 
Constantinou dykket 
ned i sorterings- og 
genanvendelsestekno-

logier og lavet et stort 
overblik. 
Brug den som inspi-
ration og del gerne i 
jeres netværk. 

SPÆNDENDE TEKSTIL 
-INNOVATØRER MØDTES I JUNI

Kernen i projektet er at 
finde nye løsninger på 
vores tekstilressource 
udfordringer. Og heldig-
vis er der allerede dygtige 
iværksættere og innovatø-
rer i Danmark som er i 
gang med disse løsninger. I 
slutningen af april udsend-

te vi en survey målrettet 
tekstilinnovatører og knap 
20 har allerede meldt sig 
på banen og i juni afholdt 
vi et møde hvor vi virkelig 
kunne mærke deres energi. 
Vi glæder os til at matche 
flere af dem med SMV’er i 
Herning.

DIALOG MED KOM- 
MUNER DER ALLEREDE 

HAR TESTET INDSAMLING

DIALOG ER VIGTIGT FOR SYMBIOSEN

OBS: HAR DU SET AT MILJØSTYRELSENS RAPPORT OM TEKSTILINDSAMLING ER UDE? FIND DEN HER

I opstarten har vi haft en del 
dialog med de kommuner 
som allerede har været i 
gang med at indsamle teksti-
laffald hos borgerne. Der er 
rigtig gode erfaringer at hen-
te fra deres forsøg, og vi vil 
i Tekstilsymbiose Herning 
potentielt også aftage nogle 

af deres indsamlede tekstiler 
til test af nye koncepter. Fra 
disse kommuner viser det sig 
dog også tydeligt at der vil 
være store udfordringer med 
aftagning når alle landets 
– og på sigt EU’s borgeres 
tekstilaffald indsamles. 

https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/Opdateret-researchdokument-om-cirkularitet-af-tekstiler-maj-2021.pdf
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/maj/ny-rapport-om-anbefalinger-til-sortering-og-indsamling-af-tekstilaffald-fra-husholdninger/


BESØG PÅ TEKSTILMUSEET I HERNING
DEJLIGT MED DE FYSISKE MØDER IGEN

Frank og Gabriella var 
for nylig sammen med 
Nynne og Julie fra Det 
Kongelige Akademi på 
besøg på Tekstilmuseet i 
Herning. Besøget havde 
fokus på at blive klogere 
på Hernings tekstilhi-
storie og hvordan den 
viden fra fortid kan være 

med til at berige vores 
nuværende arbejde med 
cirkularitet, materialer og 
adfærd vedr. køb, brug 
og bortskaffelse af tøj. At 
gå rundt i Tekstilmuseets 
inspirerende omgivelser 
gav os masser af lyst til at 
puste nyt liv i Hernings 
tekstilindustri.

SÆT KRYDS I KALENDEREN EFTER 
SOMMERFERIEN

SÆT KRYDS I KALENDEREN

Indtil nu har vi gået forholdsvis 
stille med dørene omkring Teks-
tilsymbiose Herning. Det slutter 
efter sommerferien hvor vi gearer 
op til den helt store lancering. 
Lige nu har vi planer om et fagligt 
morgen-event i Herning; en stor 
udstilling med tekstiler ned langs 
gågaden og en national lancering 
på klimafolkemøde i Middelfart. 
Derfor har vi nogle datoer du bør 
skrive i kalenderen allerede nu:
24. august – Det er denne data 
vi arbejder på til et launch-event 

i Herning henvendt lokale virk-
somheder og presse.
2. september – Her vil vi under 
klimafolkemødet i Middelfart lave 
en åben workshop om tekstilaf-
fald – og dermed også fortælle 
nyheden om Tekstilsymbiose 
Herning. Se programmet her
4. september – Bæredygtigheds-
dag på Herning Bibliotek hvor vi 
vil have en slags stand i forbindel-
se med dagen på biblioteket OG 
en udstilling af tekstilressourcer. 

https://klimafolkemoedet.dk/

