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Kortlægning af den danske tekstilbranche er blevet til i forbindelse med et 
praktiksamarbejde mellem DAKOFA – Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer 
og undertegnede, kandidatstuderende i Designledelse på Syddansk Universitet i Kolding. 
En kortlægning med det formål at afsøge den danske tekstilbranche og dens aktører – 
hvem og hvor er de, hvad laver de og hvordan gør de det?  
Simpelt kan det synes, og alligevel ret komplekst. For hvad betegner vi i dag som et 
tekstil, hvor afgrænser vi – og hvornår stopper vi?  
 
I Kortlægning af den danske tekstilbranche præsenteres den danske forsynings- og 
værdikæde, der med tilvejebringelse og behandling af et tekstil fra rå- til affaldsmateriale 
skønnes at omfatte ca. 17.500 aktører. Aktører, der på mangfoldig vis kan relateres til 
tekstil, og hvor mange har en lang, traditionsrig historie bag sig. Størstedelen af aktørerne 
beskæftiger sig med beklædning, dernæst boligtekstiler, og er beliggende i de større byer 
samt i Herning og Ikast. Tilvejebringelsen af et tekstil og et tekstilprodukt går gennem 
mange led og forskellige virksomheder, både i Danmark og i udlandet. De forskellige led 
er i mere eller langt mindre grad repræsenteret i Danmark, hvoraf aktørerne inden for salg 
og forskellige former for fremstilling dominerer det samlede tekstillandskab.  
 
Pointen er vel, at kortlægningen på sin vis aldrig kan betegnes som færdig, men snarere 
som udtryk for et øjebliksbillede. Fordi kortlægningen er et produkt af et 
praktiksamarbejde, hvor udgangspunktet reelt set bestod i ingenting, må kortlægningen i 
høj grad også betragtes som et eksperiment; Et forsøg på at danne en form for overblik 
over en branche, der rummer mange forskelligartede brancher, og hvor aktørerne i 
forsynings- og værdikæden enten flyder sammen eller er milevidt fra hinanden – i mere 
end én forstand. En branche, der samtidig kan give anledning til refleksion over, hvad 
tekstiler egentlig er, og hvilken rolle de udgør i vores samfund – funktionelt, kulturelt såvel 
som socialt. Og endelig en branche så tæt forbundet til og afhængig af udlandet, at det 
kan diskuteres, hvorvidt en dansk tekstilbranche overhovedet eksisterer. Særligt når alt fra 
råmaterialer, farverier og efterbehandling til fremstilling af metervarer og færdige produkter 
der senere videresælges, foregår fra og i hele verden.  
 
Alt sammen understreger det, hvorfor området også kan betragtes som komplekst set i 
lyset af de miljømæssige udfordringer og arbejdet for genbrug og genanvendelse. For 
hvem har egentlig ansvaret, når der diskuteres producentansvar og ’godt’ design egnet til 
cirkulær økonomi og genanvendelse? Og må det nødvendigvis betragtes som et paradoks 
i forhold til virksomheder, institutioner og forbrugeres fortsatte krav til tekstilernes funktion, 
kvalitet, pris og æstetik?  
 
 
Overvejelser har der i udarbejdelsen af kortlægningen været nok af, og mange afkroge af 
det danske tekstillandskab og nærliggende stier og marker er blevet undersøgt. Et fuldt og 
heldokumenteret overblik rummer kortlægningen ikke, og den indeholder med stor 
sandsynlighed en række fejlkilder og ’huller’. Samtidig må det påpeges, at kortlægningen 
er et udtryk for undertegnedes egne (faglige) forståelser og tolkning af tekstilbranchen, 
dens mangfoldige led såvel som fremtidige potentialer.  
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Når det er sagt, er håbet, at kortlægningen kan give anledning til inspiration og afsæt for 
videre (sam)arbejde. Hos DAKOFA såvel som designlederen har kortlægningen i høj grad 
givet indsigt, overblik og afsæt til det videre tekstile arbejde med at gøre lige streger runde.  
 
 
 
 

Kathrine Rasmusen 
København, Juni 2019 
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Læsevejledning 
 
På nær afsnit 2 tager gennemgangen af de enkelte aktørgrupper helt eller delvist 
udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder (DB07), sidst udgivet i 2008 og senest 
revideret i 2015. Branchekoderne har lagt fundamentet for kortlægningens opbygning og 
inddeling i hovedaktørgruppe, og er blevet benyttet i det danske CVR-register for 
opgørelser over og information omkring de danske virksomheder, selskaber, institutioner, 
centre, offentlige instanser m.fl. Eksempelvis årstal for grundlæggelse (eller registrering i 
CVR), antal ansatte, virksomhedsform. Resterende oplysninger, der fremgår i 
aktørbeskrivelserne er hentet fra aktørernes egne hjemmesider. 
 
Nærværende kortlægnings otte afsnit indledes med et Danmarkskort, der viser den 
geografiske placering af den pågældende hovedaktørgruppe: Jo mørkere farve, desto 
større koncentration af aktører. Dette følges op af en indledende beskrivelse af 
hovedaktørgruppens samlede antal, virksomheds- eller selskabsformer, plads i 
værdikæden samt generelle betragtninger, kommentarer og udfordringer. Dernæst 
gennemgås hver branchekode tilhørende gruppen.  
Gennemgangen af hver branchekodes aktører rummer langt fra alle i den danske 
tekstilbranche. Dels pga. af det høje antal af aktører, og dels fordi det leder op til 
spørgsmålet omkring, hvem alle er. I forsøget på en kortlægning er der således taget 
udgangspunkt i de største virksomheder, selskaber, institutioner m.fl. målt på antallet af 
ansatte. Ligeledes er disse blevet prioriteret i forhold til uddybende aktørbeskrivelser, bl.a. 
i forhold til, profil og funktion, organisation og ejerforhold.  
Beskrivelser af mindre virksomheder forekommer ligeledes – disse er bl.a. udvalgt på 
baggrund af profil. Ved flere er uddrag fra aktørernes egne beskrivelser benyttet. Disse er 
anført i citationstegn.  
Flere af afsnittenes hovedaktørgrupper er for overblikkets skyld delt op i 
underaktørgrupper. Eksempelvis er afsnit 3 Fremstilling af tekstiler: stof, møbler og bolig 
samt beklædning delt op i hhv. (1) Fremstilling af stof, metervarer m.fl, (2) Fremstilling af 
tekstiler til bolig og erhverv og (3) Fremstilling af beklædningsartikler.  
 
Ønskes en særlig uddybning af en bestemt branchekodes aktører eller aktørgruppe 
henvises til CVR-registrets oversigter, hvor alle aktive såvel som ophørte aktører er 
opgjort. Ønskes oversigterne tilsendt, kontakt Nikola Kiørboe fra DAKOFA.  
 
Kortlægningen afsluttes med et afsnit indeholdende oversigter over de 50 største 
selskaber i den danske mode- og tekstilbranche såvel som medlemslister fra de to største 
brancheorganisationer relateret til tekstil: Dansk Mode & Textil og WEAR (Dansk Erhverv). 
Medlemslisterne kan betragtes som et muligt afsæt til et videre kortlægningsarbejde.  
 
 
 
God læselyst! 
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Dansk Branchekode 2007 
 
Dansk Branchekode 2007 (DB07) er en 6-cifret kode, udgivet som en 
publikation af Danmarks Statistik, der kategoriserer brancher og 
erhvervsgrupper efter internationale retningslinjer. DB07 afløste pr. 1. januar 
2008 den tidligere version, DB03, da branchekoderne på FN- og EU-niveau 
blev revideret. Seneste revidering er foretaget i 2015. Publikationen 
indeholder beskrivelser af hver enkelt branchekode og findes på Danmarks 
Statistiks hjemmeside.   
 
Danske virksomheder, selskaber, offentlige og velgørende institutioner 
benytter branchekoderne ved registrering i CVR-registret. Her benyttes den 
branchekode, der dækker den enkelte virksomhed ellers selskabs primære 
funktion og hovedbeskæftigelse. Har en virksomhed eller et selskab flere 
større biaktiviteter, kan de registrere sig under flere branchekoder – dog skal 
omsætningen for denne bibranche udgøre over 10% af den samlede 
omsætning. Dette gælder eksempelvis Bestseller og Thygesen & Birk, men 
er ikke generelt for den danske tekstilbranche.  
 
Nærværende kortlægning er opbygget af og inddelt ud fra nedenstående 
branchekoder, og er dermed også et udtryk for, hvor aktørerne ser sig selv i 
den danske forsynings- og værdikæde.  
Branchekoderne brugt til kortlægningen er udvalgt af undertegnede.  
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Branchekoder benyttet til kortlægningen 
 
Råmaterialer til, behandling samt efterbehandling af 
tekstiler og tekstilfibre 
014920 Avl af Pelsdyr  
151100 Garvning og beredning af læder, beredning og farvning af pelsskind 
206000 Fremstilling af kemofibre  
011600 Dyrkning af tekstilplanter  
131000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre   
132000 Vævning af tekstiler 
133000 Efterbehandling af tekstiler 
181200 Anden trykning 
721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 
 
 

Fremstilling af tekstiler: stof, møbler og bolig samt 
beklædning 
139100 Fremstilling af trikotagestoffer 
139900 Fremstilling af andre tekstiler 
139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer, undtagen bolig og beklædning 
139400 Fremstilling af reb, tov, sejlgarn, netstoffer 
139600 Fremstilling af tekniske + industrielle tekstiler 
289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder  
139210 Fremstilling af boligtekstiler  
139300 Fremstilling af tæpper 
310100 Fremstilling af møbler 
310300 Fremstilling af madrasser  
310900 Fremstilling af andre møbler 
141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning 
329900 Andre fremstillingsvirksomheder 
141300 Fremstilling af yderbeklædning 
141400 Fremstilling af underbeklædning  
141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 
143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 
143100 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 
152000 Fremstilling af fodtøj 
142000 Fremstilling af varer af pelsskind 
151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer  
741010 Industriel design og produktdesign 
 
 

Engroshandel 
461600 Agenturhandel med tekstilmaterialer 
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462400 Engroshandel med huder, skind, læder, råuld 
464100 Engroshandel med tekstiler 
464210 Engroshandel med beklædning 
464220 Engroshandel med fodtøj 
464700 Engroshandel med møbler, tæpper, belysningsartikler 
466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien 
456500 Engroshandel med kontormøbler 
 
 

Detailhandel, butikker og online 
471120 Supermarkeder 
471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 
475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. + stoffer og presenninger 
475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning, gulve 
475910 Møbelforretninger 
475920 Boligtekstilforretninger 
477110 Detailhandel med beklædningsartikler (Tøjforretninger) 
476410 Detailhandel med sportsudstyr 
477120 Detailhandel med babyudstyr, børnetøjsforretninger 
477210 Detailhandel med skotøj og lædervarer (Skotøjsforretninger) 
477220 Lædervareforretninger 
477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 
478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og 
markeder 
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer (Internet) 
 
 

Services og designløsninger 
960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier 
960120 Renserier, reparation, selvbetjening 
952300 Reparation af skotøj og lædervarer 
952400 Reparation af møbler og boligudstyr 
952900 Reparation af varer til personligt brug og husholdningsbrug  
772900 Udlejning og leasing af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug 
 
 

Forskning, organisationer, foreninger, kultur m.m 
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 
721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder  
941100 Erhvervs og arbejdsgiverorganisationer  
941200 Faglige sammenslutninger  
942000 Fagforeninger 
949900: Andre organisationer og Foreninger  
829900 Anden forretningsservice  
910200 Museer 



	 10	

581410 Udgivelse af Ugeblade og Magasiner 
823000 Organisationer af kongresser, messer og udstillinger 
 
 

Indsamling og behandling af brugte tekstiler og 
tekstilaffald 
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpelse, sociale og velgørende 
formål 
949100 Religiøse institutioner og foreninger 
383200 Genbrug af sorterede materialer 
381100 Indsamling af ikke-farligt affald 
382110  Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald 
382120 Bortskaffelse af affald med energiproduktion 
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1. 
Råmaterialer, behandling og efterbehandling af 
tekstiler og tekstilfibre 
 

 
Indhold 

1. Animalske fibre (Pels, uld, silke og dyreavl) 
2. Dyrkning af naturlige og syntetiske fibre egnet til tekstil 
3. Forbehandling, spinding, efterbehandling m.fl. af tekstilfibre 
4. Andet (Bioteknologi m.m.) 

 
Danmark er verdens største producent af minkskind. Derudover er en egentlig dyrkning 
og/eller produktion af  syntetiske eller vegetabilske fibre direkte egnet til tekstil meget 
begrænset. Der eksisterer på projektniveau tiltag inden for dyrkning og produktion af 
hampefibre til tekstiler såvel som forskning i tang, alger og harpiks’ celluloseegenskaber 
med henblik på tekstilproduktion.  
Selvom Danmark er et landbrugssamfund, benyttes dansk uld sjældent af danske 
tekstilvirksomheder. Eksempelvis foretrækkes Merinould, der oftest indgår i danske 
tekstilprodukter, fra Australien eller områder i Sydamerika over dansk, da uldfibrene 
grundet klimaet er tyndere og dermed finere og blødere. Ligeledes er der i Danmark et lille 
antal af produktionsanlæg til vask, kartning, spinding og farvning af uld (Hos Hjeltholt 
Uldspinderi er der op til 3 mdr. ventetid på uldspinding). Samtidig er mange danske 
besætninger inden for geder, angora og lama så små, at mængden af uld oftest ikke er 
stor nok til, at spinderierne vil tage i mod og spinde ulden.   
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Inden for forbehandling, vævning og efterbehandling af tekstiler er aktører, der 
beskæftiger sig med spinding, farvning, vævning af samt tryk på tekstiler. Det samlede 
antal er ca. 130. Dertil findes ca. 100-130 trykkerier inden for tekstil.  
 
 
De væsentlige tal inden for dyreavl- og besætninger er følgende: 
1500 minkavlere, hvoraf de fleste findes i Jylland 
70-100 chinchillaavlere 
6500 fårbesætninger 
3050 gedebesætninger 
Herefter et mindre antal inden for lama, kanin (angora) og ræv (én tilbageværende). 
 
 
 
Branchekoder 
014920 Avl af Pelsdyr 
151100 Garvning og beredning af læder, beredning og farvning af pelsskind 
206000 Fremstilling af kemofibre 
011600 Dyrkning af tekstilplanter 
131000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre  
132000 Vævning af tekstiler 
133000 Efterbehandling af tekstiler 
181200 Anden trykning 
721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 
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1. 
Animalske fibre (Pels, uld, silke og dyreavl) 
 
CVR: 014920 Avl af Pelsdyr 
Antal: ca. 1900 (Primært Minkavl, dernæst chinchilla, biavl m.fl.) 
 
Danmark er verdens største producent af minkskind med landets ca. 1500 minkavlere, der 
årligt producerer 17 mio. minkskind. Danske minkskind eksporteres til hele verden og er 
samtidig de dyreste på markedet. Derudover findes der mellem 70-100 danske chinchilla-
besætninger, der tilsammen producerer 35-40.000 skind årligt (produktionen er stigende)1. 
Mink- og chinchillaskind videresælges af andelsselskabet Kopenhagen Fur, ejet af 
foreningen Danske Minkavlere, der betegnes som verdens største auktionshus for pels. 
Foruden to ilderfarme findes der én tilbageværende rævefarm- og pelseri i Danmark, der 
dog lukkes ned med udgangen af 2023 efter et flertal i Folketinget i 2009 forbød ræveavl 
af hensyn til dyrevelfærd. Starfox Rævefarm ejes af  Bjarne Mechlenburg, og består af 900 
tæver af arterne blåræv og sølvræv.  
 
Af store minkfarme kan nævnes følgende:  

- Sole Gruppen (1978) Hedensted: Producerer ca. 235.000 minkskind pr. år. Dette 
svarer til 0,5% af verdensproduktionen. Sole Gruppen er grundlagt i 1950 og består 
i dag af foderfabrik, minkfarme, pelseri og landbrug.  

- Kent Troldtoft (1983) Holstebro (også pelseri): 6000 minktæver, som hvert år får 
tilsammen 36.000 hvalpe 

- Midtjysk Vildtfarm (1989) Kjellerup – 4000 minktæver med produktion af 20.000 
minkskind 

- Peter Hindbo (2015) Kolding: 3.600 minktæver 
 
 
 
CVR 151100 Garvning og beredning af læder samt beredning og 
farvning af pelsskind 
Antal: ca. 10 
Der er registreret ca. 10 pelserier og én pelsbereder i Danmark. 
På et pelseri bliver de aflivede minke flået og skindet behandlet for at fjerne overskydende 
fedt. Herefter bliver skindene tromlet i savsmuld for at blive renset, hvorefter de strækkes 
og tørres. Herefter kan de sendes til de danske buntmagere, fx Kopenhagen Fur, 
Stampe & Sønner eller UTZON A/S.  
 

- Sydvestjysk Pelscenter, Varde pelser ca. 850.000 mink pr. sæson (november-
marts). I højsæson beskæftiges ca. 130 medarbejdere 

- Danpels (1999) 9800 Aars Pelseri med tilhørende minkfarm (Farmens navn - 
Volbæk Mink) 

- Damsholte Pelsberederi ApS, Stege 
 

																																																								
1	Tallene	er	hentet	fra	Landbrug	og	Fødevarer	samt	Kopenhagen	Fur			
2	Pallesen,	B.,	Teknologisk	Institut	(Lokaliseret	oktober	2018).	For	fuld	tekst;	
https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-koncept-til-produktion-af-baeredygtige-
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I Danmark findes der ikke længere de traditionelle garverier til skind. Scan-Hide A.M.B.A 
(1991) Vester Skerninge (Danish Crown) Andelsselskab (Branchekode 101190 
Forarbejdning af kød/ 100-200 ansatte) blev oprettet af en række danske 
slagteriselskaber. I dag bearbejder selskabet ferske huder fra danske, svenske og tyske 
kreaturslagterier med henblik på salg til internationale garveri-virksomheder. 
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Uld fra får, ged, kanin, lama 
Der findes i skrivende stund 6567 fårebesætninger i Danmark (CHR-registret). 6% af 
fårebesætningerne huser mere end 50, mens de resterende 94% har mindre end 50.   
Der findes 27 fåreracer i Danmark. Ulden fra merinofåret til tekstilproduktion er at 
foretrække, da uldens fibre er finere – benyttes uld fra Gotlænder, iblandes der oftest 
merinould i spindingen til garn. Ulden fra fx Spælsau er grovere, idet ulden består af 
dækuld og bunduld.  
De fleste større besætninger sælger ulden, mens mange af de små besætninger enten 
bruger ulden selv eller destruerer den. Ulden fra de små besætninger sendes oftest til et 
spinderi for  senere at blive solgt som garn i den enkelte besætnings gårdbutik. Skind er 
kun interessant fra enkelte racer, såsom Gotlænderfår, der leverer den største mængde. 
Flere avlere benytter garverier i Sverige, hvilket kan skyldes mangel på selvsamme i 
Danmark.  
 
Den danske gedebesætning er på nuværende tidspunkt på 3062. Uld fra geder velegnet 
til tekstil kommer udelukkende fra Kashmir og Mohair. I Danmark findes der ca. 25-30 
mohairavlere (små besætninger). På nuværende tidspunkt er der ikke samarbejder med 
danske designvirksomheder, og de fleste avlere får ulden behandlet med henblik på 
hjemmebrug, gårdsalg eller videresalg til Sydafrika via Dansk Gedeunion. Der findes én 
kashmirbesætning i Danmark – på Ærø. Dog bruges ulden her til sæbeproduktion, da det 
kræver et større antal for at producere uld (100 dyr til 15-17 kg. uld).  
  
Dansk Angora Forening arbejder for at fremme produktionen og salg af dansk angorauld 
(kanin). Foreningen har ca. 20 medlemmer, der enten hjemmespinder eller sender ulden til 
uldspinderier. Ved spinding af angorauld iblandes ofte merino- eller gotlænderuld. 
Dansk Lamaforening Antallet af lama- og alpakabesætninger kendes ikke, men ifølge 
formanden for Dansk Lamaforening er tallet stigende. Ulden er velegnet til at blive spundet 
til tråd, men indgår ikke i danske tekstilvirksomheders produkter. Meget af den uld, som 
besætningerne producerer, sendes primært til spinderier i Sverige og Polen, idet de er 
villige til at modtage mindre mængder (2 kg.). Vælger avlerne at få ulden spundet i 
Danmark, er de oftest nødsaget til at blande forskellige uldtyper for at have en stor nok 
mængde, som uldspinderierne er villige til at tage i mod. 
 
Af designere og virksomheder, der aftager dansk uld til produktion af tekstilprodukter, kan 
nævnes Glerup og Stine Sandermann.  

- Glerup (1993) Aars producerer hjemmesko i dansk gotlænderuld blandet med uld 
fra New Zealand.  

- Stine Sandermann (2015) Ikast er dansk beklædningsdesigner og vinder af den 
internationale bæredygtighedspris Fashion Makes Sense Award i Holland i 2018. 
Sandermann aftager og bruger uld fra danske fåreavlere (og tekstilrester fra 
forskellige tekstilvirksomheder) til sine kollektioner. Ulden behandles og spindes 
hos Hjeltholt Uldspinderi. Sandermann har frem til 2019 haft base på Sylab (se 
’Forskning, Organisationer og Foreninger’) i Ikast, hvor hun selv har stået for 
farvning og produktion af kollektioner.   
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2. 
Syntetiske fibre (Polyester, polypropylen, nylon, elastan) 
I Danmark er der på nuværende tidspunkt ikke produktion af syntetiske tekstilfibre – på 
nær FiberVisions A/S i Varde som udelukkende producerer non-woven stoffer til bl.a. 
pleje- og tekstilindustrien. Tidligere fandtes virksomhederne FiberTex og Trevira-
Neckelmann (forarbejdning af polyester-fibre), men disse er enten lukket eller solgt til 
udlandet.  
 
 
CVR 206000 Fremstilling af kemofibre  
Antal: 3  
Det er udelukkende Fibervisions A/S Varde, der kan relateres til tekstiler. 

- FiberVisions A/S (1971/1997) blev i sin nuværende form grundlagt gennem en 
joint venture mellem Fibers Division of Hercules og danske Danaklon Group of 
Jacob Holm & Sons A/S, og opererer i USA, Kina og Danmark (Varde). Fibervisions 
har mellem 200-400 ansatte – et antal der sandsynligvis dækker hele koncernen 
på globalt plan. Produktion af nonwoven stoffer til bl.a. pleje- og tekstilindustrien.  

 
 
 
Vegetabilske tekstilfibre (bomuld, hør, hamp, bambus) 
Dyrkning af cellulosefibre som bomuld, hør, hamp og fremstilling af viskose (også kendt 
som rayon. Viskose er et halvsyntetisk materiale) foregår på nuværende tidspunkt ikke i 
Danmark. Frem til 1972 havde Danmark flere hørskætterier, men grundet voksende 
konkurrence fra andre lande stoppede al produktion. I dag er det især Frankrig og Belgien, 
der i Europæisk regi producerer hørfibre til tekstil. Teknologisk Institut er tovholder på et 
projekt omkring etablering af en hampeproduktion med henblik på videre produktion af 
tekstilfibre.  
Dog kan der kan findes danskejede virksomheder bosat forskellige steder i verden, der 
arbejder med dyrkning og produktion af vegetabilske tekstilfibre. Eksempelvis den 
danskejede virksomhed White Nile Cotton (2011), der producerer økologisk bomuld i 
Uganda – fra råvare til færdigspundet tråde. Bomulden spindes af lokale kvinder på gamle 
danske spinderokke, og virksomheden er påbegyndt samarbejder med flere 
beklædningsvirksomheder (sandsynligvis uden for DK). 
 
 
CVR 011600 Dyrkning af tekstilplanter 
Antal: 3  
Dog dyrker ingen virksomheder på nuværende tidspunkt hamp med henblik på 
tekstilproduktion, men industrihamp. Branchekodens titel kan derfor diskuteres.  
 

- Danish Hemp Production IVS Aalborg 
- DanHamp ApS, Sorø (1 ansatte) 
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Følgende er en kort oversigt over nuværende og tidligere forsøgsprojekter med hamp og 
hør til produktion af fibre egnet til tekstilproduktion.  
  
1. I skrivende stund arbejdes der på etablering af en nordisk produktion af hampefibre til 
tekstiler – et projekt søsat af Teknologisk Institut. Kontaktpersonen på projektet skriver 
følgende på Teknologisk Instituts webside (lokaliseret oktober 2018): ”Hamp kan dyrkes 
med lavt input af kemikalier eller dyrkes økologisk i Danmark og øvrige Europa, og har et 
stort udbyttepotentiale (…) I dag kommer næsten alt hampetekstil fra Kina, hvor 
metoderne til udvinding af fibre er meget arbejdstung og også miljøbelastet. (…) Indsatsen 
retter sig mod hele værdikæden fra råvareproduktion og forarbejdning vha. nye innovative 
teknologier og løsninger frem til slutbruger, dvs. lige fra marken med produktion af råvarer, 
processering af råvarer til lange tekstilfibre frem til færdige tekstiler og prøvedesigns til 
mode- og møbelbranchen.”2 Projektet ventes afsluttet i 2020. 
Rapporten Bæredygtige Hampetekstiler udarbejdet i 2015-16 med et projektkonsortium 
bestående af Kvadrat, Advance Nonwoven, Vittenbjerggård (industrihamp), designer 
Rachel Kollerup og Teknologisk Institut har lagt grunden til ovenstående arbejde.  
 
2. Projektet Bæredygtige hør- og hampetekstiler – udvikling af tekstilkoncept med 
nye enzymatiske forarbejdningsmetoder på basis af lokalt producerede 
tekstilråvarer 2015-16 
Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Teknologisk Institut (AgroTech), FORCE 
Technology, Rachel Kollerup, Novozymes og Seidra Textilwerke GmbH og støttet af 
INNO-MT (Innovationsnetværk for miljøteknologi). Afsluttende bemærkning i 
slutrappoerten: ”Samlet kan det konkluderes, at hampetekstiler på nuværende tidspunkt 
ikke er miljømæssigt bedre end bomuld og polyester, men med de rette optimeringer i 
bearbejdningsprocesserne, vil hamp kunne skabe en mere bæredygtig tekstilproduktion.” 
(Pallesen, B. 2016: s. 14, del 2) 
 
3. Den danske virksomhed BIO-2-PRODUCTS, der samarbejder med Vittenbjerggård, er 
en af Danmarks største hampeavlere, der i 20 år har produceret industrihamp. I artiklen En 
vision om bæredygtige hampetekstiler af Finn Mogensen, bragt på Capanova.dk d. 
26.11.2018 (lokaliseret oktober 2018), erfares det, at BIO-2-PRODUCTION er påbegyndt 
udviklingen af en høst- og forarbejdningsmaskine til hamp. Maskinen skal sikre en mere 
optimal høst, så fibrene ikke bliver forkortet, samt en bæredygtig forarbejdningsproces, 
således at de i højere grad egner sig til en ligeså bæredygtig tekstilproduktion. Udviklingen 
er støttet af Scale-Up Denmark Bioøkonomi3.  
 
For mere info på området, se også tekstildesigner Tanja Kirsts afgangsprojekt fra KADK 
RE:Thinking HEMP. 

 
 

																																																								
2	Pallesen,	B.,	Teknologisk	Institut	(Lokaliseret	oktober	2018).	For	fuld	tekst;	
https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-koncept-til-produktion-af-baeredygtige-
hampetekstiler/39011?cms.query=hamp+tekstil	
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3. 
Forbehandling, spinding, efterbehandling m.fl. af tekstilfibre 
 
CVR 131000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre  
 
Forarbejdning og spinding af uld til garn hos Hjeltholt Uldspinderi er beskrevet i følgende 
uddrag fra artiklen Fra får til garnnøgle i familiespinderiet af Jannie Iwankow Søgaard: 
 

”(…) Det er her, at hele processen fra uldtot til garnnøgle finder sted. Først sorteres 
ulden, og den dårlige kasseres det foregår naturligvis ved håndkraft. Herefter 
vaskes den i store kar med varmt vand. Når den er tør, køres den igennem en 
maskine, der skiller den i mindre stykker man ”wulfer” ulden, forklarer Conny 
Hjelholt og peger på maskinens tænder, der ligner ulvetænder deraf formentlig 
udtrykket ”wulfer”. (…) Bagefter kartes ulden på en anden stor maskine forinden er 
ulden blevet farvet, hvis den ikke skal være naturfarvet. Når ulden er kartet, skal 
den spindes. På spindemaskinen spindes garnet til et entrådet garn, og her er der 
mulighed for at finjustere efter den ønskede garntykkelse og kvalitet. (…)” 
(Søgaard, J.: Kristeligt Dagblad, 13.8.2014, lokaliseret oktober 2018 på Kristeligt-
dagblad.dk) 

 
Antal: 16 (hvilket sandsynligvis er 10) 
Branchekoden omhandler primært de danske spinderier. Heraf kan nævnes følgende:  
10-20 ansatte: 

- Danspin A/S (1996) Ikast Uld- og garnspinderi med produktion i Danmark og 
Litauen. Danspin eger ligeledes spinderier i udlandet, der bl.a. leverer garn til 
produktion af tæpper og til tæppefabrikker verden over – eksportandelen udgør 
85%. Uld er det dominerende materiale, mens forskellige syntetiske fibre udgør 
resten i spindingsprocessen. 

 
- H. Hjelholts Uldspinderi ApS (1996) Hesselager Uldspinderi med over 50 

samarbejdspartnere, både større virksomheder og private dyreavlere. Producerer 
og sælger forskellige typer håndstrikkegarner og færdigstrikkede produkter, fx 
sweatre. Vasker, karter, farver og spinder uld fra både får, (mohair)geder, lama og 
angora.  

 
- Skive Garn ApS (1885/2014) Skive (Henrichsen) ”(…) har siden 1885 fremstillet 

effekt- og klassiske garner af højeste kvalitet til hånd- og maskinstrikning, vævning 
kartet uld til filtning.” Tilbyder både wulfning, kartning, spinding m.m. Størstedelen af 
råvarerne importeres fra leverandører i New Zealand, Australien og Europa. 

 
1-9 ansatte: 

- Unika Uld ApS (2012) Viborg 
- Textilgården (1997) Karise 
- White Nile I/S (2017) Fredensborg (Økologisk bomuldsproduktion i Uganda) 
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CVR 132000 Vævning af tekstiler  
Omfatter alle tekstilmaterialer.  
Antal: ca. 47 
 
Gabriel, JT Olesen og Herning Special Væveri er de største inden for denne aktørgruppe, 
mens branchekoden ligeledes rummer små virksomheder, eksempelvis inden for 
håndvæveri.  
 
50-100 ansatte: 

- Gabriel A/S (Kjærs Mølle 1851/1983 fusion mellem Kjærs Mølle og Gabriel: 
Gabriel A/S) Aalborg Betegner sig som tekstilproducent, designer og leverandør af 
møbelbetræk, tekstilkomponenter og ‘polsterede overflader’. Gabriel er den største 
aktør inden for væveri af tekstiler og har ca. 100 ansatte. Efter fusionen i 1983 blev 
store dele af den danske produktion outsourcet, hvoraf eksporten efterfølgende er 
steget fra 15% i 1984 til 90% i dag (spinding og vævning outsourcet i hhv. 2000 og 
2003).  
Den samlede betegnelse for Gabriel er Gabriel Group, som dækker over: Gabriel 
A/S, Gabriel Asia Pacific (2003) og Gabriel North American (2015). Dernæst 
varetages 3 forretningsområder: Fabrics by Gabriel (grundlaget), SampleMaster by 
Gabriel samt Furnmaster (OneStopSupplier-tankegangen. Furnmaster er etableret i 
flere lande og arbejder ud fra idé til færdigt produkt, hvor rådgivning, 
konceptudvikling, produktion og levering foregår samme sted.  
Opnåede som den første producent af tekstiler til møbler i 2003 EUs Ecolabel 
certificering.  

 
20-50 ansatte: 

- KE Fibertec Væveri A/S (1972) Vejen hører under KE Fibertec A/S (Branchekode 
139600 Fremstilling af tekniske og industrielle tekstiler).  
Producent af tekstilkanaler, der renser luften med henblik på forbedring af 
indendørsklimaet: ”KE Fibertec A/S develops, manufactures, and markets ”Good 
indoor climate” or air distribution systems based on fibre technology. The principle 
is to create draught-free and uniform distribution of the ventilation air through our 
tailored textile products.” Virksomheden råder over egne vævemaskiner og 
producerer primært i polyester.  

 
10-20 ansatte: 

- Herning Special Væveri A/S (1986) Herning Producent af metervarer til 
boligtekstiler samt flagduge, gardinstof, filterstof og specialvarer på bestilling. Råder 
over 20 maskiner og samarbejder med garnleverandører fra hele verden. Herning 
Special Væveri producerer 30.000 meter tekstil om ugen.  

 
5-9 ansatte: 

- Danish Art Weaving (1949/1975) Tylstrup Fremstiller og forhandler møbeltekstiler 
til møbelproducenter-, polstrere- og butikker verden over. Leverandør af 
møbeltekstiler til offentlige kultur- og administrationsbyggerier i ind- og udland. 
Forhandler ligeledes en række udenlandske mærker inden for møbeltekstiler, bl.a. 
JAB, Alcantara og Bogesunds Väveri 
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Ligeledes kan nævnes  

- JT Olesen A/S (2006) Odense 
- TFC Holding A/S (1977) Ikast 
- Solwang Design ApS (2008) Frederiksværk 
- Fabrics Republic (2002) Ikast 
- Protra Group A/S (1994) Roskilde Protra Group fremstiller industrielle tekstiler 

inden for industri, luftfart, landbrug, forsvar, politi, brandvæsen etc., fx 
flyttemandsseler, presenninger og stativer, profil- og arbejdstøj. Prota Group 
fremstiller produkter i alle materialer; fra tekstiler og læder til forskellige plast- og 
PVC-materier gennem egne faciliteter i Danmark, Sverige og Norge.  

- Bech & Kinch (1979/82) Aarhus betegner sig selv som producent og leverandør af 
tekstilløsninger og tekstilkunst, bl.a. gennem udsmykning: “(…) When working with 
interior spaces, it becomes clear how solving problems with bad acoustics, light, 
sun, visibility can be turned into new opportunities pointing towards spatial, 
atmospheric and sensual qualities. Moreover, the design of textiles offers 
opportunities of combining solutions to technical demands with nice aesthetics.” 
(Bech & Kinch, u.å, lokaliseret November 2018). 
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CVR 133000 Efterbehandling af tekstiler  
Omfatter færdigbehandling af tekstiler og beklædningsartikler såsom farvning, beredning, 
tryk. Aktørerne under denne branchekode arbejder primært med tekstilfarvning og -tryk.  
Flere tekstiltrykkerier er opgjort under denne branchekode (ca. 30), mens samtlige også 
findes under CVR 181200 Anden Trykning.  
Antal: ca. 74 
 
Nedenstående virksomheder arbejder med farvning og forskellige former for 
efterbehandlinger af tekstiler: 
 
20-50 ansatte: 

- Foamtex ApS (1978) Bording Tilbyder bagsidebelægning, farvning, topskæring og 
imprægnering af gulvtæpper, og råder desuden over et test-, farve- og 
kemilaboratorium. Leverer til danske såvel som internationale kunder. Fokus på 
reducering af miljøpåvirkningen ved løbende at udvikle og forbedre produktion og 
produktionsprocesser. Bagsidebelægning til skum, filt, tekstil  – herunder findes 
også en ’miljøvenlig’ tekstilbagsidebelægning: Denne fremstilles således, at 
sammenklæbningen af tæppe og bagside foretages med en ’ekstruderet PP’ 
(polypropylen) film, der muliggør senere adskillelse og recycling. Foamtex 
argumenterer for, at denne produktionsmetode har mindsket forbrug i vand og 
energi. Foretager kontinuefarvning og kufefarvning.  

 
10-20 ansatte: 

- L. P. Hansens Efterfølgers Tekstilfarveri A/S (1990, grundlagt længere tilbage) 
Bredsten, opkøbt af Dilling (og ANKY A/S), er Danmarks ældste tekstilfarveri. 
Farveriet er svanemærket og arbejder med ”de 30 sundeste kemikalier og 
farvemetoder inden for tekstilfarvning.” Arbejder primært med økologisk merinould 
og bomuld.  

 
- Kemotextil (Textilfarveri) A/S (2004) Herning farver og efterbehandler tekstiler 

inden for forskellige brancher: Auto, ventilation, filtrering, medicinal, beklædning, 
bolig, militær. 

 
- Green-Tex A/S (1890) Helsingør arbejder med miljøvenlig tekstilcoating og -

farvning. 
 
2-4 ansatte: 

- Københavns Plantefarveri IVS (2017) Kbh. er en lille virksomhed, der 
udelukkende arbejder med tekstilfarvning baseret på blomster og planter.  
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CVR 181200 Anden trykning  
Omfatter primært trykkerier inden for grafik, papir og forlag. Alle materialer er omfattet, 
hvorfor tallet er vejledende. Nedenstående er et mindre uddrag. 
(Antal: 670) 
 
100-200 ansatte: 

- Cool Gray A/S (1972) Skovlunde Trykkeri, bl.a. inden for tekstil. Miljøcertificeret.  
50-100 ansatte: 

- NS System A/S (1984) Frederikshavn Tilbyder tryk og broderi på tekstil. 
Hovedsageligt B2B-orienteret.  

10-20 ansatte: 
- Tekstilrevolutionen ApS (2015) København N Betegnes som en platform for 

ansvarlig tekstilproduktion og –iværksætteri, der bl.a. tilbyder foredrag, podcasts og 
skriver blogindlæg om tekstilindustrien. Udspringer af Makershit, der udfører 
miljøansvarlig tryk på tekstiler. 

 
5-10 ansatte  

- JP Textiltryk (1998) Næstved Tilbyder forskellige former for tekstiltryk: 
o Standard transftertryk: Poly er en allaround transfer egnet til alle tekstiler. 

Kan anvendes til tekstiler med kortere levetid, der behandles forholdsvis 
skånsomt ved vask og brug. Soft egner sig til bomuldsvarer 

o Specialtryk: Superflex er en slidstærk transfer som kan anvendes til mange 
forskellige typer af tekstil – og ofte til tekstiler med længere levetid, der 
udsættes for slid og vaskes ofte fx arbejdstøj i enten bomuld eller polyester. 
Blocker er en transfer som er udviklet til polyester tekstiler, hvor der er risiko 
for gennemblødning af tekstilets indfarvning.  

o Digital transfer: Digi-transfer er en digital fremstillet transfer, der har en 
bund af vandfarve, hvilket gør den meget slidstærk. Digiflex er en digital 
fremstillet transfer velegnet til motiver med forløb og mange farver. 

o Reflex er en transfer, der bliver produceret i et reflekterende materiale. 
Reflex er meget brugt til arbejdstøj, hvor der er krav om at kunne blive set på 
forskellige arbejds- og byggepladser.  

o Direkte tryk påtrykkes direkte på tekstilet, og ofte til t-shirts, sweatshirt og 
poloshirt.  

 
- Serigrafen ApS (2006) Kolding Transfer-trykkeri der primært arbejder med 

virksomheder inden for sports-, arbejds- og beklædningsbranchen. Primære 
produktionsområde er heat-transfer til tekstiler – et tryk på specielt papir eller folie, 
der via varme overføres til tekstil. 

 
- Tryk 2100 (2006) København 
- Alko Print (1998) Esbjerg 
- 3T Textil Tryk (1990) Helsingør 
- Zlogan (1997) Nyborg Producerer logoer af enten tryk eller broderi på tekstiler. 
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4. 
Andet (Bioteknologi m.m.) 
 
 
CVR 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor 
bioteknologi 
Denne branchekode omfatter mange forskellige virksomheder inden for bioteknologi – 
bl.a. udvikling af medicin. Dog synes branchekoden væsentlig i 
kortlægningssammenhæng, da flere projekter og virksomheder som nedenstående 
sandsynligvis vil opstå.  
 
10-20 ansatte: 

- Pond A/S (herunder også Pond Textile) (2015) Aarhus  Udvikler og producerer 
bionedbrydeligt lim af harpiks, der kan sammenbinde naturlige fibre som hamp, 
bomuld, ananas, bananer m.fl. og bruges til en lang række produkter inden for 
industri og eksempelvis tekstil: ”When combining the pond bio resins with natural 
fibers, the final product becomes 100% biodegradebale when exposed to certain 
bacteria strains found in nature. The final product then enters the full cycle of the 
”cradle to cradle” principle (…)” og andre naturlige fibre til produkter. Ponds har 
modtaget danske såvel som udenlandske priser for sine projekter. 

 
 
 
Anden CVR  

- Novozymes A/S (1925. Tidligere en del af en samlet koncern, der også dækkede 
Novo Nordisk A/S og Novo Holdings A/S, men selskaberne blev selvstændige i 
2000) Bagsværd er en bioteknologisk virksomhed, der forsker, udvikler og 
fremstiller bio-industrielle produkter, processer og ydelser, primært enzymer og 
mikroorganismer til industriel anvendelse. Af enzymkategorier findes de tekniske 
enzymer, der bl.a. bruges i tekstilindustrien for at gøre stof stærkere, blødere og 
glattere. Det argumenteres for, at brug af sådanne enzymer formindsker CO2-
udledningen. 
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2. 
Uddannelser 
 

 
Indhold 

1. Designskoler 
2. Designteknolog  
3. Professionsbachelor 
4. Universiteter 
5. Daghøjskoler, ungdomsskoler m.fl. 

 
 
På uddannelsesområdet er tekstil primært repræsenteret gennem design og 
centeret omkring København, Kolding og Herning. Foruden de danske designskoler KADK 
og Designskolen Kolding findes ligeledes VIA Design (Tidl. TEKO) samt en række 
professionsbachelorer, enkelte universitetsuddannelser og mindre delvist private 
designskoler der uddanner studerende inden for design, beklædning og møbler.   
Mange af uddannelserne har i mere eller mindre grad et fokus på bæredygtighed, 
eksempelvis gennem undervisning i og arbejde med nye og brugte materialer, cirkulære 
forretningsstrategier, teorier om bæredygtighed m.m. Eksempelvis huser Designskolen 
Kolding et lab for bæredygtighed, mens VIA Design i Herning og KEA (Københavns 
Erhvervsakademi) rummer et materialebibliotek.   
 
På nær Syddansk Universitet har de resterende danske universiteter ikke et særligt fokus 
på design, og slet ikke specifikt på tekstiler. Dette til trods for at flere af Danmarks 



	 27	

Tekniske Universitets ingeniøruddannelser inden for bioteknologi, kemi og teknologi vil 
kunne relatere sig til tekstilområdet.  
Danmark har ydermere en stærk højskoletradition og høj- såvel som dagskolerne, der er 
fordelt over hele landet, har i mange tilfælde fag tilknyttet tekstilområdet, eksempelvis som 
forberedende kurser til optagelsesprøven på designskolerne.   
 
 
Dette afsnit tager ikke udgangspunkt i branchekoderne.  
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1. 
Designskoler 
KADK (Kbh), Designskolen Kolding (Kolding), m.fl., 3-5 år 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering (KADK) København, Bachelor og Kandidat 

- Bachelor: Produkt+  
o Studieretninger: 

1. Beklædningsdesign og Tekstil 
2. Møbeldesign, Rum og Materialer 

 
- Kandidat 

o Studieretninger:  
1. Fashion Design 
2. Furniture & Object 
3. Strategic Design & Entrepreneurship  

 
 
Designskolen Kolding, Kolding, Bachelor og Kandidat 

- Bachelor  
o Studieretninger: 

1. Mode & Tekstil (herunder også 2 retninger): 
BA Tekstil 
BA Mode 

2. Industrielt Design 
3. Accessory Design 

 
- Kandidat 

o Studieretninger. Studieretningerne vælges i forlængelse af den studerendes 
linje på bachelor. Eksempelvis vælger en uddannet bachelor i Mode & Tekstil 
én af de tre nedenstående linjer og specialiserer dermed sin grundfaglighed 
(Mode og Tekstil) i en af disse retninger.: 
1. Design for People er målrettet en social bæredygtig fremtid.  
2. Design for Planet er målrettet en grønne forståelse af produktion, 

forbrug. 
3. Design for Play fokus på produkter og processer inden for leg og 

kreativitet 
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Andre designskoler- og uddannelser 
Fra 6 mdr. til 2 år, Skolerne er SU-berettiget, men flere kræver delvis selvfinansiering. 
 
Københavns Mode- og designskole, Kbh. Ø 2 år 
 
Fashion Design Akademiet, Kbh. K 2 år 
 
SAFD Scandinavian Academy of Fashion Design (tidl. Margretheskolen) 
Kbh. K 3 år 
 
Textilskolen Holte, 6-11 mdr. (fuld selvfinansiering) 

- Studieretninger: 
o Tekstil 
o Fashion 
o Møbler/Rum 
o Vævning 
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2. 
Designteknolog  
Erhvervsakademiuddannelse, 2 år 
Retter sig ligesom ovenstående uddannelser til titlen som designer såvel som design og 
produktudvikling.  
Foregår på KEA (Kbh.), VIA (Herning) EA Sydvest (Sønderborg) 
 
 
Designteknolog 
KEA, København 

- Studieretninger: 
1. Sustainable Fashion 
2. Pattern Design 
3. Fashion Management 
4. Marketing & Communication Design 

 
VIA Design, Herning 

- Studieretninger: 
1. Purchasing Management (Leverandør, forhandler, produktudvikling) 
2. Fashion Design 
3. Furniture Design 
4. Pattern Design  
5. Retail Management 
6. Entrepreneurship 

 
EA Sydvest, Sønderborg  

- Studieretning: 
1. Fashion Design 

 
 
 
Design, Technology & Business 
VIA Design, Herning 

- Studieretninger: 
1. Fashion Design 
2. Pattern Design 
3. Branding and Marketing Management 
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Design & Business 
“Top-up”-overbygning (1 ½ år) til designteknologuddannelser. Den studerende får titlen 
som professionsbachelor (i alt 3 ½ år)  
Foregår på KEA (Kbh.), VIA (Herning og Aarhus), EA Sydvest (Sønderborg) 
 
 
KEA, København 
Undervisning i design, business, sociologi, vidensproduktion og metode 

- Studieretninger: 
1. Sustainable Fashion 
2. Fashion Management 
3. Pattern Design 

 
VIA Design, Herning og Aarhus 
Uddanner designere, grafisk designere, indkøbere, marketing managers, konstruktører og 
konceptudviklere  

- Studieretninger: 
1. Branding & Marketing Management 
2. Entrepreneurship,  
3. Fashion Design 
4. Furniture Design 
5. Pattern Design 
6. Purchasing Management 
7. Retail Design 
8. Visual Fashion Communication 

 
EA Sydvest, Sønderborg 

- Studieretning: 
1. Marketing 

 
 
 
Design & Business 
Diplomuddannelse i innovation, designstrategi og kommunikation 
Foregår i VIA, Herning og Aarhus 
 
 
Andre 
Beklædningshåndværker (Erhvervs- og ungdomsuddannelse) 3 år, SU-
berettiget. Foregår på VIA, EUC Syd, samt NEXT (Ishøj):  

- Trin 1: Tekstil- og beklædningsassistent 
- Trin 2: Beklædningshåndværker 

 
Tekstilhåndværker (Skrædder) 
Tekstilhåndværkerskolen, Aalborg 	
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3. 	
Professionsbachelorer  
3 ½ år. Forskellige bachelorer på hhv. KEA (Kbh.), Københavns Professionshøjskole 
(Kbh.), VIA (Herning).  
 
KEA, København 

- Produktionsteknolog 
o Produktionsprocesser og produktudvikling på tværs af brancher og 

materialer. Ikke specifikt fokus på tekstil 
 
 
VIA Design, Herning  

- Tekstildesign, -håndværk og Formidling 
o Studieretninger: 

1. Kulturel formidling 
2. Undervisning 

 
- Materialeingeniør 

o ”Get expert knowledge of new and innovative materials and insight into 
modern processing technology in the fashion and furniture business.” 

 
 
Københavns Professionshøjskole/Campus Carlsberg, Kbh. 

- Tekstilformidler 
o ”På uddannelsen har vi fokus på bæredygtighed og dyrker det gode 

håndværk, de geniale ideer og de skæve indfald inden for bl.a. tekstiltryk, 
beklædning og broderi. Du bliver i stand til at forholde dig kritisk til tekstile 
materialer, æstetik, kvalitet og bæredygtighed. På uddannelsen arbejder du 
procesorienteret fra idé til færdigt produkt og lærer at formidle din viden til 
andre i kulturelle og pædagogiske sammenhænge.” 
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4. 
Universiteter 
3-5 år, CBS (Kbh.), DTU (Kbh.), SDU (Kolding), AAU (Aalborg)  
 
Aalborg Universitet (AAU) 

- Bachelor og kandidat: Bioteknolog 
o Udvikling af biologiske og miljørigtige løsninger inden for bioenergi, sundhed, 

fødevarer, produktion, miljø. Viden omkring enzymer og farvestoffer i bio- 
såvel som kemiteknologi.  

 
 
Copenhagen Business School (CBS) 

- Kandidat: Management of Creative Business Processes 
 

- Kandidat: Strategic Design and Entrepreneurship 
o Tilbydes i samarbejde med KADK. Fokus på designtænkning og processer i 

kombination med kommercialisering, management og entrepreneurship.  
 
 
 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kbh 

- Bachelor og Kandidat: Design og Innovation 
o ”Fokus på praktisk erfaring og teknologisk viden til at kunne designe 

fremtidens produkter og systemer.” 
o Studieretning: 

1.  Miljømæssige og Biotek-problemstillinger er den specialeretning, der kan 
relatere sig til tekstil. På nuværende tidspunkt har uddannelsen ikke fokus 
på tekstil.  

 
- Bachelor: Kemi og Teknologi 

o Molekyler, materialer og processer på tværs af brancher. Uddannelsen kan 
relateres til tekstil på fiber- og materialeniveau, men på nuværende tidspunkt 
er det ikke tilfældet. 

 
 
 
Syddansk Universitet (SDU), Kolding 

- Bachelor: Designkultur Kan relatere sig til tekstil 
- Bachelor: Designkultur og Økonomi 

o Modeprofil: ”Beklædningshistorie, modeteori og forskellige metoder til at 
undersøge forholdet mellem mode og identitet såvel som modesystemet og 
modeindustrien.  

 
- Kandidat: Designstudier Kan relatere sig til tekstil 
- Kandidat: Designledelse Kan relatere sig til tekstil 
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5. 
Daghøjskoler og ungdomsskoler m.fl. 
 
Daghøjskoler 
Johan Borups Højskole København (Borups.dk) Kbh. K, 5 mdr. 
Linje: Design – Form og Forandring (Linjens fokus inden for tekstil er primært rettet mod 
møbler) 
 
Københavns Kunstskole, Kbh. K 3-6 mdr. 
Tekstillinjen – Mode, tekstil og kunst 
(Design-/Arkitekturlinjen) 
 
VERA skole for kunst og design, Kbh. N 4-8 mdr. 
Linje: Beklædningsdesign (”(…) Vi tvinges til at tage stilling til en masse ting: bl.a. 
forurening, dyrevelfærd, ressourceforbrug og arbejdsvilkår i fjerne egne.”) 
(Arkitektur & Design) 
 
Aarhus Designskole Aarhus C, 4-8 mdr.  
Linje: Arkitektur, Mode & Design 
 
Skolen for Kunst og Design Aarhus C, 4-8 mdr. 
 
Designskolen Aalborg  
Fokus er udelukkende på tekstil, konstruktion og syning 
 
 
 
Ungdomsskoler 
Odense Fagskole (hører under Frie Fagskoler), Odense 
Dag/højskole for 9.-10.kl./Ungdomsskole 
Linje: Fashion Design 
 
K-U-B-A, Kbh. 
Produktionsskole for unge u. 25 år 
Linje: Tekstilværksted  
 
AFUKS – Akademiet for Utæmmet Kreativitet, Kbh. 
(Både en produktionsskole for unge u. 25 år såvel som daghøjskole) 
Produktionsskolens linje: Idé og Design (Tekstilværksted som primære) 
 
 
 
Aftenskoler 
FOF København og Aarhus 
Design og Syskolen 
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3. 
Fremstilling af tekstiler: stof, møbler og bolig 
samt beklædning  
 
 

 
Indhold 

1. Fremstilling af stof, metervarer, reb m.fl. 
2. Fremstilling af tekstiler til bolig, erhverv  
3. Fremstilling af beklædningsartikler 
4. Produktdesign 

 
 
Den danske aktørgruppe inden for fremstilling af tekstiler består sammenlagt af 
ca. 3.500-4.000 aktører. Aktørgruppen indenfor fremstilling af beklædningsartikler udgør 
den største andel med et antal på ca. 1.500. 
Aktørerne opgjort under disse tre branchekoder fremstiller selv i Danmark eller i udlandet, 
enten på egne fabrikker eller gennem forskellige samarbejdspartnere. Aktørerne er i høj 
grad koncentreret omkring Ikast og Herning-området og sælger til både private, det 
offentlige og erhverv. Flere er primært B2B-orienteret, dvs. at aktørerne modtager og/eller 
producerer metervarer, produkter m.fl., som videresælges til danske og udenlandske 
virksomheder. 
Tekstiltyperne er mangfoldige og udgør alt fra stof, metervarer, elastikker, skum, 
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madrasser, lagner til beklædning, møbler og fodtøj m.fl. Det kan i forlængelse heraf 
diskuteres, hvor afgrænsningen af definitionen af et tekstil kan eller bør være.  
 
Selvom aktørerne er mange og forskelligartede, er det et fåtal, hvis produktionskæde 
udelukkende foregår i Danmark, hvilket skyldes manglen på produktionsanlæg og højere 
priser, der ikke kan konkurrere med aktører i udlandet. Mange aktører har tidligere 
produceret på egne fabrikker i Danmark, men senere er produktionen flyttet til primært 
Østeuropa, Asien eller Østen, hovedsageligt pga. billigere udenlandsk arbejdskraft og 
højere afgifter og lønninger i Danmark, der gennem årene har været medvirkende til en 
reduktion i danske produktionsanlæg inden for mønstring, syning, strik, behandling m.m. 
Strik er til stadighed det område inden for fremstilling, hvor danske aktører stadig besidder 
ekspertise og har maskiner og produktion til rådighed.  
Det understreger i høj grad, at den danske tekstilbranche er forbundet til og afhængig af 
den udenlandske. 
 
Afsnittet Produktdesigns eneste branchekode Industriel design og produktdesign omfatter 
ligeledes virksomheder inden for design og fremstilling af tekstile produkter, primært 
beklædning og møbler. Dog er det væsentligt at påpege, at denne branchekode ikke giver 
et entydigt billede af tekstilaktører, da der ligeledes findes mange virksomheder og 
selskaber under denne branchekode, der arbejder med produkter i andre materialer. Et 
egentlig antal over produktdesignere relateret til tekstil vides ikke. Sandsynligvis omkring 
et antal på 1000 – heraf mange små virksomheder. 
Netop denne branchekode og aktørerne heri har i kortlægningen været sværere at 
placere. Det til trods for, at aktørerne i de fleste tilfælde og i høj grad kan relateres til 
virksomheder registreret under branchekoderne inden for Fremstilling. Dette skyldes 
formentlig, at aktørerne, der er registreret under Industriel design og produktdesign, i 
højere grad betragter design, og ikke fremstilling, som deres kernefunktion. Dette leder 
naturligvis til spørgsmålene omkring, hvorvidt de bør stå anført under denne 
hovedaktørgruppe, og ligeledes hvordan vi i dag kan forstå termerne design og 
fremstilling.  
 
I dette afsnit tydeliggøres samtidig en udfordring i at benytte Dansk Branchekode til 
udarbejdelse af nærværende kortlægning. Ved CVR-registrering er det op til den enkelte 
aktør at bestemme, hvilken branchekode der benyttes og egner sig bedst til at beskrive 
virksomhedens kernefunktion. Fordi det er op til den enkelte aktør og fordi mange opererer 
inden for flere led af værdikæden, erfares det, at lignende aktører, særligt inden for 
undergruppen Fremstilling af Beklædningsartikler, registrerer sig under forskellige 
branchekoder. Dette skyldes muligvis forskellige forståelser af branchekoderne.  
 
 
 
Branchekoder 
1. Fremstilling af stof, metervarer, reb m.fl. 
139100 Fremstilling af trikotagestoffer 
139900 Fremstilling af andre tekstiler 
139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer, undtagen bolig og beklædning 
139400 Fremstilling af reb, tov, sejlgarn, netstoffer 
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139600 Fremstilling af tekniske + industrielle tekstiler 
289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder  
 
2. Fremstilling af tekstiler til bolig, erhverv 
139210 Fremstilling af boligtekstiler  
139300 Fremstilling af tæpper 
310100 Fremstilling af møbler 
310300 Fremstilling af madrasser  
310900 Fremstilling af andre møbler 
 
3. Fremstilling af beklædningsartikler 
141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning 
329900 Andre fremstillingsvirksomheder 
141300 Fremstilling af yderbeklædning 
141400 Fremstilling af underbeklædning  
141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 
143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 
143100 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 
152000 Fremstilling af fodtøj 
142000 Fremstilling af varer af pelsskind 
151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer  
 
4. Produktdesign 
741010 Industriel design og produktdesign 
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1. 
Fremstilling af stof, metervarer, reb m. fl. 
Denne aktørgruppe omfatter fremstilling af strikkede stoffer, metervarer, snørebånd og 
blonder, tekstiler i form af telte, sejl, presenninger, tov og reb. 
 
Sammenlagt antal: ca. 300 
Inden for fremstilling af trikotagestoffer er større aktører såsom Sontex, Thygesen & Birk 
samt Henrik Ellerbæk, der leverer metervarer i forskellige materialer til forskellige 
brancher. Alle er de beliggende i Herning. Samtidig bør det diskuteres, hvorvidt 
presenninger, sejl, telte, reb, tov mv., kan eller skal indgå under betegnelsen tekstil.  
Langt de fleste virksomheder befinder sig i Jylland, nærmere bestemt Herning og Ikast 
samt i Nordjylland.  
 
 
 
Branchekoder 
139100 Fremstilling af trikotagestoffer 
139900 Fremstilling af andre tekstiler 
139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer, undtagen bolig og beklædning 
139400 Fremstilling af reb, tov, sejlgarn, netstoffer 
139600 Fremstilling af tekniske + industrielle tekstiler 
289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder  
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CVR 139100 Fremstilling af trikotagestoffer  
Strikkede, hæklede stoffer, metervarer 
Antal: 16  
Nedenstående udvalgte er større virksomheder og koncerner.  
 
20-50 ansatte: 

- Sontex DK ApS (2003) Ikast Dansk metervareproducent og ordreproducerende 
leverandør til store dele af det skandinaviske marked. Huser 110 rundstrikmaskiner 
i Ikast og samme antal i Polen. Farvning foregår ligeledes dels i Danmark og Polen. 
Sontex DK leverer til et bredt udsnit af brancher inden for tekstil, såsom 
beklædning, herunder mode, sportstøj, undertøj samt industrielle metervarer. 
Producerer ca. 150 tons pr. måned og har i 2018 udvidet fabrikkens størrelse.  

 
- Thygesen & Birk Fabrics A/S (2010) Ikast Thygesen Textile Solutions og Birk 

Jersey of Denmark (specialiseret inden for jersey, rib og basistekstiler) gik I 2010 
sammen som joint venture. Betegner sig selv som en af Europas førende 
strikproducenter af ’innovative, trendy og kvalitetstekstiler’ til mode-, sports- og 
livsstilsindustrien, sundhedssektoren og industrielle sektor. Produktion foregår 
delvist i Danmark og Polen (TB Fabrics Poland).  

 
5-10 ansatte: 

- Thygesen Textile Solutions A/S (1931) Ikast ejes af koncernen Thygesen Textile 
Group (1991). Koncernen består af 11 virksomheder, der beskæftiger ca. 800 
medarbejdere i DK, Vietnam, Mexico, Tyskland, Kina m.fl.  
Thygesen Textile Solutions har været ledende producent og leverandør af strikkede 
tekstiler i Danmark samt til den globale tekstilindustri. TTS ejer Thygesen & Birk 
Fabrics. 

 
- Henrik Ellerbæk (1979) Herning Technical Textiles. Specialiseret i fremstilling af 

metervarer på raschel- og kædestolsmakiner, i rundstrik og vævede tekstiler. 
Arbejder med mange forskellige tekstilmaterialer: ”Vi kan levere mange forskellige 
typer tekstil, alt efter kundens behov og ønske: Filtration, pleje- og sundhedssektor, 
automotive, militær, sportstøj, arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning, møbler.”  

 
Se ligeledes (1-4 ansatte) 

- Scandinavian Jersey (1981) Ikast 
- Kit Karnaby ApS (2008) Herning 
- MP Knitwear ApS (1999) Herning 
- Volmer Linds EFTF. ApS (1957) Herning 
- LINVEST (1988) Spøttrup 
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CVR 139900 Fremstilling af andre tekstiler  
Broderi, snørebånd m.fl. Omfatter primært små virksomheder indenfor broderi. 
Antal: ca. 90 
 
100-200 ansatte: 

- Fibertex Nonwoven A/S(1968 som datterselskab i Østasiatisk Kompagni) 
Aalborg 
Producent af nonwovens tekstiler til byggeindustrien, akustikker, biler såvel som 
møbler og madrasser. Ekspert i fiberproduktionsteknologi og nålefiltprodukter. 
Afdelinger i Europa, Sydafrika og Chicago. Fibertex nonwovens produkter består af 
polypropylene og polyester. 

 
10-20 ansatte: 

- Aarhus Possementfabrik ApS (2015) Egå designer og fremstiller snore, bånd, 
frynser, kvaster m.m. til møbelpolstring, interiør og design.  
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CVR 139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer, undtagen bolig og 
beklædning  
Primært presenning, telte, sejl, markiser etc. 
Antal: 141  
 
50-100 ansatte: 

- Elvstrøm Sails A/S (1962) Aabenraa Producent af sejl. Etableret af OL-sejleren 
Paul Elvstrøm. Elvstrøm Sails har netop købt rettighederne til det franske marked, 
som samtidig også er verdens største, og kan i dag betegne sig som en af verdens 
førende producenter og forhandler af sejl.  
Elvstrøm Sails har ligeledes 4 datterselskaber i hhv. England, Frankrig, Norge og 
Mallorca. Koncernen antal af ansatte er lige under 100.  
 

- Kibæk Presenning A/S (1998) Kibæk er en af Skandinaviens førende producenter 
af festtelte, lagertelte og presenninger.  
 

- Isabella A/S (1957/1978) Vejle producerer fortelte, solsejl og telte til campister.  
 
20-50 ansatte 

- Hans Aa A/S (1999) Esbjerg Tilbyder specialdesignede presenningløsninger til 
vindmøller, landbrug og industri.  
 

- Acrimo A/S (2000) Hedehusene Producerer markiser og solafskærmninger 
 

- Studsgaard A/S (2006) Frederikshavn Sejlmageri til den maritime sektor såvel 
som producent af presenninger, markiser og telte til både offentligt og privat brug.  
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CVR 139400 Fremstilling af reb, tov, sejlgarn, netstoffer 
Antal: ca. 30  
 
100-200 ansatte: 

- Roblon A/S (1962) Frederikshavn Specialiseret i reb og råder over egne maskiner 
til fremstilling af reb, kabler etc.. Beskriver sig selv som en af verdens førende 
producent og forhandler.  

 
50-100 ansatte: 

- Cosmos Trawl (1989/2000) Hirtshals Danmarks største og ældste producent af 
net til maritime formål. Historisk daterer Cosmos Trawl tiltage til 1879, men er i dag 
delvist dansk og udenlandsk ejet.  

 
Se ligeledes nedenstående som alle har ml. 20-50 ansatte: 

- Hvalpsund Net A/S (1989) Farsø 
- Nordsøtrawl A/S (2013) Thyborøn 
- Strandby Net A/S (1987) Strandby 
- Dynamica Ropes ApS (2004) Frederica 
- Egersund Danamrk ApS (1977) Hanstholm 
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CVR 139600 Fremstilling af tekniske + industrielle tekstiler  
Omfatter filtre, bånd, elastikker, forarbejdningsmaskiner  
Antal: 19 
 
20-50 ansatte: 

- ELAS A/S (1990) Herning Producent af elastiske og ikkeelastiske bånd og råder 
over ”en komplet maskinpark, som dækker alle produktionsfaser fra flet, vævning 
og hækling til kontinufarvning, rotationstryk og pakning”. Specialudvikler et bredt 
sortiment af produkter i samarbejde med kunder fra forskellige brancher, f.eks. 
medicinbranchen, tekstilbranchen og tekniske industrier. 
 

- KE Fibertec A/S (1996) Vejen Producent af tekstilkanaler, der renser luften og 
forbedrer indendørsklimaet: ”KE Fibertec A/S develops, manufactures, and markets 
”Good indoor climate” or air distribution systems based on fibre technology. The 
principle is to create draught-free and uniform distribution of the ventilation air 
through our tailored textile products.” Virksomheden råder over egne vævemaskiner 
og producerer primært i polyester.  

 
- Konfair A/S (1986) Herning Producent af filterposer i nålefilt til filtration (fx inden 

for fødevareindustrien) og ventilation.  
 
10-20 ansatte: 

- Fred Balslöw A/S (1963) Hadsund Producent af tekstilbånd og tilbyder 
speciallavede koncepter til industri og detail.  
 

2-4 ansatte: 
- Textile Trimmings A/S (1999) Herning Producent af elastikker.  

 
- DK Flag ApS (2013) Glamsbjerg Fremstiller flag, megabannere og parasoller med 

motiver, logo etc.  
 
Andet antal ansatte: 

- Convert A/S (2017) Rønde er etableret gennem en joint venture mellem Kvadrat 
og Møllerup Gods, hvoraf sidstnævnte har en mindre produktion af hamp. Convert 
A/S benytter anlæg fra Advance Nonwovens A/S. Anlæggene ’shredder’, ’mixer’ 
og ’kompresser’ affalds- og restmaterialer der, vha. termoplastisk bindemateriale, 
produceres til nye fibre og materialer, der potentielt kan indgå som nye produkter. 
Convert A/S4 er bl.a. producent af pladerne fra REALLY samt forskellige produkter 
i hamp og restmaterialer, eksempelvis tekstilfraktioner.  
Advance Nonwoven A/S Rønde (Branchekode: 282900 Fremstilling af andre 
maskiner til generelle formål. 5-9 ansatte) Forarbejder materiale fra virksomheders 
affaldsfraktioner på egne maskiner, som efterfølgende kan anvendes til isolering, 
polstring, filtre, membraner, underlag, tekstilfibre etc. Servicen tilbydes 
virksomheder, der ikke selv har tilstrækkelige mængder affald/rest til at investere i 
eget anlæg.   

																																																								
4	For	mere	info,	se	Grøn	Omstillings	omtale	her:	https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/advance-
nonwoven-genanvendelse-af-fibermateriale-ved-timebaseret-leasing		
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CVR 289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, 
beklædningsartikler og læder  
Omfatter fremstilling af maskiner til produktion og forarbejdning af tekstiler, fx til vævning, 
syning, strikning, kartning og industrivaskerier.   
Antal: 11 
 
200-500 ansatte:  

- Jensen Denmark A/S (1967) Rønne er den danske del af Jensen-Group, der 
fremstiller automatiseringsanlæg til industrielle vaskerier over hele verden. Jensen 
Denmark udvikler, producerer og sælger automatiske ilæggere, strygeruller og 
foldere til industrivaskeriernes anlæg, der benyttes til strygning og foldning af 
sengetøj, dækketøj samt forskellige beklædningsdele. Jensen-Group er verdens 
største producent af vaskerisystemer.  

 
10-20 ansatte: 

- Pamutec A/S (2008) Vildbjerg fremstiller udmugningsanlæg, skrabemaskiner, 
læderrensningsanlæg m.m. til pelsdyravlere i hele verden.  

 
5-10 ansatte: 

- Weiss Maskin Teknik ApS (2006) Vejle udvikler og fremstiller forskellige 
specialmaskiner til forskellige brancher, fx til opskæring.  
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2. 
Fremstilling af tekstiler til bolig og erhverv 
Denne aktørgruppe omfatter fremstilling af tekstiler, der indgår i møbler og madrasser, fx 
skum. Ligeledes tekstiler til bolig og erhverv såsom tæpper, dyner, møbler etc. Flere 
virksomheder leverer til kontorer, restauranter, hotel etc.  
 
Det samlede antal af aktører er 1240. Dog bør dette antal betragtes som væsentligt 
lavere (et skøn på ca. 700), da ikke alle aktører relaterer sig til tekstil; Det synes værd at 
bemærke, at branchekoderne 310100 (Fremstilling af møbler) og 310900 (Fremstilling af 
andre møbler) rummer snedkerier og møbelproducenter, der udelukkende arbejder i træ. 
Dog arbejder flere af disse med tekstil i form af betræk etc.  
Den geografiske placering af disse virksomheder er primært fordelt over Jylland.  
 
Branchekoder 
139210 Fremstilling af boligtekstiler  
139300 Fremstilling af tæpper 
310100 Fremstilling af møbler 
310300 Fremstilling af madrasser  
310900 Fremstilling af andre møbler 
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CVR 139210 Fremstilling af boligtekstiler  
Tekstiler i form af skum, stoffer samt puder, dyner, gardiner, puffer, hynder til bolig og 
industri. Aktørgruppen omhandler dermed både fremstilling af metervarer til videre 
B2Bsalg såvel som fremstilling af færdige produkter klar til salg, enten til private eller 
erhverv.  
Antal: 175 
Branchekoden omfatter forskelligartede brancher og kan have ’huller’. Eksempelvis er 
flere gardin- og dyneproducenter ikke opgjort under denne branchekode.  
 
100-200 ansatte: 

- Bramming Plast Industri A/S (1985) Bramming Fremstiller og former skumplast 
og gummi til byggeanlægs- såvel som møbelbranchen.  

 
- Luxaflex Scandinavia A/S (1981) Aarhus Dansk/skandinavisk afdeling af det 

britiske Luxaflex. Producent af skræddersyet gardiner. Præsenterede tilbage I 
50’erne det første rullegardin i aluminium.  
 

50-100 ansatte: 
- DYKON A/S (1996) Lunderskov Profilerer sig som værende producent for verdens 

førende mærker inden for dyner og puder. Af danske kan nævnes Flora Danica 
(forhandles i JYSK), Ringsted Dun (1947), DANICA (forhandles bl.a. i Føtex og 
Bilka) samt private label-samarbejder til forskellige kundetyper såsom 
supermarkeder, stormagasiner, specialbutikker og hoteller. Ligeledes har DYKON 
alle produktionsprocesser in-house: ”Vi har egen fjerfabrik med vask, tørring 
sortering af dun og fjer (fra Europa). Vi har egen produktion og udvikler dyner og 
puder.”  

 
- Quilts of Denmark A/S (2000) Vamdrup Producent af dyner, puder og linned. 

Mange af produkterne produceres på egen fabrik i Vamdrup og forhandler ligeledes 
produkter fra DanaDream, Bed Linen og norske, Borås Cotton og Turiform.  
Med udgangspunkt i søvnforskning og NASAs udvikling af astronauters 
temperaturregulerende rumdragter har Quilts of Denmark udviklet TempraKON, 
som i 2003 blev tildelt ”Certified Space Technology”.  

 
- W. H. Produkter (1975) Odense Producent af gardiner og solafskærmning.  

 
20-50 ansatte: 

- Sunds Textiles A/S (1992) Sunds Producent af ’betræk’ til madrasser i stretch og 
drejl (”kraftigt kibervævet stof”). Agerer heraf leverandør til madrasproducenter 
verden over og tilbyder specialproduceret produkter. Produktionsfabrik i Ukraine, 
hvor næsten hele produktionsfasen foregår: Vævning, farve og blegning såvel som 
faciliteter til at sy og trimme. Showroom i Skamby.  
 

- B6 A/S (1990) Sæby Producent af skum, materialer til både møbler, lyd- og 
varmeisolering samt engangsprodukter. Produktion i Danmark og Slovakiet. 
Opererer inden for forskellige brancher, såsom: Akustik (isolering – varme og lyd), 
industri (skum), pleje (skumvaskeklude, patientbeklædning, stofbleer, håndklæder), 
møbler (metervarer, løsfyld, skum) og rengøring (microfiberklude, mopper etc.).  
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- Autofin A/S (1973) Hammel Fremstiller bl.a. tekstile komponenter til bilen såsom 

betræk og måtter. 
 

- Søms A/S (1989) Lem Producent af puder i forskellige materialer.  
 
10-20 ansatte: 

- Bolig-Art ApS (2005) Vejle Fremstilling i form af syning af forskellige boligtekstiler, 
primært gardiner, sengetæpper, puder såvel som produkter i skind og læder. 
Sælger både til private og erhverv.  

 
- Nortex A/S (1991/Fyns Fjerfabrik 1936) Odense Fremstiller og leverer 

møbelpuder til privat brug såvel som industrielle tekstiler til brug i hotel-, syge- og 
plejeindustrien. Markedsfører dundyner og hovedpuder via webshoppen 
Kvalitetsdyner.dk. Nortexdynen er fremstillet i DK.  

 
- Kjellerup Væveri A/S (2015/2018) Kjellerup producerer forskellige boligtekstiler, 

hovedsageligt gardinstoffer, metervarer og møbelstoffer, og er ligeledes 
leveringsdygtig i specialprodukter udviklet i samarbejde med de enkelte kunder. I 
dag råder væveriet over 15 Donier Væve, som alle er computerstyrede.  

 
- Systuen Pana ApS (1984/1999) Ry Større systue, der betjener detailhandlen, 

primært inden for fremstilling af gardiner og boligtekstiler. Råder over 
produktionsanlæg. 
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CVR 139300 Fremstilling af tæpper  
Antal: 26  
Nedenstående er de største danske tæppeproducenter.  
 

- Egetæpper (EGE) (1938/1951) A/S Herning En af Europas ’førende’ 
tæppeproducenter. Leverer væg-til-væg-tæpper, tæppefliser samt løse tæpper i 
simple eller motivrige mønstre. Profilerer sig med at være bæredygtige bl.a. 
gennem genanvendelse plastikflasker og etablering af take-back-system. 
Hovedkontor, produktion og farvning i Herning. Ml. 200-500 ansatte. 
 

50-100 ansatte: 
- Dansk Wilton A/S (1953/Johannes Jensen Tæppefabrik) Herning 

Tæppeproducent -og leverandør til den internationale hotelbranche. Har 
vævemaskiner og produktion i Danmark.  
 

- Fletco Carpets A/S (1972) Bording Producent af væg-til-væg-tæpper, tæppefliser 
samt løse tæpper til bolig- og erhvervsmarkedet, oftest fremstillet i polyamid og 
polypropylene. I dag eksporteres 75% af produktionen primært til europæiske 
lande, bl.a. Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Østrig, Storbritannien og Holland. 
Selve tæppefremstillingen foregår på egen fabrik og efterbehandles hos Foamtex.   

 
- Hammer Tæpper A/S Herning  

 
20-50 ansatte: 

- Bentzon Carpets ApS Middelfart  
- Danfloor A/S Kibæk  

 
1-20 ansatte: 

- Fraster ApS (1970) Silkeborg Skræddersyer tæpper og produkter i filt på 
bestilling. 

- Spindegaarden Hanne Vedel (1964) Aabenraa..   
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CVR 310100 Fremstilling af møbler  
Til kontor, butik, hoteller, restauranter, teatre 
(Antal: Ca. 140) 
NB!: Flere aktører under denne branchekode relaterer sig ikke direkte til tekstil. Mange 
leverer inventarløsninger til fx butikker, hvori der ikke indgår tekstiler. 
 
200-500 ansatte:  

- Expedit A/S (1965) Hadsten Nordens førende producent og leverandør af 
individuelle butiksindretninger- og løsninger, herunder producent af forskellige 
produkter i forskellige materialer, bl.a. i tekstil. Expedit er dansk og har ydermere 
virksomheder i Norge, Sverige, Finland. Årlig omsætning på €75 mio. 
 

100-200 ansatte:  
- Holmris Customized A/S (2009) Silkeborg Tilbyder ligeledes individuelle 

butiksindretninger- og løsninger til kontorer, undervisnings-, pleje og hotelsektoren. 
Fremstiller og forhandler egne såvel som andre mærkers’ produkter til indretningen.  
 

- B8 A/S (2005) Bjerringbro Specialiseret inden for design og fremstilling af 
produkter til kontorindretning – fx kontor- og konferencestole og sofaer. B8 hører 
under Holmris.  

 
- FUMAC A/S (1971) Vinderup Førende producent af kontormøbler til kontorer i 

forskellige former og funktioner. Forhandles primært i Nordeuropa.  
 
50-100 ansatte:  

- Dencon A/S (2006) Skive Producent af ergonomiske og funktionelle kontormøbler, 
der forhandles i Nordeuropa, primært Skandinavien. Af produkter, der relaterer sig 
til tekstil er Dencons stole og ’Orangebox’.  
 

- Vermund Larsen A/S (1975) Aalborg (VELA) Producent af ergonomiske 
kontorstole, arbejdsstole fx til sundhedssektoren, ståstøttestole, kørestole. 
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CVR 310300 Fremstilling af madrasser  
Herunder også luftmadrasser. 
Antal: 14  
 
200-500 ansatte:  

- Dan-Foam ApS (1999) Aarup Producent af skumgummimadrasser. Særlig kendt 
på Tempur- puder og madrasser produceret i en speciel trykaflastende 
skumgummi. Dan-Foam har en række datterselskaber rundt omkring i verden, 
hvorfor antallet af ansatte sandsynligvis er så højt.  
 

100-200 ansatte:  
- Hilding Anders Danmark A/S (1997) Hurup Svensk producent af senge og 

madrasser med afdeling i Danmark.  
 

- European House of Beds – Denmark A/S (2008) Horsens Udvikler og producerer 
sengekoncepter til møbelkæder og sengespecialister i Skandinavien og 
Nordeuropa. Af produkter selskabet box- og topmadrasser, elevationssenge, 
kontinentalsenge og tilbehør i form af puder m.m. 

 
- L&P Springs Denmark ApS (1971) Tistrup 

 
- BBC Better Bed Comfort (1973) Højby Sjælland Producent af madrasser og 

komplette sengesystemer. I madrasserne ’Xcellent’ anvendes Talalay latex. 
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CVR 310900 Fremstilling af andre møbler  
Bl.a. sofa, sovesofa, men også stole i træ, skydedøre og inventar til forskellige rum i 
boligen, hvor der oftest ikke indgår tekstiler.  
(Antal: ca. 900), heraf ca. 630 som enkeltmandsvirksomheder og sandsynligvis mange 
snedkerier og små virksomheder, der producerer og leverer på private bestillinger. Antallet 
på 900 er derfor meget vejledende, og må nok betegnes som halveret.  
 
200-500 ansatte:  

- Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Gelsted Producent af klassiske danske 
møbler af de arkitekter som Wegner, Klint, Mogensen, men ligeledes også nyere 
designere såsom Strand & Hvass. Selvom langt de fleste af produkterne 
produceres i træ, indgår tekstil flere steder i form af betræk.    
 

- Skovby Møbelfabrik A/S Galten Producent af bl.a. spisebordsstole i stof.  
 
100-200 ansatte:  

- Fritz Hansen A/S Allerød, Producent af klassiske danske møbler, herunder 
loungestole, spisebordsstole og sofaer af arkitekter som Jacobsen, Wegner, 
Kjærholm, Jehs + Laub m.fl. 
 

50-100 ansatte:  
- Fredericia Furniture, København Producent af klassiske danske møbler, 

herunder loungestole, spisebordsstole og sofaer af arkitekter som Jacobsen, 
Wegner, Kjærholm m.fl, 
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3. 
Fremstilling af beklædningsartikler 
Aktørerne indenfor Fremstilling af beklædningsartikler omfatter virksomheder, der 
producerer beklædning til private og erhverv. Beklædning er arbejdstøj, under- og badetøj, 
’alm.’ beklædning, beklædning i skind og pels samt fodtøj, strømper og tilbehør såsom 
huer, tasker m.fl. For flere aktører foregår dele af produktionen i Danmark, enten på egen 
fabrik eller via samarbejdspartnere, for andre er alle produktionsled rykket til udlandet. De 
fleste virksomheders samarbejdspartnere eller egne fabrikker inden for fremstilling er 
primært beliggende i Østeuropa og Asien 
Det er få virksomheder, hvor alle led udelukkende finder sted i Danmark – mange har 
flyttet enkelte eller alle led inden for fremstilling (mønstring, strikkeri, syning, behandling og 
efterbehandling) til udlandet. Der findes små systuer og skrædderier til private (og erhverv 
i mindre skala) og inden for forskellige nicheområder, mens de store lønsystuer for længst 
er lukket ned. Strikkeri er det led, der til stadighed og i større skala opererer i Danmark.   
Aktørerne er repræsenteret over hele Danmark, men en større koncentration finder sted i 
København og Herning/Ikast-området.  
 
Det samlede antal befinder sig på ca. 1.500, hvoraf ca. 500 er anpart- eller 
aktieselskaber. Af branchekoderne inden for Fremstilling af beklædningsartikler rummer 
141300 Fremstilling af yderbeklædning flest aktører med et antal på ca. 700, dernæst 
141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på ca. 360. Her indgår 
både designvirksomheder, producenter, skrædderier og små systuer.  
 
Nedenstående synes ikke at give et fuldt tilfredsstillende overblik. Særligt kan det give 
anledning til undring omkring, hvorfor danske designvirksomheder som Bestseller, IC 
Companys, Ganni m.fl ikke er opgjort under enten Fremstilling af yderbeklædning eller 
Fremstilling af underbeklædning. I stedet er de registreret under branchekoderne indenfor 
Engros eller Detail. Omhandler det de enkelte aktørers forskellige forståelser af 
branchekoderne, holdningsforskel til kernefunktion eller uenighed om, hvorvidt en aktør 
kan lade sig registrere under en branchekode med relation til fremstilling, hvis al eller dele 
af produktionen foregår i udlandet? Samtidig kan det indikere, at aktører registreret under 
Fremstilling og Engros i høj grad hænger sammen.  
 
 
Branchekoder 
141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning 
329900 Andre fremstillingsvirksomheder 
141300 Fremstilling af yderbeklædning 
141400 Fremstilling af underbeklædning  
141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 
143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 
143100 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 
152000 Fremstilling af fodtøj 
151100 Garvning og beredning af læder, beredning og farvning af pelsskind 
142000 Fremstilling af varer af pelsskind 
151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer  
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CVR 141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning  
Antal: 15  
 
200-500 ansatte 

- Mascot International A/S (1990 – oprindeligt grundlagt i 1982) Engesvang 
Producent af arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj inden for brancherne byggeri, transport, 
industri, logistik. Førende i DK og en af de største i Europa. Hovedkontor i DK, egne 
fabrikker i Laos og Vietnam. På verdensplan har Mascot 2.800 ansatte.  
 

20-50 ansatte 
- Borch Textile Group A/S (1946) Slagelse.  Fusion mellem Kay Borch, Kabotec 

og Scanso-Textil Producent og leverandør af personale- og patientbeklædning og 
sengetøj inden for bl.a. sundhedssektoren, hotel- og restaurantbranchen. 
Beskæftiger ca. 120 medarbejdere fordelt på selskaberne i Danmark, Sverige, 
Norge, Polen og Tyskland. Produktion i Polen og Vietnam.  
 

- Nybo Workwear A/S (1971) Viborg Producent af ’let’ arbejdstøj – leverer til 
industrielle vaskerier, detailhandel, sygeplejesektoren, hoteller, restauranter, 
servicefag og Kongehuset. Forhandles i Nordeuropa, mens produktionen finder 
sted i egne fabrikker i Letland og Laos. Beskæftiger ca. 35 medarbejdere i Viborg, 
280 i Letland og Laos. ”(…) det tilstræbes udelukkende at anvende Oeko-Tex 
Standard 100 certificerede råvarer.” 

 
10-20 ansatte: 

- Olino A/S (1971) Odense Producent af arbejdstøj- og uniformer til flypersonale. 
Leverer bl.a. til SAS. 
 

2-4 ansatte: 
- Sun Design A/S (1983) Sunds Producent og leverandør af arbejdsbeklædning til 

plejesektoren (tandlæger, fysioterapeuter, lægehuse), rengøringspersonale, 
køkkener m-.fl). Tilbyder ligeledes tryk og broderi. 
 

- Toil’ n Moil ApS (2018) Frederikshavn Producent af ’bæredygtig’ 
arbejdsbeklædning.  
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CVR 329900 Andre fremstillingsvirksomheder  
(Antal: ca. 550) 
Tallene er usikre, idet branchekoden omfatter varer, som ikke er nævnt andet sted, fx 
brandsikker beklædning og beskyttelsestøj, sikkerhedshovedbeklædning af metal, 
ørepropper, korkredningsveste, gasmasker, globusser, cigarettændere, akvarier, 
udstoppede dyr, parykker og kunstige blomster.” 
Disse tal skal derfor betragtes meget vejledende. Nedenstående er aktører, der kan 
relateres direkte til tekstil.  
 
10-20 ansatte: 

- Studsgaard Safety A/S – Fire & Lifting Division A/S Frederikshavn Producent 
af bl.a. sikkerhedstøj- og udstyr 
 

2-4 ansatte: 
- Safework ApS Videbæk Fremstilling af produkter inden for faldsikring og 

klatreudstyr.  
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CVR 141300 Fremstilling af yderbeklædning  
Antal: ca. 700  
Branchen omfatter fremstilling af frakker, jakker, jakkesæt, dragter, bukser, nederdele mv. 
Skræddere og syersker udgør en stor del af det samlede antal. Mange aktører består af 
mellem 1-10 ansatte. 
 
50 -100 ansatte: 

- Godske Group A/S (1989) Sunds Producerer beklædning til kvinder. Udover 
Godske som modebrand, består Godske Group af 14 selvstændige mærker, der i 
løbet af årene er blevet opkøbt: Habella, KK Design, Tia, Robell, Jorli, Qneel, Thats 
Me, Refa, Que, Molly Jo, Frandsen. Godske Group leverer til forskellige forhandlere 
i ind- og udland og har afdelinger i både Tyskland, England og Letland, mens 
hovedkontoret ligger i Sunds. 
 

- LILLY A/S (1946) Vejle Producent af brudekjoler, selskabs- og konfirmationstøj.  
 
20-50 ansatte:  

- Spectre A/S (1947) Ikast Private Label-producent af livsstils- og udendørstøj. 
Produktion i Letland og samarbejde i Vietnam. 
 

10-20 ansatte: 
- HRT Textiles (1935) Ikast Private Label-producent af beklædning med fokus på 

bæredygtighed. Har egne fabrikker I Ukraine og Kina som varetager alt fra 
udarbejdelse af mønstre til de færdigpakkede varer. Følgende certificeringer: 
GOTS, REACH, OEKO-TEX class 1, bluesign.  
 

- Strauss Aarhus (1997) (København) Butikker og skrædderi i hele Danmark. 
Reparation og omforandring af tekstiler til beklædning og bolig for både private og 
erhvervskunder. 

- Dea Kudibal (2004) København Beklædning til kvinder 
 

- Mond Copenhagen  ”Custom Tailoring” Designer og fremstiller jakkesæt, skjorter, 
frakker og selskabstøj til mænd – bl.a. vha. ’3D-bodyscan’. Metervarer leveres fra 
Italien. Har tre butikker i hhv. Aarhus, København og Hellerup. 

 
1-10 ansatte (udvalgte – primært i kategorien ”Designer”) M.fl. 

- CADEAU A/S (1988) Ans Producent af ‘eksklusiv’ beklædning til børn og unge. 
 

- Cecilie Bahnsen (2015) København ”Luksus”-beklædning til kvinder.  
 

- Elton A/S (2007) Herning Producent af beklædning til kvinder. Forhandles i hele 
Skandinavien og flere steder på det europæiske marked.  

 
- Handy Wear Ikast ApS (1994) Ikast Producent og leverandør af funktionelt tøj 

(jakke, bukser, regntøj, køreposer og scooterprodukter) til kørestolsbrugere på 
globalt plan. Produktion i Østeuropa, mens produkterne er konstrueret og udskåret 
på eget CAD-anlæg i Ikast. 
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- Jesper Høvring (2001) København Couture-designer og skrædderi. 
- Lasse Spangenberg (2001) København Couture-designer og skrædderi. 
- MUF10 Copenhagen (2016) København Beklædning til mænd og kvinder.  

 
- Résumé A/S (2016) København Producent af beklædning til kvinder. Har de sidste 

to år høstet stor anerkendelse for deres design. 
 

- Sandermann IVS (2017) Ikast Designer af beklædning til kvinder med tidligere 
base på SYLAB i Herning. Stine Sandermann aftager uld og restmaterialer fra 
danske fåreavlere og den danske tekstilindustri (fx Thygesen) til sine kollektioner og 
er en af de få virksomheder, der har en ren dansk forsynings- og værdikæde. 
Sandermann er vinder af den internationale bæredygtighedspris Fashion Makes 
Sense Award i Holland i 2018.  

 
- Skall Studio ApS (2014) København Beklædning til kvinder. Advokerer for 

bæredygtighed og ’slow’-fashion: bl.a. arbejder Skall Studio ikke med kollektioner 
og deres materialer består af 100% økologisk bomuld, hør, uld og genanvendt uld 
med certificeringer fra GOTS, REACH og Oeko-tex. Deres produkter i strik er 
spundet, strikket og syet i Danmark, mens resten af produktionen foregår på en 
fabrik i Indien.   
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CVR 141400 Fremstilling af underbeklædning  
Antal: Ca. 60  
 
100-200 ansatte: 

- JBS Textile Group A/S Herning Producent af undertøj, primært underbukser til 
mænd, i blandingen bomuld og elastan. Der arbejdes også med bambus. 
 

20-50 ansatte: 
- ANKY A/S (1916) Herning Producent af undertøj i økologisk bomuld og merinould. 

Ligeledes producent af ”Sun-Protection”-stoffet: ”(…) det er selve microfibrene og 
den specielle strikning som gør, at kun 2% af solens UV-stråler trænger gennem 
tøjet.” Har både EU-blomst og Svanemærket. Ejes sammen med L. P. Hansens 
Eftf. Textilfarveri A/S (Dilling) af Bertelsen Holding Herning A/S. 
 

- United Textile Group Fremstiller beklædning til forskellige virksomheder (private 
label, sandsynligvis). Egne fabrikker flere steder i Ukraine, Tyrkiet og i Bangladesh.  

 
10-20 ansatte: 

- Bosweel (2001 – oprindelig grundlagt i 1937) Herning Producent af skjorter til 
mænd og kvinder.  

 
- Green Cotton Group (Tidligere Novotex A/S, 1983. I 1986: Green Cotton 

Group) Ikast. Producent af økologisk tøj, tasker, sengetøj og håndklæder til børn. 
Betegner sig som det første tekstilmærke inden for beklædning, der er funderet i 
bæredygtig filosofi. Arbejder både med private label, engros og salg til private. 
Står bag børnetøjsmærkerne Fred’s World by Green Cotton, Müsli by Green Cotton 
samt Ramasjang Kluns by Green Cotton, sidstnævnte i samarbejde med DR. 
Sourcing i Tyrkiet, produktion i Ukraine.  
Certificeringer: ISO 9001+14001, GOTS, Oeko-Tex 100, EU Blomsten, overtøjet er 
Bluesign. Har modtaget en pris for at være med til at dyrke den første økologiske 
bomuld nogensinde, der er blevet certificeret af et uafhængigt institut. Af den 
bomuld lavede by Green Cotton verdens første T-shirt af certificeret økologisk 
bomuld i 1991.  

 
5-10 ansatte:  

- Niels Mikkelsens Trikotagefabrik A/S (1922) Ikast Producent af herreundertøj 
samt undertøj til forsvaret, sygehuse og enkelte modehuse. Metervarerne 
produceres i DK, hvorefter de indfarves og syes i Polen. Købte i 2014 Timetex.dk, 
der forhandler arbejdstøj, undertøj og sportstøj. Forhandler derudover Kentaur, ID, 
Exner, Euro-dan og Klazig. 
 

- Plaisir (Tidligere Ulsø Design/1952) Ikast Producent af primært plus size lingeri, 
undertøj, nattøj og badetøj. Arbejder bl.a. med bambusfibre og VITA – genanvendt 
polyamid med lycra – som materiale i badetøj. 

 
- Whitewear ApS Herning Fremstiller og leverer patient- og personalebeklædning 

såvel som linned og fladvarer. De fleste af Whitewears produkter er enten Oeko-
Tex eller GOTS-mærket.  
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CVR 141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør  
Omfatter beklædning til baby, træningstøj, badetøj, skitøj, hatte, handsker m.fl. 
Antal: 361  
 
20-50 ansatte: 

- C. L. Seifert Danmark A/S (1865/1929) København Dansk skrædderi og 
guldtrækkerforretning samt Kgl. dansk og svensk hofleverandør. Særligt kendt for 
sin produktion af studenterhuer. 
 

- Chopar A/S (1988) Ikast Producent af gymnastik-, trænings- og fritidstøj bl.a. til 
private samt foreninger og efterskoler.  

 
- Elka Rainwear A/S (1986) Sunds Producent af arbejdsregntøj, primært inden for 

byggebranchen. Egen fabrik i Litauen, systue i Kina. Arbejder med følgende 
materialer: PU, PVC, nylon, polyester, microfiber og bomuld.  

 
- Joha A/S (1963) Sunds Producent af undertøj og nattøj i uld og bomuld, primært til 

børn, men også produkter til voksne. Forhandles i 900 butikker i Europa, primært 
Nordeuropa. Certificeringer: Animal velfare, Woolmark, EU Ecolabel.  

 
10-19 ansatte: M.fl. 

- by Green Cotton A/S (Tidligere Novotex A/S, 1983. I 1986: Green Cotton Group 
til) Ikast. Producent af økologisk tøj, tasker, sengetøj og håndklæder til børn. 
Betegner sig som det første tekstilmærke inden for beklædning, der er funderet i 
bæredygtig filosofi. Arbejder både med private label, engros og salg til private. 
Certificeringer: ISO 9001+14001, GOTS, Oeko-Tex 100, EU Blomsten, overtøjet er 
Bluesign. Har modtaget en pris for at være med til at dyrke den første økologiske 
bomuld nogensinde, der er blevet certificeret af et uafhængigt institut. Af den 
bomuld lavede by Green Cotton verdens første T-shirt af certificeret økologisk 
bomuld i 1991.  
 

- Strauss Skrædderi Vejle ApS 
 
5-9 ansatte: M.fl. 

- O.K. Babystrik (1983) Herning Producent af striktrøjer, tilbehør og diverse til børn 
og voksen. Fabrik med strikkeri i Danmark, systue i Polen. Producerer og leverer 
primært til Skandinavien og Tyskland.  
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CVR 143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede 
beklædningsartikler 143900 + 143100 (strikkede og hæklede strømpevarer. Antal 
ca. 8)  
Omfatter bl.a. cardigan og pullovers. I denne kategori findes et større antal små 
virksomheder, der beskæftiger sig med strik.  
Antal: 80 
 
20-50 ansatte: 

- Skovhuus Strik (1972) Herning Producent af strik til kvinder med egen fabrik og 
produktion i Danmark. Foruden Danmark, leverer Skovhuus Strik primært til 
Nordeuropa. Producerer enkelte varer i økologisk bomuld. 
 

- Clipper A/S (1955) Herning Fremstiller strikkede cardigans, pullovers, poloer, 
sweatshirts og veste med produktion i Letland og Polen. Oeko-tex-certificeret.  

 
- MP Denmark A/S Herning Producent af strømpevarer til private og private labels.  

 
10-19 ansatte: 

- Elkjær Strik (1951) Sunds/Herning Producent af herretøj til detailhandel – 
striktøjer til hverdagsbrug, jagt samt profilbeklædning og private label. På 
hovedsædet i Sunds fremstilles mønstre på eget anlæg såvel som strikning. 
Produktion i udlandet, hvor Elkjær Strik bl.a. råder over egen systue, hvorfor 
virksomheder kan tilbyde specialordre. 
 

5-9 ansatte: 
- Elsa Konfektion A/S (1965) Ikast Fremstilling af strikkede og hæklede 

beklædninger til kvinder. 
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CVR 152000 Fremstilling af fodtøj  
Antal ca. 50  
 
10-19 ansatte: 

- Glerups A/S (1993) Aars producerer hjemmesko til børn og voksne i dansk 
gotlænderuld blandet med uld fra New Zealand.  
 

5-9 ansatte: 
- Wiema Sko ApS (1976) Vejle 
- Trim Lund Trading ApS (1987) Horsens  

 
2-4 ansatte: M.fl. 

- Nature ApS (2008) Tønder Sko i skind, håndlavet af fagmænd i Portugal 
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CVR 142000 Fremstilling af varer af pelsskind  
Antal: 55  
 
20-49 ansatte: 

- K. V. Stampe & Sønner A/S (1971) Nykøbing Mors Producent af beklædning i 
pels og skind. Pelsen erhverves på danske og udenlandske auktionshuse for pels 
og skind. Har fem butikker i Danmark. 

- (Birger Christensen A/S (1928/1868) Kbh.) Birger Christensens hoved-branche er 
Tøjforretning (branchekode 477110), men selskabets bibranche er denne. Foruden 
at agere forhandler af internationale ’luksus’-mærker inden for beklædning 
producerer Birger Christensen ligeledes beklædning og tasker, bl.a. i pels. 

 
10-19 ansatte: 

- Oh! by Kopenhagen Fur (2013) København Producent af beklædning i pelsskind 
fra Kopenhagen Fur, ejer af Danske Minkavlere.  
 

2-4 ansatte: M.fl.  
- Utzon A/S (1990/2011) Klampenborg 
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CVR 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer  
Antal: ca. 110  
Heraf er de fleste aktører enkeltmandsvirksomheder såsom sadelmagere, skomagere etc. 
 
10-19 ansatte: 

- Brande Autosadelmageri A/S Brande 
 
5-9 ansatte: M.fl.  

- MJ Autosadelmager ApS (2015) Aarhus V Tilbyder specialiseret polstring, 
ombetrækning til biler, møbler, stole i erhverv, interiør til både såsom hynder.  
 

- Sadelmager B.K Rützou ApS Taastrup Fremstiller sadel til ryttere – både private 
og erhverv – fx til den kongelige livgarde.  

 
- Yvonne Koné ApS (2011) København Designvirksomhed der fremstiller tasker, 

sko og accessories i skind og læder. Modtog i 2017 Elle Style Award. Produktion i 
Danmark og Italien, salg til Europa.  

 
- Decadent A/S (2005) Kokkedal Designvirksomhed og producent af lædervarer, 

primært tasker og mindre tilbehør.  
 

- Mismo ApS (2003) København S Designvirksomhed og producent af tasker til 
forskellig brug. Skindet er fra Italien og produceres i Tyrkiet.  
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4. 
Produktdesign 
Afsnittets eneste branchekode Industriel design og produktdesign omfatter aktører inden 
for design og fremstilling af tekstile produkter, primært beklædning og møbler. Dog er det 
væsentligt at påpege, at denne branchekode ikke giver et samlet overblik, da der findes 
mange virksomheder og selskaber under denne branchekode, der arbejder med produkter 
i andre materialer. Et egentlig antal over produktdesignere relateret til tekstil vides på 
nuværende tidspunkt ikke. Sandsynligvis et antal på ca. 1.000 – heraf er mange små 
virksomheder. Nedenstående aktører skal derfor og i højere grad betragtes som 
eksempler frem for resultatet af en egentlig kortlægning. 
 
De to branchekoder Arkitektvirksomhed og Indretningsarkitekter & rumdesign indgår ikke i 
kortlægningen, men bør evt. undersøges nærmere. Eksempelvis arbejder flere 
arkitektvirksomheder med tekstil – enten i form af tekstilløsninger, indretning eller møbler. 
Her kan aktører som Bjarke Ingels Group A/S, Friis & Moltke A/S, Dorte Mandrup A/S 
og Lendager Group nævnes. 
 
 
Branchekoder 
741010 Industriel design og produktdesign 
(711100 Arkitektvirksomhed) og (741030 Indretningsarkitekter & rumdesign) 
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CVR 741010 Industriel design og produktdesign 
Omfatter aktører inden for design og fremstilling af produkter i tekstil, primært beklædning 
og møbler. Dog er det væsentligt at påpege, at denne branchekode ikke giver et entydigt 
billede af tekstilaktører, da der findes mange virksomheder og selskaber under denne 
branchekode, der arbejder med produkter i andre materialer. Et egentlig antal over 
produktdesignere relateret til tekstil vides på nuværende tidspunkt ikke. Sandsynligvis 
omkring et antal på 1000 – heraf er mange små virksomheder. 
 
50-100 ansatte: 

- Stine Goya A/S (2008) Kbh. Beklædningsdesigner. 
- Munthe A/S (1999) Kbh. Beklædningsdesigner  

 
10-20 ansatte: 

- Leander A/S (2003) Silkeborg Producent af bl.a. møbler til børn 
 

- Ivan Grundahl ApS (1981) Kbh. Beklædningsdesigner 
 

- Oliver Furniture A/S (1998) Hellebæk Producent af tekstiler til børneværelset, 
herunder forhæng, tæpper og puder.  

 
5-9 ansatte: 

- Art Andersen ApS (2007) Kbh. Arkitektfirma der tilbyder løsninger inden for 
afskærmning i bygninger og rum, dvs. solafskærmning, isolering (varme eller støj), 
ventilation, filtrering – eksempelvis vha.  tekstilskodderammer: ”(…) Høj transparent 
og overraskende godt gennemsyn (…) Stort udvalg af tekstiler, farver og udtryk. 
(…)  I samarbejde med arkitekter, ingeniører og bygherrer udvikles 
specialløsninger.” 
 

- Kokoon ApS (2011) Frederiksberg Beklædningsdesigner.  
 
2-4 ansatte: 

- REALLY ApS (2013) Nordhavn Etableret af Klaus Samsøe og Wickie Meier 
Engström, og er delvist ejet af Kvadrat. REALLY producerer komponenter, der kan 
indgå i boligen – fx som bordplade, køkkenskab  og/eller agere lyddæmpende. 
Komponenterne består af genanvendt bomuld og uld bundet sammen med enten 
termoplastisk eller biobaseret bindemateriale.  
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4.  
Engroshandel  

 
 
Indhold 
     1. Engroshandel 
 
 
Engroshandel omhandler handel med store mængder, primært mellem 
producentvirksomheder og forhandlere. Denne aktørgruppe består hovedsageligt af 
fremstillingsvirksomheder med videresalg af tekstiler, beklædning og møbler såvel som 
maskiner og udstyr til andre virksomheder, enten i Danmark eller udlandet.   
 
Det samlede antal af aktører registeret indenfor engroshandel er ca. 3.300, og er i 
højere grad koncentreret omkring København, Aarhus, Herning og Ikast. Af større 
aktørgrupper kan nævnes engroshandel med hhv. tekstiler (490), beklædning (1500), 
møbler – herunder tæpper og belysning (700), hvoraf sidstnævnte sandsynligvis bør 
betragtes som halveret, idet flere ikke relaterer sig til tekstil. Aktører som Kvadrat A/S, 
Bestseller, Samsøe & Samsøe Wholesale og Ecco A/S indgår her – alle er de store 
producenter og forhandlere med både danske og udenlandske samarbejder.   
 
Det synes samtidig væsentligt at påpege, at der foregår overlap mellem aktører inden for 
Fremstilling og Engros (og i mindre grad Detail). De fleste aktører, der har registreret sig 
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under branchekoder inden for engros, kan ligeledes betegnes som producenter. 
Producenter, der i mere eller mindre grad får fremstillet egne tekstilprodukter på egne 
fabrikker eller via samarbejdspartnere i udlandet. Omvendt videresælger producenterne 
naturligvis egne produkter, oftest i større mængder (engros). Dette understreger 
overlappene mellem hovedaktørgrupperne og i værdikædens led generelt, der på mange 
måder umuliggør en klar opdeling og kortlægning af selvsamme - og vidner altså om en 
værdikæde, hvis led hænger uløseligt sammen, og hvor flere varetages af samme aktør.  
 
 
 
Branchekoder 
461600 Agenturhandel med tekstilmaterialer 
462400 Engroshandel med huder, skind, læder, råuld 
464100 Engroshandel med tekstiler 
464210 Engroshandel med beklædning 
464220 Engroshandel med fodtøj 
464700 Engroshandel med møbler, tæpper, belysningsartikler 
466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien 
456500 Engroshandel med kontormøbler 
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CVR 461600 Agenturhandel med tekstilmaterialer  
Omfatter agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj, eksempelvis i form af 
salg mellem producenter og forhandlere. 
Antal: ca. 600  
 
 
500-1000 ansatte: 

- Dansk Pelsdyravlerforening (Andelsselskab med begrænset ansvar) (1999) 
Glostrup er en samlet forening, der driver minkavl såvel som auktionshuset 
Kopenhagen Fur, der er verdens største inden for handlen med en markedsandel 
på 60%. Der foregår særlig stor eksport til Kina og andre asiatiske lande, der bl.a. 
forarbejder pelsen til færdigvarer, der senere videresælges i Asien, Europa og 
Nordamerika. Danmark er verdens største producent af minkskind.  

 
100-200 ansatte: 

- Hugo Boss Nordic ApS (2002) Kbh. Den skandinaviske afdeling af Hugo Boss – 
producent af beklædning og tilbehør til mænd og kvinder.  

 
- By Malene Birger A/S (2002) Frederiksberg Beklædning til kvinder. Forhandles i 

over 1000 butikker i 42 lande. Ejes af IC Group.  
 
20-50 ansatte: 

- Otto International Scan-Thor Scandinavia ApS (2018) Herning 
- ATC Footwear (1944) A/S Herlev 
- Rolf Rasmussen ApS (1983) Løgstrup 
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CVR 462400 Engroshandel med huder, skind, læder, råuld  
Antal: ca. 50  
 
10-19 ansatte:  

- Sørensen Læder A/S (1973) Lystrup Handel – både I Danmark og udlandet - med 
læder. Leverer til hoteller, restauranter, kunstmuseer, lufthavne, caféer, 
kulturinstitutioner etc. i hele verden.  
 

- Camo Leathers A/S (1996) Auning Virksomheder med 25 forskellige kvaliteter af 
læder og 150 farver. Har eget lager og er en af de største læderleverandører til 
møbelindustrien i Nordeuropa og Skandinavien. Samarbejdspartnerne findes i hhv. 
Italien, Østrig, Tyskland og Brasilien.  

 
- NF Furs A/S Løkken 

 
5-10 ansatte: 

- Stens Læderhandel v/Niels Bjørn Johansson (Enkeltmandsvirksomhed) 
Vanløse Handel med skobånd, indlæg, lædervarer- og pleje.  
 

2-4 ansatte: 
- Benny Anker Jensen & Søn (1993) ApS Brøndby Engrosvirksomhed med udvalg 

inden for skind, læder, indlæg, gummi til brug inden for ortopædi, håndskomageri, 
bandageri m.m.  

- Lean Bruun ApS Skive 
- Morisco Denmark A/S Glostrup 
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CVR 464100 Engroshandel med tekstiler  
Omfatter handel med sytråd, garn, håndklæder, linned, dun, dyner, gardiner 
Antal: ca. 490  
 
200-500 ansatte: 

- Kvadrat A/S (1968) Ebeltoft Tekstilproducent, designer og leverandør af 
møbelbetræk, gardiner, tæpper, puder, ’skyer’, lyddæmpere etc. til arkitekter, 
designere og private globalt.  
Råder over 4 mærker: Kvadrat, Kvadrat Soft, Kvadrat/Raf Simons samt 
Kinnasand og ejer ligeledes en andel i Really Cph (2013): ”Kvadrat designs high-
quaility upholstery, window coverings, rugs, and textile related products, 
Kvadrat/Raf Simons produces exclusive textiles and accessories for the home, 
Kvadrat Soft Cells creates engineered acoustic panels and Kinnasand designs 
progressive curtains.”  
Ulden, som Kvadrat bruger, kommer fra Australien, New Zealand og Norge, mens 
de spundne tråde i naturlige og syntetiske fibre farves og væves i Holland, Norge 
og England (Wooltex). Kvadrat har ligeledes samarbejder med nye designere og 
kunstnere, fx Olafur Eliasson og danske tekstildesigner, Margrethe Odgaard. 
Kvadrat brander sig på at være innovative og ”pushes the boundaries of textile 
manufacture and application.”  
Really Cph (2013), København – en virksomhed etableret af Klaus Samsøe og 
Wickie Meier Engström der producerer komponenter, der kan indgå i boligen – fx 
som bordplade, køkkenskab  og/eller agere lyddæmpende. Komponenterne består 
af genanvendt bomuld og uld bundet sammen af et bindemiddel (Thermoplastic el. 
Biocomponent). Klaus Samsøe ejer ligeledes mærkerne Pullover og Leftover, 
hvoraf sidstnævnte aftager brugte tekstiler fra De Forende Dampvaskerier til 
produktionen af skjorter.  
 

50-100 ansatte: 
- A-TEX A/S (1995) Herning Producent og leverandør af ’tags’ til tøj i enten læder 

eller stof, indpakning i forskellige materialer, herunder stof, custommade indretning 
til butikker m.m. A-TEX har hovedsæde i Herning, hvor 90 medarbejdere 
beskæftiges. A-TEX ejes af Trimco International Holdings Limited fra Hong Kong, 
der er inden for samme branche. 
 

- Beirholms Væverier (1870) Kolding Leverer tekstiler til leasingvaskerier i 
Danmark og Europa. Producent af duge, servietter, sengetøj og håndklæder til 
hotel/restaurant og syge/pleje-sektoren. Tidligere blev alle varer vævet og 
produceret i Kolding, men foregår nu udlandet.  

 
- Dancover A/S (2003) Hellebæk Handel med alle former for telte til private og 

erhverv.  
 

- Georg Jensen Damask A/S (1756) Kolding Producent af boligtekstiler (duge, 
bordløber, viskestykker, sengetøj, puder, håndklæder etc.). Kgl. Hofleverandør og 
baseret på en lang, familiemæssig håndværkstradition inden for væveri. 
Distribuerer til 13 lande, websalg til 70 lande, forhandlere og 9 butikker fordelt i hele 
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Danmark. Tidligere og nuværende samarbejder med designere og arkitekter. 
Tekstilerne væves primært i europæiske lande samt i Indien. 

 
- Minimum A/S (1997) Aarhus Designvirksomhed (producent, om man vil) inden for 

beklædning. Startede som detailbutik - lancerede tre år senere sin første 
egenkollektion.  

 
20-50 ansatte: ca. 20, herunder fx 

- Stila A/S (1975) Smørum Producent og leverandør af forskellige former for 
gardiner, parasoller, markiser. Stila A/S sælger ligesom Gardinmontøren også 
gardiner i genanvendt polyester og alupersienner. 
 

10-20 ansatte: ca. 20, herunder fx:  
- Wernerfelt A/S (2004) Grenå Producent og leverandør af tekstiler til ’Personal 

Protection’ og arbejdstøj i bomuld og/eller polyester. ’Vandtæt, vandafvisende og 
varmt.’  
 

- Industrial Textiles A/S (1969) Allerød Leverandør og forhandler af lagner, duge 
og tæpper i metervarer til Skandinavien og Tyskland. 

 
- Gartex A/S (1999) Frederica Gardingrossist, der foruden Gartex, driver 

Compliments der tilbyder forskellige boligtekstiler.  
 

- Arkitex A/S (2000) Nivå Tilbyder rådgivning og leverancer af løsninger inden for 
gardiner og solafskærmning til erhverv og store projekter. Samarbejder med mange 
leverandører, herunder Kvadrat og Bolig-Art (sidstnævnte fremstiller Arkitexs varer). 

 
- Primotex Holding A/S (1985) Risskov Fremstiller og leverer knapper til 

skandinaviske tekstilvirksomheder via egen produktionsfabrik i Kina. Primotex har 
oeko-tex-mærket.  

 
- Danita Tekstil ApS (2007) Brabrand Leverandør af strømper og sokker til 

erhvervsområdet – eksempel modevirksomheder eller dagligvareforretninger. Har 
samarbejder med fabrikker i Italien, Tyrkiet og Fjernøsten.  

 
5-9 ansatte: ca. 35, herunder fx: 

- Bomholtz-Larsen (1975) Aalborg lagerfører møbelstoffer og polsterartikler til 
ompolstring og renovering af møbler. 
 

2-4 ansatte: ca. 70, herunder fx: 
- Dantextil (2002) Faaborg Tilbyder aftørringsprodukter til det industrielle marked i 

Skandinavien. Produkterne består af genbrugstekstiler inden for to kategorier af 
klude: Alm. (fra indsamlede tekstiler, bl.a. t-shirts, skjorter, duge sorteret ift. 
sugeevne og overflade) og non woven (papir og tekstil – engangsklude til 
arbejdsopgaver inden for bl.a. elektronikproduktion, maskinindustrien og 
storkøkkener.) Dantextil Aps er en del af Hotex koncernen, hvoraf Dantextil 
repræsenterer det skandinaviske marked. Hotex er ligeledes repræsenteret i Polen, 
Tjekkiet og Tyskland, og har et globalt netværk inden for genbrugsindustrien. 
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Eurotex-Nord GmbH er koncernens tyske fabrik til forædling af kasserede tekstiler, 
og producerer mere end 750.000 kg. pr. måned.  
Ydermere er Dantextil Aps påbegyndt en indsamling af brugte tekstiler i samarbejde 
med Lazarus. Herigennem ydes støtte til læger og sygeplejersker i krigs- og 
udviklingszoner. 
 

- Fortexa Scandinavia A/S (1989) Nørresundby Sælger industrielle produkter 
såsom sengetøj, dyner, puder, tæpper, madrasser, duge, servietter, frotte, 
viskestykker, metervarer til vaskerier, hospitaler og den offentlige sektor, hoteller, 
rederier, flyselskaber, industrivirksomheder.  
Firmaets historie kan dateres tilbage til 1696. Fortexa har haft egen 
tekstilproduktion i Danmark og senere i England. I dag foregår produktionen i 
Ægypten, Indien, Pakistan, Kina, Tyrkiet etc., og flere produkter leveres med 
miljømærket Blomsten og er OEKO-TEX-certificeret.  
 

- PeVeCette A/S (1888), Odense Siden 1955 har PeVeCette produceret ‘coated’ 
tekstiler (regntøj/arbejdstøj) med brug af PU, PVC og akryl. PeVeCette bruger kun 
kemikalier, som opfylder REACHs krav. PeVeCettes mærke, TITEX, bestående af 
regntøj og arbejdstøj, leveres i forskellige tykkelser og farver til virksomheder. 
Ligeledes producent af ’anti-slip fabrics’, yogamåtter, ørebøffer til industri, røghatte, 
overtræk til bil etc. samt fake-læder til bl.a. møbelproduktionen. 

 
- Superstainable ApS (2016) Silkeborg 
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CVR 464210 Engroshandel med beklædning  
Antal: ca. 1500 
Denne branchekode omfatter de fleste danske beklædningsdesignere- og virksomheder 
samt en stor del af de aktører, der producerer og sælger arbejds- og profiltøj. Dog er 
lignende virksomheder inden for beklædning til private og erhverv også opgjort under 
andre branchekoder, eksempelvis i 741010 Industriel Design og Produktdesign og 141300 
Fremstilling af yderbeklædning. 
For overblik over de største aktører inden for beklædning, se oversigt i kortlægningens 
sidste afsnit Oversigter.  
 
 
+1000 ansatte:  

- Bestseller A/S (1975/1982) Brande Danmarks største modekoncern, familieejet. 
Bestseller A/S består af mærkerne BESTSELLER, Vero Moda, Jack&Jones, Only, 
Selected Femme/Homme, Noisy may, Vila Clothes, Postyr, .object, Pieces, 
//PRODUKT, LMTD, Mama Licious, Jaqueline de Yong, Junarose, Y.A.S, Only & 
Sons, Nameit.  
På verdensplan har Bestseller 15.000 ansatte, 1400 alene i Brande. Bestseller A/S 
har anpart i Bestseller China Group, som ejes og køres af kinesiske aktører. 
”(…)Every year BESTSELLER brands have approximately 220 million products 
manufactured at more than 700 factories in Europe and Asia. (…)”  
Medlem af BCI, Ellen McArthur Foundation Circular Economy 100 Group og 
‘strategisk partner’ i Global Fashion Agenda, ligeledes underskrevet GFAs Call for 
Action-kontrakt. På baggrund af sin deltagelse arbejder Bestseller for at 
implementere flere ’bæredygtige’ fibre, bl.a. økologisk bomuld og genavendt 
polyester i deres nyeste Selected-kollektion.  

 
- IC Group A/S (1980) København Fusion mellem Carli Gry International A/S og 

InWear Group A/S. IC Group A/S er en dansk modevirksomhed, der ejer og udvikler 
forskellige mærker inden for beklædning til mænd og kvinder, og som forhandles i 
over 40 lande, hovedsageligt i Skandinavien og Europa. Ejer eksempelvis Tiger of 
Sweden, by Malene Birger, Saint Tropez og senest Designers Remix A/S.  
I CVR-registret står IC Group opgjort med 100-200 medarbejdere, mens 
oplysninger andetsteds formidler over 1000 medarbejdere.  
 

500-1000 ansatte: 
- Samsøe & Samsøe Whole Sale A/S (2000) København Herre- og 

damebeklædning, der sælges i egne 37 butikker i Danmark, Norge, Sverige, 
Tyskland og Amsterdam samt i 500 detailbutikker og online i 27 lande verden over. 
(Samsøe & Samsøe er CVR-registreret under flere branchekoder inden for engros 
og detail, eksempelvis som enkelte butikker, hvilket kan gøre det svært at danne sig 
et komplet overblik over selskabet, dets aktiviteter og antal ansatte.) 
 

200-500 ansatte: 
- DK Company Vejle og DK Company A/S Ikast DK Company A/S (2001) Ikast 

(grundlagt), Vejle og København Multi-brand-koncern og producent af 
beklædning med 2200 ansatte på verdensplan. I Ikast drives mærkerne Gestuz, 
Cream, Culture, Educe, Karen By Simonsen, D/H Denim Hunter, Kaffe. I Vejle 
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b.young, fransa, Dranella, Blendshe, Ichi, Pulz, Casual Friday, og Blend. I 
København Matinique, InWear, Part Two og Soaked. Mens nogle af mærkerne 
forhandles i forskellige butikker, råder andre over egne butikker. I Skandinavien 
findes ca. 250 DK Company butikker. Produktionsfabrik i Bangladesh og Kina, og 
får ligeledes produceret i Tyrkiet og Østeuropa. 
 

- Message A/S (1980) Hjørring Producent af og handel med beklædning til kvinder. 
MESSAGE A/S består af 28 multibrandstores i Danmark og Norge. I 2003 
lancerede MESSAGE brandet mbyM, som forhandles i over 500 europæiske 
butikker. I dag omfatter MESSAGE A/S mbyM, Global Funk, Project Unknow, 
d’ahrling og Frakment.  

 
- Saint Tropez af 1993 A/S Hellebæk ejes af IC Group A/S. Beklædning til kvinder, 

der sælges i hele Europa, herunder i Saint Tropez’s 40 butikker.  
 

- Ball Wholsesale ApS (1990) Billund/Ball Group omfatter handel med beklædning 
til kvinder gennem mærket Zizzi.   

 
100-200 ansatte: 

- Vila A/S (1982) Stilling Ejes af Bestseller. Beklædning til kvinder.  
 

- Ganni A/S (1999) Kbh Beklædning til kvinder. Ganni er repræsenteret i 400 danske 
og udenlandske retail stores samt i egne 18 butikker i Danmark, Norge og Sverige.  

 
- F. Engel K/S (1927/1980) Haderslev Tekstilproducent af og handel med arbejds- 

og jagttøj til mænd. F. Engels mærker er ENGEL Workwear, uniformering og 
modetøj fra SUNWILL samt DEERHUNTER (jagttøj), hvoraf sidstnævnte er blevet 
udnævnt til kgl. Hofleverandør.   

 
- Triumph International Textil A/S (1957) Vedbæk/Espergærde er dansk 

datterselskab af Triumph som producerer lingeri og underbeklædning til mænd og 
kvinder, bl.a. inden for mærkerne Triumph, Sloggi, Valisére og HOM. Det danske 
selskab har ca. 140 medarbejdere og fungerer som centrallager for Danmark, 
Norge, Sverige og Finland. 

 
- BTX Group A/S (1935/1971) Brande En af Skandinaviens største leverandører af 

beklædning til kvinder. BTX Group ejer og driver de fem mærker Jensen, Brandtex, 
Signature, Imitz og Ciso, som repræsenteres af 5.000 europæiske forhandlere.  

 
- Femilet A/S (1923/1945) Ikast er oprindeligt et dansk lingerimærke grundlagt i 

1923. Virksomheden blev i 2010 en del af Group Chantelle (en af verdens førende 
lingeriproducenter med hovedsæde i Paris). Femilet er stadig et selvstændigt 
mærke med dansk ledelse og domicil. Femilet har 21 butikker i Danmark og 
forhandles ligeledes i flere butikker og stormagasiner.  

 
- Molo A/S (2003) Nordhavn Beklædning til børn og unge med 11 konceptbutikker i 

Danmark, Sverige, Norge og Hong Kong og forhandles i 700 detailbutikker verden 
over.  
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- Masai Clothing Company ApS (1986) København Beklædning til kvinder, der 

forhandles i 30 egne butikker i Skandinavien samt 1300 detailbutikker og 
stormagasiner fordelt på 25 lande.  

 
- Hummel A/S (1923) Aarhus Grundlagt i 1923 som et sko- og sportsbrand – i dag 

også fritidstøj til både mænd, kvinder og børn. Fungerer ligeledes som sponsor til 
sportshold inden for fodbold og håndbold.  

 
Udvalg af virksomheder/selskaber med 1-100 ansatte: 

- Cobra Textil (2003) Helsinge Hører under Bengt Gram Textilagentur, der 
videresælger metervarer fra Europæiske leverandører. Cobra Textil beskæftiger 
sig med damekonfektion til kunder i Danmark og Sverige. Tøjet produceres i 
Litauen, Bulgarien, Polen og Rumænien. Kunderne tæller eksempelvis Won 
Hundred, Baum und Pferdgarten, Ravn & Ravn m.fl. 

 
- Esprit de Corp. Danmark A/S (1985) Kbh. Grundlagt I Tyskland.  Den danske 

afdeling for Esprit – beklædning til mænd, kvinder og børn såvel som boligtekstiler. 
  

- Kansas A/S (1988) Odense Producent af arbejdstøj- og profilbeklædning.  
 

- Kentaur A/S (1990/1927 Fredericia Kittelfabrik) Fredericia Producent af 
arbejdstøj på det europæiske marked. Produktion i Polen.  

 
- Mammut Work Wear A/S (1982) Næstved Producent og leverandør af arbejdstøj 

og uniformer både i ind- og udland. I Danmark er Mammut førende leverandør til 
offentlige institutioner som Politiet, Hæren, DSB og PostNord. I udlandet, bl.a. Det 
Svenske Forsvar, Gendarmeriet i Frankrig samt det islandske politi såvel som 
firmatøj til det meste af Europa. Produktionsfaciliteter i Polen, Ukraine, Kina m. fl. 
Mammut har tæt samarbejde med DTI – Teknologisk Institut, som gennem 
laboratorium og forskning holder Mammut opdateret på nyeste udvikling inden for 
materialer og holdbarhed. Certificeringer: Global Compact, EU Blomsten, CSR, 
Vinsa.  

 
- Rexholm A/S (1992) Holstebro (ID Identity) Producent og forhandler af 

profilbeklædning, firma- og sportsbeklædning. 
 

- Uftoft Kifs Group A/S Give Producent og forhandler af børnetøjsmærker, herunder 
FIXONI (tøj til spædbørn og børn), der forhandles i 69 butikker.  

 
 
1-100 ansatte, m.fl. Nedenstående er et udvalg. Se Excel for alle. 

Adidas Danmark A/S Kbh. 
Aiayu ApS (2007) Kbh. 
Baum und pferdgarten A/S (2009) Kbh. 
Bitte Kai Rand & Co A/S (1994) 
Nordhavn 

Claire Group A/S (2011) Ikast 
Coze Aarhus A/S (1990) Risskov 
Dantex Holding A/S Ikast 
Designers Remix A/S (2007) Kbh.  
Diesel Denmark ApS (1987) 
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Envii ApS (2004) Kbh. 
Han Kjøbenhavn Wholesale ApS (2011) 
Kbh. 
Holly Golightly Aps (2001) Kbh. 
Hønsefødder og Gulerødder (2007) 
Vedbæk 
Ilse Jacobsen (1987) Ålsgårde 
Karen By Simonsen A/S (2009) Kbh. 
Kompagniet 1991 (1991) Sønderborg 
Libertine libertine ApS (2009) Kbh. 
LIME ApS (1997) Silkeborg 
Mads Nørgaard A/S (1994) Kbh. 
Max Mara Scandinavia ApS (2000) 
Muf10 ApS Kbh. 
Nordic Activewear ApS (2017) Kolding 

Notes du nord P/S (2015) Rødovre 
Peak Performance DK A/S (2013) Kbh. 
Pelechecoco ApS (2011) Kbh. 
Puma Denmark A/S (1994) 
Skanderborg 
Rabens Saloner A/S (2008) Kbh. 
Scan wear ApS (2004) Vojens 
Second Female ApS (2000) Nordhavn 
Sisters Point A/S (2000) Åbyhøj 
Storm og Marie ApS (2011) Kbh. 
VF Scandinavia ApS (1982) Kbh K 
Vibe Johansson ApS (2006) Vanløse 
Wolford Scandinavia ApS (1995) Kbh. 
Xplor ApS (2003) Tåstrup 
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CVR 464220 Engroshandel med fodtøj 
Antal: ca. 150  
 
500-1000 ansatte: 

- Ecco Sko A/S (1963) Bredebro Familiejet producent af fodtøj, herunder også 
vandresko og golfsko. Ejer og leder det meste af værdikæden fra garverier til 
produktion og salg i egne butikker (21 ECCO-butikker i DK). ECCO har på 
verdensplan 2200 butikker og forhandles i over 14.000 buikker fordelt på 90 lande. 
Produktion udenfor Danmark startede i 1984 med fabrik i Portugal, sidenhen 
Indonesien, Thailand, Slovakiet, Kina og senest Vietnam i 2015. Garverier i samme 
lande samt i Holland.  
 

50-100 ansatte: 
- Sika Footwear A/S (1870) Herning (50-100) Udvikler, producerer og leverer 

arbejdsfodtøj: Sikkerhedsko- og støvler inden for byggeri, industri og 
medicinalindustrien. Sika har egen fabrik i Ukraine og leverer primært produkter til 
Nord- og Vesteuropa. Driver ligeledes mærkerne Brynje, Elten, Cofra, Dunlop og 
Tretorn.  
 

20-50 ansatte:  
- Asics Danmarks A/S (1998) Hellerup Dansk afdeling af den japansk producent 

(1890) af fodtøj inden for sports- og fritidssko. 
 

- Bjerregaard Sikkerhed A/S (1987) Hedehusene Sælger og distribuerer fodtøj til 
arbejdsbrug fra forskellige udenlandske producenter af sikkerhedsfodtøj i Danmark 
og Norden. Produkterne anvendes inden for brancherne håndværk, industri, 
uniform- og servicesektoren. 

 
- Bianco Footwear A/S (1987) Kolding Dansk skomærke til mænd og kvinder. 

 
- Shoe-D-Vision Amba (1955/1973) Skødstrup Grundlagt i Danmark (Skoringen 

Amba) – nu dansk- og norsk-ejet skokæde i Skandinavien med 195 butikker i 
Danmark og Norge. Shoe-D-Vision driver og sælger Skoringen og zjoos – fodtøj til 
mænd, kvinder og børn.  
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CVR 464700 Engroshandel med møbler, tæpper, belysningsartikler  
(Antal: ca. 700)  
Tallet er dog vejledende, idet ikke alle inden for denne branchekode relaterer sig til tekstil. 
 
200-500 ansatte:  

- Actona Company A/S (1981) Holstebro er en møbelvirksomhed, bestående af 
mærkerne Actona og Interstil. Betegner sig som en af Nordeuropas største inden 
for branchen og forhandles i dag i 90 lande til både private og erhverv. Hører under 
JYSK.  
 

- BOCONCEPT A/S (1952) Ølgod Producent af møbler til boligen. BOCONCEPT har 
tre butikker i Danmark, og forhandles i 300 butikker fordelt på ca. 60 lande. 

 
100-200 ansatte: m.fl.  

- Nine United Denmark (2002) Horsens “collaboration between Troels Holch 
Povlsen (Bestseller) and HAY (...) with the design of 12 new pieces of furniture for 
Bestseller offices.” 
 

50-100 
- Paustian A/S (1964) Kbh Forhandler, distributør og producent af møbler og tæpper 

fra danske såvel som udenlandske designere og arkitekter, herunder Vitra Home og 
Artek, til private og erhverv. 3 butikker i Danmark. 
 

- Flexa4dreams A/S (1972) Hornsyld (Flexa) Producent og forhandler af interiør til 
børn. Af tekstiler produceres sengelinned, sækkestol, huler, legeforhæng m.m. 
Produktion af møbler m.fl. i træ på ”(…) på vores 3 europæiske fabrikker”. Egen 
sourcing og tekstilproduktion foregår i Asien. 140 butikker fordelt over hele verden, 
og forhandles ligeledes i 1800 møbelforretninger. 
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CVR 466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til 
tekstilindustrien  
Antal: ca. 35 
 
10-20 ansatte: 

- Scanteam Danmark A/S (1989) Tørring Tilbyder industrisymaskiner, herunder 
broderi- og skæremaskiner fra udenlandske producenter. Produkterne relaterer sig 
til brancher såsom møbler og møbelpolstring, vaskeri, skomagere, møbler, 
konfektion, tekniske tekstiler m.m. Samarbejder bl.a. med Berendsen. Scanteam 
Danmark er datterselskab af svenske Scantema.   
 

5-9 ansatte: 
- Bernina Nordic A/S (1997) Odense Symaskiner, broderimaskiner m.m. Grundlagt 

I Schweiz.  
 

- Wama Teknik A/S (2002) Bredebro Tilbyder læderbearbejdningsmaskiner.  
 

- Skovtex A/S (2018) Herning Tilbyder broderi- og symaskiner.  
 

- Dyrtex ApS (2009) Holstebro Tilbyder skæremaskiner og opererer bl.a. indenfor 
tekstilindustrien, møbelbranchen og tekniske tekstiler.  

 
2-4 ansatte: M.fl. 

- Rothenborg ApS (2012) Herning 
- Dan Team Broderimaskiner ApS Vejle 
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CVR 466500 Engroshandel med kontormøbler  
(Antal: ca. 135)  
Tallet er dog vejledende, idet ikke alle inden for denne branchekode relaterer sig til tekstil. 
 
50-100 ansatte:  

- Inventarland A/S Slagelse Engroshandel af møbler til private og/eller 
erhvervskontorer. 
 

- Kinnarps A/S (1985) Brøndby Svensk selskab grundlagt i 1942 med afdeling i 
Danmark fra 1985. Leverer indretning til indendørs arbejdspladsmiljøer, og er en af 
Europas største leverandører med salgsaktiviteter i ca. 40 lande. Kinnarp har egne 
produktionsfabrikker – alle beliggende i Sverige.   

 
Gubi A/S Nordhavn Producent og forhandler af møbler til privat. 
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5.  
Detailhandel  
 

 
 
Indhold 

1. Detailhandel (1) 
2. Detailhandel (2) 

 
 
Aktørgruppen inden for detailhandel er kortlægningens største og omhandler 
primært salg af tekstilprodukter til private. Nedenstående branchekoder består 
sammenlagt af ca. 10.000 aktører, hvoraf ca. 6.500 har tekstil som kerneområde.  
Aktørgruppen inden for detailhandel omfatter de danske stormagasiner såvel som tøj- og 
boligtekstilforretninger, herunder flere møbelhuse (fx IKEA, IDdesign, Jysk).  
Gruppen er centreret omkring de store danske byer. I den forbindelse er det væsentligt at 
påpege, at Herning og Ikast i højere grad huser virksomhedernes hovedsæder og ikke 
nødvendigvis de enkelte butikker.  
 
Det samlede antal på ca. 10.000 skal betragtes som vejledende, da branchekoderne 
ligeledes omfatter bl.a. gulvbelægning, belysningsartikler m.fl. 
Den største aktørgruppe findes inden for 477110 Detailhandel med beklædningsartikler 
(Tøjforretninger) med 2.200 aktører. Af store aktører opgjort under denne branchekode 
kan nævnes H&M, Bestseller Stores, PWT Group, Kaufmann og ZARA Denmark.  
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Antallet af aktører indenfor Detail og Engros understreger samtidig salg og handel som 
værende det største led i den danske tekstilbranches værdikæde, og hvad flest aktører 
primært forbinder sig med. 
 
 
 
Branchekoder 
1. Detailhandel (1) Fysiske butikker og internet 
471120 Supermarkeder  
471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 
475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. + stoffer og presenninger 
475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning, gulve 
475910 Møbelforretninger 
475920 Boligtekstilforretninger 
477110 Detailhandel med beklædningsartikler/tøjforretninger 
476410 Detailhandel med sportsudstyr 
477120 Detailhandel med babyudstyr, børnetøjsforretninger 
477210 Detailhandel med skotøj og lædervarer (Skotøjsforretninger) 
477220 Lædervareforretninger 
477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 
478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og 
markeder 
 
2. Detailhandel (2) Udelukkende internet 
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer  
631200 Webportaler 
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1. 
Detailhandel, fysiske butikker og internet 
 
CVR 471120 Supermarkeder 
(Antal: ca. 500)  
Selskaber og foreninger opgjort under denne kategori har et non-food-sortiment på ca. 
20%. Hvor stor en andel af denne procentdel, der relaterer sig til tekstiler, må betragtes 
som værende meget lav. Væsentlig synes næsten udelukkende at være Coop Danmark.  
 
1000+ ansatte: 

- Coop Danmark A/S (2002) Albertslund er en detailhandelsvirksomhed med en 
markedsandel på 38%. Sammen med de selvstændige brugsforeninger har Coop 
Danmark A/S en omsætning på ca. 50 mia. Kr., 1200 butikker og 38.000 
medarbejdere. Coop Danmark driver følgende butikskæder;  
Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma, Fakta, Coop.dk 
Gennem butikskæderne sælger Coop Danmark bl.a. beklædning og boligtekstiler, 
herunder sengetøj, dyner, skind, duge, hynder, gulvtæpper, håndklæder, 
badeforhæng m.m. Mange af disse varer forhandles gennem samarbejder med 
private labels-virksomheder.  

 
- Dagrofa ApS (1983) Ringsted er en dagligvarekoncern, der ejer MENY, KIWI, 

SPAR, Min Købmand og Let-køb, som udgør en markedsandel på ca. 20%. 
Beskæftiger ca. 4266 medarbejdere.  
 

500-1000: 
- Løvbjerg Supermarked A/S (1926/1994) Horsens Supermarkedskæde 

hovedsagelig virksom i Jylland. 
 

 
 
 
  
  



	 85	

CVR 471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 
Omfatter bl.a. stormagasiner, shoppingcentre, dernæst dagligvareforretninger 
Antal: ca. 70  
 
 
1000+ ansatte: 

- Aktieselskabet th. Wesselt & Vett. Magasin du Nord (grundlagt 1868 af Emil 
Wett og Theodor Wesselt) Kbh. er en kæde af stormagasiner der forhandler 
beklædning, tilbehør, boligtekstiler m.m. fra både danske og udenlandske brands. 
Magasin er beliggende på Kongens Nytorv, i Fields samt Lyngby, Rødovre, 
Odense, Aarhus og Aalborg. Magasin er ejet af den britiske stormagasinskæde 
Debenhams. 
 

- F. Salling A/S (Grundlagt af Ferdinand Salling i 1906) Brabrand er en 
stormagasinskæde med forretninger i Aarhus og Aalborg. Salling forhandler 
beklædning, tilbehør, boligtekstiler m.m. fra både danske og udenlandske brands. I 
1960 åbnede H. Salling Føtex via datterselskabet Jydsk Supermarked, som i dag 
ejes af Salling Group A/S. 

 
- Salling Group A/S (1960) Brabrand er en detailhandelskoncern, der frem til juni 

2018 hed Dansk Supermarked (Tidligere Jydsk Supermarked), og som omfatter 
varehuse, butikskæder, restauranter og cafeer, herunder Netto, Føtex, Bilka og 
Salling. Salling Group beskæftiger 53.000 medarbejdere og er i dag ejet af Salling 
Fondene. Salling Fondene donerer hvert år en del af overskuddet til initiativer og 
projekter inden for kultur, velgørenhed, uddannelse m.m. 

 
200-500 ansatte:  

- Illum A/S (1891, grundlagt af Anton Carl Illum) Kbh. er et københavnsk 
stormagasin, der bl.a. forhandler beklædning, boligtekstiler og tilbehør fra både 
danske og udenlandske brands. Ejes i dag af det italienske stormagasin, La 
Rinascente.  
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CVR 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. + stoffer 
og presenninger  
Antal: ca. 550  
Mange af disse virksomheder er mindre garnbutikker etc.  
Omfatter ikke beklædning og boligtekstiler. 
 
200-500 ansatte:  

- Stoff & Stil A/S Herning Forhandler metervarer, garn, hobby- og sytilbehør i egne 
butikker og online. 

100-200 ansatte: 
-  Stof2000 A/S Odense Forhandler metervarer, garn, hobby- og sytilbehør i egne 

butikker og online.  
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CVR 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning, gulve  
Omfatter primært tæpper, gardiner og gulve 
Antal: ca. 350 hvoraf de fleste udgør små virksomheder.  
 
20-50 ansatte: 

- Garant forhandler tæpper, gulve- og gulvbelægning, gardiner og boligtilbehør i 68 
butikker fordelt over hele Danmark. Af de største butikker målt på antal ansatte kan 
nævnes Garant Gulve Bornholm ApS (2003), Garant Hjørring ApS (1986) samt 
Garant Brich Tæpper og Gulve A/S (2005) Skive. 
 

- Gardin Montøren Botex Home ApS (1991) Odense Erhvervsleverandør- og 
forhandler inden for totalløsninger af gardiner og vinduesafskærmning til 
virksomheder og offentlige institutioner. Forhandler: Gardiner (rulle, lamel, plissé, 
panel, folde), markiser, persienner, solfilm. Forhandler bl.a. Dupli, der producerer 
gardiner i genanvendt polyester og alupersienner i genanvendt aluminium. 

 
- H. C. Brich Hansen Tæpper A/S (1999) Holstebro 

 
10-20 ansatte: m.fl. 

- Bo-Gulve A/S (1992) Grindsted 
- Garant Tæppeeksperten A/S (2003) Aalborg 
- BT Gulve og Gardiner Middelfart A/S (1988) Middelfart 
- Falke Solafskærmning A/S (2006) Køge 
- Norlingbo ApS (1979) Rødovre 
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CVR 475910 Møbelforretninger  
Omfatter primært møbelhuse, dvs. et bredt sortiment af varer, bl.a. i tekstil. Salg foregår 
både via fysiske butikker samt internettet.  
(Antal: ca. 585)  
 
1000+ ansatte:  

- IKEA A/S (1967) Taastrup er en del af den internationale IKEA Group, der sælger 
boligvarer, herunder boligtekstiler. IKEA Group bestod i 2017 af 355 varehuse 
fordelt på 29 lande. I alt beskæftiges 149.000 medarbejdere gennem detailhandel, 
distribution og shoppingcentre. I Danmark findes fem varehuse – i Taastrup, 
Gentofte, Odense, Aarhus og Aalborg samt en dansk onlineversion. IKEA A/S 
arbejder for at blive mere bæredygtig:  Selskabet benytter sig bl.a af bomuld fra 
’bæredygtige kilder’ – bomuld dyrket i henhold til Better Cotton Initiative (bedre 
arbejdsforhold, genanvendt bomuld). 
IKEA, grundlagt i Sverige i 1943 af Ingvar Kamprad, er en international 
forretningskæde, der sælger boligvarer. I dag drives IKEA af IKEA Group som ejes 
af hollandske Stichting Ingka Foundation, men kontrolleres fortsat af familien 
Kamprad. Regnskabsåret 2016 var på 40,91 mia. USD. 
 

500-1000 ansatte: 
- IDdesign A/S (2005) Sabro IDdesign-gruppen er Danmarks største detailhandler 

indenfor møbler og boligtekstiler og driver IDEmøbler, ILVA og IDdesign. Gruppen 
består af 71 møbelhuse, beskæftiger ca. 1000 medarbejdere og har en årlig 
omsætning på 1,7 mia. Kr.  
 

200-500 ansatte:  
- Illums Bolighus A/S (1925) Kbh., der grundlagt under navnet BO, er en kæde, der 

forhandler tekstiler og møbler. I 1941 blev forretningen overtaget af Illum-familien 
(heraf navnet), men har i dag ingen tilknytning til Illum A/S. I stedet ejes Illums 
Bolighus af en investeringsgruppe. Beliggende i Kbh., Københavns Lufthavn, Kgs. 
Lyngby og Aarhus.  
 

100-200 ansatte:  
- A/S Daells Bolighus (1991) Odense Kæde af bolighuse der forhandler møbler og 

boligtekstiler. Bolighusene findes i Glostrup, Holbæk, Hillerød, Slagelse, 
Vordingborg, Odense, Vejle og Frederikshavn. 
 

- Bolia A/S (2000) Aarhus Producent og forhandler af egne møbler og boligartikler til 
private og erhverv. Bolia er særligt kendt for sine sofaer og modulsofaer og har 7 
konceptbutikker i Danmark: Aarhus (hovedkontoret), Odense og resterende i og 
omkring hovedstadsområdet. Ligeledes forhandles Bolia A/S i udlandet – enten via 
egne konceptbutikker eller gennem andre detailbutikker.  
 

50-100 ansatte: 
- Drømmeland A/S (1975) Bagsværd 
- Sengespecialisten A/S (2006) Lystrup 
- Tidens Møbler (2001) Aarhus 
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20-50 ansatte: 
- Casanova ApS Ringsted Betegner sig selv som Danmarks største boligforretning 

på nettet. Forhandler af bl.a. boligtekstiler såsom møbler, tæpper, puder.  
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CVR 475920 Boligtekstilforretninger  
Omfatter udelukkende puder, dyner, sengeudstyr, gardiner. Salg foregår både via fysiske 
butikker og internettet.  
Antal: Ca. 190  
 
1000+ ansatte:  

- JYSK A/S (1979) Brabrand International retailkæde med salg af boligtekstiler. 
Samarbejder med 500 leverandører verden over. JYSK er repræsenteret i 2500 
butikker (heraf 106 i Danmark) i 50 lande og har ca. 22.000 medarbejdere. Drives af 
JYSK Group, og ejer bl.a. datterselskaberne JYSK Nordic, Sengespecialisten, 
IDdesign m.fl. Offentliggjorde i 2018 en omsætning på 16,1 mia. Kr.  
 

10-19 ansatte: 
- Andreas Carl ApS (1993) Sønderborg Forhandler gardiner, solafskærmning, 

markiser, tæpper og boligudstyr.  
 

- Roland Boligtekstil ApS (1992) Nykøbing Sj også kendt som Roland Gardiner. 
Forhandler gardiner, markiser, skummadrasser og senge. 

 
- Skumhuset (1967/2017) Risskov Forhandler af skumgummi (hynder og 

madrasser) og boligtekstiler, bl.a. fra Kvadrat, Gabriel og Danish Art Weaving. Har 
egen systue til produktion af tekstilvarer i specialmål og møbelpolstring. Leverer 
bl.a. til sundhedssektoren, institutioner og industrien. 

 
5-9 ansatte: M.fl 

- Geismars Væverier A/S (1866) Kbh. Producent og forhandler af egne 
boligtekstiler – dyner, puder, nattøj, plaider, sengestøj, duge og servietter. Fra 
tidligere at have haft væveri, systue, renseri og butik i Danmark, produceres de 
fleste metervarer på væverier nu i Italien. 
 

- Better Sleep ApS Lyngby 
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CVR 477110 Detailhandel med beklædningsartikler/Tøjforretninger  
(Antal: ca. 2200)  
Tallet er et skøn, men det formodes at befinde sig i dette omfang. Flere af de større 
selskaber er danske afdelinger af store internationale mærker. Salg foregår både via 
fysiske butikker og internettet.  
 
1000+ ansatte: 

- H&M Hennes & Mauritz A/S (1947, Sverige) Dansk hovedsæde på Amagertorv 
i Kbh. Svensk tøjkæde- og producent af bl.a. tøj og boligtekstiler etc. I 2017 var 107 
H&M Group-butikker beliggende i Danmark med 1700 ansatte. 
H&M Group beskæftiger 171.000 ansatte på verdensplan og består foruden H&M af 
& Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki, H&M Home, Weekday, Arket og 
AFound. På nær Afound, der er seneste i gruppen, forhandles alle de resterende 
mærker i Danmark. ”In 2017, our customers handed in 17, 771 tonnes of old textiles 
to our program for reuse or recycling.” 
H&M uddeler hvert år H&M Design Award til en talentfuld, graduerende designer. 
Prisen består af 25.000€ og et seks måneder betalt praktikophold hos H&M.  
H&M Foundation uddeler Global Change Award, der tildeles innovative projekter og 
initiativer med fokus på øget cirkularitet. Vindere af 1. pladsen modtager 300.000€ 
til fortsat udvikling af eget projekt.  

 
500-1000 ansatte: 

- BESTSELLER Stores Denmark A/S (1970) Brande må betragtes som Danmarks 
største modekoncern. På verdensplan består Bestsellers butikskæder (Vero Moda, 
jack&Jones, Only, Selected Femme/Homme, Vila, .object, name it, Pieces, Only & 
Sons, Bestseller) af ca. 2.700 butikker. Ligeledes forhandles de forskellige brands i 
ca. 15.000 detailbutikker verden over. I Danmark findes 235 Bestseller-butikker.  
 

- PWT Group A/S (2007) Aalborg Forhandler af herretøj. Driver mærkerne 
Lindbergh, Shine Original, Jacks Sportswear Intl., JUNK de LUXE, Bison, Morgan 
og Huzar der sælges i over 1000 detailbutikker verden over. Ejer og driver ligeledes 
butikskæderne Tøjeksperten og Wagner.  
PWT Group har foruden online-shops 196 butikker fordelt over Danmark, Norge, 
Sverige og Kina. PWT Group ejes af Polaris Private Equity.  

o Tøjeksperten (1968) er med sine 111 butikker Danmarks største 
butikskæde inden for herretøj.  

o Wagner (1946) består af 56 butikker i DK, 14 i Norge, 2 i Sverige og 13 i 
Kina.  
 

200-500 ansatte: 
- KAUFMANN ApS (1908) Aarhus Forhandler af primært udenlandske mærker 

indenfor beklædning og tilbehør til mænd. Foruden en onlineshop findes 18 
KAUFMANN-butikker i Danmark. 
 

- Change of Scandinavia Retail A/S (Change 1997) Farum Producerer og 
forhandler mærket Change - lingeri, nattøj, badetøj, tilbehør m.m. til kvinder. I 2001 
åbnede den første Change-butik og i dag findes ca. 50 danske Change-butikker.  
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- DK Company Cph A/S (1990) Kbh (grundlagt I Ikast) Den københavnske 
afdeling af DK Company A/S, som driver mærkerne Matinique, InWear, Part Two og 
Soaked. I Skandinavien findes ca. 250 DK Company butikker. Produktionsfabrik i 
Bangladesh og Kina, ligeledes produktion i Tyrkiet og Østeuropa. 

 
- Eventyrsport A/S (1998) Tranbjerg Forhandler af tøj og udstyr til friluftsliv. 12 

butikker i Danmark samt onlineshop. 
 

- Hunkemöller Danmark A/S (1970) Ballerup Hollandsk og grundlagt i 1886. 
Producent og forhandler af lingeri, nattøj m.m. til kvinder. I Danmark findes ca. 50 
Hunkemöller-butikker.  

 
- Kings and Queens ApS (2004/2009) Slagelse Forhandler af danske og 

udenlandske brands inden for drenge- og pigetøj via 17 butikker og onlineshop. 
 

- Nielsen’s A/S (2006) Odense SV Forhandler af danske og udenlandske brands 
inden for beklædning til mænd, kvinder og børn via 18 butikker og onlineshop. 

 
- Only Stores Denmark A/S (2012) Brande Hører under Bestseller (se 

ovenstående). Der findes ca. 50 ONLY-butikker i Danmark.  
 

- Zara Danmark A/S (1999) Kbh. Dansk afdeling af det spanske brand inden for 
boligtekstiler og beklædning til mænd, kvinder og børn. I Danmark har Zara fire 
butikker, herunder én Zara Home. 
Zara tilbyder en indsamlingsservice, hvor forbrugeren kan aflevere sit aflagte tøj til 
genbrug i udvalgte butikker – eller, i forbindelse med onlinekøb, bestille afhentning 
på egen adresse: ”Dit tøj doneres, genbruges, omdannes til nyt stof eller sælges for 
at finansiere disse velgørende organisationers sociale projekter.(…)” Zara har 
etableret samarbejde med Lenzing om udvikling af REFIBRA – fiber lavet af 
genbrugsbomuld og træ.  
 

100-200 ansatte:  
- Add Mikkelsen A/S Kbh 
- DK Company Retail A/S Ikast Hører under DK Company, se ovenstående.  
- DKV Retail A/S Vejle  
- Gina Tricot A/S Kbh 
- Henning Ibsen A/S Odense 
- Hilfiger Stores Denmark ApS 
- Jill & Joy A/S Esbjerg 
- Noa Noa ApS Kvistgaard 
- Moss Cph A/S Vejle 

 
50-100 ansatte: M.fl (ca. 22 aktører i alt) 

- Bertoni af 1972 A/S Beder 
- New Yorker Danmark ApS Kbh. 
- Vila Stores ApS Skanderborg Hører under Bestseller. Ca. 25 Vila-butikker i DK. 
- Wunderwear A/S (1953) Kgs. Lyngby Forhandler mærker inden for lingeri m.m.  
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20-50 ansatte: Ca. 60 aktører i alt 
 
10-20 ansatte: Ca. 150 aktører i alt 

- Urban Outfitters Denmark, Kbh. 
- Mango Danmark ApS 
- Ralph Lauren Denmark ApS Kbh. 
- Samsøe & Samsøe Shops ApS Kbh 

 
5-9 ansatte: ca. 450 aktører i alt  

- VERAS ApS (2015) København VERAS koncept omfatter handel med 
genbrugstøj, fodtøj og tilbehør. Ved aflevering af sit aflagte tøj i butikken kan 
kunden optjene point til at købe nye brugte varer. VERAS afholder ligeledes 
loppemarkeder i sommerhalvåret.   

 
2-4 ansatte: ca. 770 aktører i alt 

- Second Wardrobe IVS (2016) København Handel med genbrugte tekstilvarer, 
primært beklædning, fodtøj og tilbehør.  

 
1 ansat: ca. 400 aktører i alt 
 
0 ansatte: ca. 300 aktører i alt. Disse står noteret som aktive/normale i CVR-registret. 
Størstedelen er enkeltmandsvirksomheder.  
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CVR 476410 Detailhandel med sportsudstyr 
Omfatter butikker, der sælger beklædning og udstyr til sport, campingaktiviteter, herunder 
atletik, jagt, lystfiskeri samt sports- og fritidstøj.  
Antal: 1070  
 
1000+ansatte: 

- SDK Sport II/Sportsmaster (1979) Kbh. Danmarks største sportskæde med over 
100 butikker fordelt i hele landet samt internetbutik. Forhandler bl.a. sportstøj til 
mænd, kvinder og børn fra danske såvel som udenlandske mærker.  
 

500-1000 ansatte: 
- Sport24 A/S (2012) Silkeborg Fusion mellem udvalgte butikker fra Intersport, 

Sport Outlets og Sport Direct. Forhandler af sports- og fritidstøj og sportsudstyr 
gennem de fire koncepter: Sport24 (alm. detailbutikker), Sport24 Outlet, Sport24 
Team (forsyner klubber og sportshold med uniformer, udstyr m.m) samt Sport24 
Business (Sport- og fritidstøj med virksomheders logo). Sport24 har 28 butikker 
samt onlinehandel i Danmark og beskæftiger omkring 1000 medarbejdere.  
 

200-500 ansatte: 
- NY-Form Kolding A/S (1986) Kolding er en af Danmarks største sportskæder 

med butikker i både Danmark, Sverige og Tyskland. Forhandler forskellige danske 
og udenlandske mærker inden for udendørstøj, sports-, ski- og fritidstøj samt sko og 
støvler.  
 

- OBI Sport A/S Odense forhandler af sportstøj til mænd, kvinder og børn med 50 
butikker i Danmark under forskellige butikskoncepter: OBI Sport A/S driver butikker 
under koncepterne INTERSPORT (Schweiz/Verdens største sportskæde), The 
Athlete’s Foot, Outlet Sport m.fl. OBI Sport A/S ejer Sport Direct A/S og driver det 
danske hovedkontor for INTERSPORT, som har 57 butikker i Danmark.  

 
- Spejder Sport A/S (1945) Værløse Dansk butikskæde med 20 butikker der 

forhandler udstyr til friluftsliv. Tilbyder bl.a. PFC-frie produkter.  
 
100-200 ansatte: 

- Friluftsland A/S (1980) Kbh. Dansk butikskæde med 8 forretninger der forhandler 
forskellige mærker indenfor udstyr og beklædning til friluftsliv. Har ligeledes butikker 
i Sverige.  

 
- Sport24 Kbh A/S Silkeborg 

 
50-100 ansatte: 

- Skechers Retail DK ApS (2015) Esbjerg Den danske afdeling for 
producentvirksomheden inden for sko og sportssko til mænd, kvinder og børn. 
 

20-50 ansatte: 22 
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CVR 477120 Detailhandel med babyudstyr, børnetøjsforretninger  
Antal: ca. 550  
 
200-500 ansatte:  

- BabySam A/S (1973) Rødovre Kædeforhandler af babyudstyr, herunder autostole, 
barnevogne, beklædning og tekstiler, der indgår i børneværelset, ventetøj m.m. til 
private og erhverv (institutioner). Forhandler bl.a.: WHEAT, Småfolk, BeKids, Mikk-
line, Noa Noa miniature, Fixioni, JOHA, LEGO Wear m.fl. Har 33 butikker samt 
webshop i Danmark 
 

20-50 ansatte: 
- TEDDY II ApS Kastrup 
- T. S. Retail A/S Slagelse 
- Pixizoo ApS Tilst 
- Ønskebørn Retail ApS Haderslev 
- MollyogMy ApS Fredericia 
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CVR 477210 Detailhandel med skotøj og lædervarer 
(Skotøjsforretninger)  
Antal: ca. 376  
 
 
200-500 ansatte:  

- Deichmann Sko ApS (2003) Kbh. Tyske Deichmann, grundlagt i 1913, er Europas 
største skobutikskæde og forhandler af ca. 50 skomærker såvel som tasker og 
tilbehør. Der findes 30 butikker i Danmark. Sammenlagt beskæftiges ca. 38.000 på 
verdensplan. 
 

- Paw Sko ApS (1974) Dragør Familieejet med 18 butikker fordelt over hele landet. 
Forhandler af både danske og udenlandske skomærker, såsom Adidas, Angulus, 
Billi Bi, CaShott, ECCO, KangaROOS, New Balance, Shoe Biz Copenhagen, 
Skechers m.fl.  

 
100-200:  

- Aktieselskabet Sam. Andersen (1960) Sønderborg (Sander Sko) Driver 
easyshoes og SKORINGEN. Forhandler af forskellige danske og udenlandske 
skomærker, såsom ECCO, Rieker og Nordic Softness.  
 

- Bianco Danmark A/S (1982) Kolding  
- Birk Sko A/S (1966) Glostrup 
- KRM (Danmark) A/S (2000) Kbh.  

 
50-100: 

- Aldo Denmark ApS (2008) Kbh. Designvirksomhed grundlagt i 1972 af canadieren 
Aldo Bendadoun. Kører tre underbrands: Aldo, Call It Spring og GLOBO. 

- Ecco Shops Vestdanmark A/S Bredebro 
- Foot Locker Denmark 2009 B.V., filial af Foot Locker Denmark B.V. Holland, 

Kbh. 
- Footzone, Holstebro 
- Holst Sko A/S 
- Oppermann Sko, Skælskør 
- Sandersen ApS Esbjerg 
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CVR 477220 Lædervareforretninger  
Omfatter butikker med salg af bl.a. tasker og kufferter til privatpersoner 
Antal: ca. 100  
 
200-500 ansatte:  

- NEYE A/S (2014) Kbh. Blev grundlagt af Johannes Neye i 1881. Den første butik 
åbnede på Vimmelskaftet i Kbh. NEYE er en af de største danske forhandlere af 
tasker, rygsække, kufferne og tilbehør fra danske og udenlandske mærker. Består 
af 42 butikker og online webshop i Danmark, som alle ejes af NEYE-fonden. 
 

20-50 ansatte: 
- Helm I/S Holstebro Tilbage i 1700-tallet etableret som garveri. I dag er Helm stadig 

familieejet og forhandler af tasker, kufferter, tilbehør fra danske og udenlandske 
mærker. Helm har 12 butikker i Jylland samt en online webshop.  
 

- Louis Vuitton Danmark A/S (1988) Kbh. Global designvirksomhed inden for tøj, 
sko og tasker – særligt kendt for sine særegne tasker i læder. Butikken i Danmark 
forhandler primært tasker.  
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CVR 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger  
Omfatter alle former for genbrugs- og antikvarer, herunder beklædning og boligtekstiler, 
hvorfor antallet skal betragtes som meget vejledende. Det forventes at antallet af aktører 
udelukkende relateret til tekstil er meget begrænset.  
(Antal: ca. 1400) 
 
Mange af virksomhederne har mellem 1-20 ansatte.)  
Flere aktører med velgørende formål (se Hovedaktørgruppe 8) har denne branche som 
deres bibranche. Dette gælder eksempelvis Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, 
Danmission mfl.  
 
50-100 ansatte: 

-  Prag (2010) Kbh. består af tre secondhand-butikker i hhv. Kbh (2) og Aarhus (1) 
inden for beklædning, sko og tilbehør. 
 

20-50 ansatte: 
- Reshoppit ApS (2017) Ikast Reshoppit tilbyder leje af stand i fire uger i selskabets 

fysiske ’butikker’/lager. I Vejle tilbydes 175 stande, i Herning 115. Ligeledes afdeling 
i Horsens. 

 
Flere små genbrugsbutikker med beklædning er opgjort her og ligeledes under 
branchekoden 477110 Tøjforretninger. 
2-4 ansatte: 

- Secondhand Luxury by Josephine (2015) Rungsted 
 
 
 
 
 
CVR 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj 
fra stadepladser og markeder  
Antal: ca. 240  
Aktørerne er næsten udelukkende små virksomheder med 1-20 ansatte. 
Det er uklart, hvorvidt der er tale om handel med nye eller genbrugte tekstilprodukter. 
 
10-19 ansatte: 

- Butik Ottos, Kgs., Lyngby 
- Byens Bazar Søborg ApS, Søborg 
- MASH 16 IVS, Gilleleje 
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2. 
Detailhandel (udelukkende via internet) 
 
 
CVR 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer  
Omfatter også ure og babyudstyr, arbejdsbeklædning, badetøj 
Antal: ca. 1400  
 
 
50-100 ansatte: 

- POMPdeLUX ApS (2006) Hinnerup er en af Danmarks største design- og 
produktionsvirksomheder såvel som forhandler af eget mærke indenfor beklædning 
til babyer og børn. Produktion foregår i Østen. 
 

- Kids-world.dk (enkeltmandsvirksomhed) Esbjerg Onlineforhandler af 280 
mærker indenfor beklædning, sko, udstyr og tilbehør til børn og babyer. 

 
20-50 ansatte: 

- AM Company ApS (2004) Kbh. 
- Designers and Friends ApS (2008) Kbh. 
- DK Company Online A/S (1996/DK Company) Ikast Online-shoppen af DK 

Company. 
 

- Naked ApS (2004) København Forhandler af primært sko, dernæst beklædning fra 
danske og udenlandske brands til mænd og kvinder. Af mærker kan nævnes 
Adidas, Asics, Converse, Puma, New Balance, Nike Sportswear og Wood Wood. 

 
- Luksusbaby A/S (2016) Aalborg 

 
- Stylepit.com A/S (2000) Kbh. Dansk-polsk nettøjbutik med kontor i Danmark, lager 

i Polen. Forhandler af danske og udenlandske mærker inden for beklædning, sko 
og tilbehør til mænd, kvinder og børn. Sælger til primært til Europa.  
 

- Sass.dk (2004) Næstved Forhandler af mærker inden for lingeri, sportstøj, badetøj 
og nattøj til kvinder.  

 
- Trendhim ApS (2007) Horsens Forhandler af tasker og tilbehør til mænd.  

 
10-20 ansatte: ca. 18 aktører i alt 
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CVR 631200 Webportaler 
Det samlede antal af aktive aktører registreret under denne branchekode er ca. 3.000. 
Dog vides det ikke, hvor mange der kan relateres til tekstil.  
 

- Miinto ApS (2009) Kbh. er en onlineplatform, som forbinder forbrugeren med 200 
uafhængige modebutikker indenfor beklædning til kvinder, mænd og børn samt 
tilbehør og sportstøj. Beskæftiger 120 medarbejdere fordelt på kontorerne i Kbh., 
Oslo, Amsterdam og Warsaw. Sælger produkter til seks europæiske lande – 
Danmark, Sverige, Norge, holland, Belgien og Polen. 

 
- Trendsales ApS (2004) København er en onlineplatform for salg og køb af brugte 

varer inden for beklædning, boligtekstiler, tilbehør m.m. Trendsales har en afdeling i 
hhv. Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, som tilsammen har over 1 mio. 
brugere. Trendsales ejer ligeledes  den online købe/bytte-platform Tradono.dk, 
som primært omhandler beklædning.  

 
Ligeledes kan nævnes følgende danske afdelinger af virksomheder, hvis branchekoder er 
ukendt – sandsynligvis pga. udenlandsk ophav. 

- Boozt.com (2009) Sverige med afdeling i Danmark. Onlineshop med og forhandler 
af beklædning, tilbehør og sko fra 600 skandinaviske og internationale brands.  
 

- Fashionforest.dk (2016) Kbh. Online-forhandler af beklædning, tilbehør og sko, 
der har samlet ’det bedste udvalg’ af danske og udenlandske mærker fra andre 
online-shops i Skandinavien, herunder Zalando, Boozt og Styelpit. Beskæftiger 6 
medarbejdere, og har en afdeling i Hong Kong og Sverige.  

 
- Nelly.dk (2003) Sverige, med afdeling i Danmark (2008) Forhandler af danske og 

udenlandske mærker inden for beklædning til kvinder.  
 

- Zalando.dk (2008) Tyskland er en online handelsvirksomhed, der forhandler 
beklædning, sko, tilbehør til mænd og kvinder. Zalando er repræsenteret i 14 
europæiske lande, herunder Danmark.  
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6.  
Service 

 
Indhold 

1. Serviceydelser 
 
Denne aktørgruppe kan omfatter en række forskelligartede aktører, der tilbyder 
serviceydelser relateret til tekstil. Antallet af aktører er ca. 1.000. 
De største og mest markante aktører inden for serviceydelser, De Forenede 
Dampvaskerier og Berendsen, hører under erhvervs- og institutionsvaskerier, mens de 
resterende aktører omfatter mindre renserier og reparationsvirksomheder, herunder 
skomagere og møbelpolstrere. 
 
 
Branchekoder 
960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier 
960120 Renserier, reparation, selvbetjening 
952300 Reparation af skotøj og lædervarer 
952400 Reparation af møbler og boligudstyr 
952900 Reparation af varer til personligt brug og husholdningsbrug  
772900 Udlejning og leasing af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug 
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CVR 960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier 
Vask, strygning af alle former for beklædning, gardiner, tæpper. Ligeledes udlejning af fx 
linned, arbejdsuniformer 
Antal: ca. 75  
 
1000+ ansatte:  

- Berendsen Textil Service A/S (1920/2003) Søborg tilbyder leje, vask og levering 
af tekstiler og hygiejneartikler til private og erhverv. Berendsens seks 
erhvervsområder er: Hotel og Restaurant, Hospital og Plejehjem, Arbejdstøj, Måtter, 
Renrum og Toiletmiljøer, hvor der bl.a. leveres arbejdsbeklædning, tjenertøj, måtter, 
mopper, sengelinned, håndklæder. Berendsen er en del af Elis SA – en 
international partner, der ligeledes tilbyder tekstil- og hygiejneservices og som 
opererer i 28 lande i Europa og Latinamerika.  
Berendsens landsdækkende vaskerier er svanemærkede. Ligeledes samarbejder 
selskabet med den socialøkonomiske virksomhed I Tråd med Verden (Søborg), 
drevet af foreningen af samme navn: Virksomheden aftager tekstiler, der omsyes 
på eget sy- og designværksted, og beskæftiger udsatte kvinder. Foreningen 
samarbejder med virksomheder, designere, kunstnere.   
 

- De Forenede Dampvaskerier A/S (1977) Skovlunde blev grundlagt i 1958, og er 
en af Danmarks største servicevirksomheder inden for vask og udlejning af tekstiler. 
DFD har 13 afdelinger fordelt over hele Danmark og beskæftiger ca. 1200 
medarbejdere. De Forenede Dampvaskerier servicerer kunder inden for mange, 
forskellige brancher: Hotel og restaurant (vask af tekstiler og personalebeklædning, 
leverandør af duge og servietter), Fødevareindustrien (beklædning, arbejdssko), 
Velfærd og Sundhed (arbejdstøj, sengeudstyr), Måtter, Industri (arbejds- og 
sikkerhedstøj), Borgervask (Plejecenter og hjemmeboende). Har opkøbt det 
svenske Texilia, der tilbyder samme services.  
Samarbejde med Klaus Samsøe (Samsøe & Samsøe) der ejer tøjmærkerne 
Pullover og Leftover. Samsøe aftager brugte tekstiler fra De Forenede 
Dampvaskerier til produktionen af skjorter. 
 
 

100-200 ansatte:  
- Jysk Linnedservice A/S (1994) Kjellerup blev etableret som sygehusvaskeri for 

Kjellerup Sygehus i 1933, og senere udvidet til vask af linned samt arbejds- og 
patientbeklædning for hospitalerne i Midt- og Nordjylland. Jysk Linnedservice ejes i 
fællesskab af Berendsen, Region Midtjylland og Region Sydjylland.  
 

- Vrå Dampvaskeri A/S (1975) Vrå grundlagt i 1956 tilbyder industriel vask, udleje 
og levering af tekstiler og beklædning på tværs af brancher (plejesektoren, hotel og 
restauranter, måtter). Betegner sig selv som Danmarks største leverandør af 
beklædning til fødevareindustrien. Beskæftiger omkring 100 medarbejdere fordelt 
på afdelinger i Vrå, Aarhus, Fredericia og Køge. Råder over en af verdens seks 
vaskerirobotter. Samarbejder med Bilka, Føtex, Danish Crown, Jysk m.fl. 

 
20-50 ansatte:  
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- A-Vask A/S samt A-Vask og Rens Aps (2005) Taastrup udlejer, vasker og 
leverer tekstiler og tekstilløsninger til forskellige brancher. Benytter sig af et 
computerstyret vandrensningsanlæg fra ECOLAB (førende inden for 
vaskeriteknologi), hvilket betyder, at skyllevandet kan genbruges flere gange. A-
vask har ligeledes installeret vaskerør fra ECOLAB, der nedsætter vandforbruget, 
og har siden 2010 været certificeret med Svane-mærket.  
 

- Centralvaskeriet A/S (2001, grundlagt tidligere) Løgumkloster Industrivaskeri 
der udlejer, vasker og leverer arbejdsbeklædning og tekstiler til hotel- og 
restaurantbranchen og plejesektoren. 

  
- Victor-vask A/S (1967) Rønne  
- Kruse-vask ApS (1975) Hadsund 
- Vaskeriet Neptun Dybvad A/S (2014) Dybvad 
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CVR 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier 
Omfatter renseri af alle former for beklædning, tæpper og gardiner. Ligeledes farvning og 
reparation af tekstiler til privatpersoner. Mange små renserier.  
Antal: ca. 230  
 
20-50 ansatte:  

- EcoClean A/S (2004) Skovlunde (Butlers) er Danmarks største renseri og eneste 
svanemærket. Renseriet bruger inden kemikalier og benytter genanvendt CO2. 
Udover rens tilbydes skrædderservice, tæpperensning og læderensning. Råder 
over otte egne renserier i og omkring Kbh. og har ligeledes samarbejde med Bilka 
og Føtex samt en række hoteller, restauranter etc.  
 

10-20 ansatte: 10, bl.a.: 
- Rensespecialisten ApS (1999) Ribe 
- Sober Rens ApS (1976) Allerød 
- R C Rens & Vask (2009) Kastrup 
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952300 Reparation af skotøj og lædervarer 
Består primært af nøgle og hælebare, dernæst skomagere med 2-4 ansatte, hvorfor 
antallet er stærkt vejledende.  
Antal: ca. 145  
 
 
 
CVR 952400 Reparation af møbler og boligudstyr 
Består primært af snedkerier og møbelpolstrere 
Antal: ca. 460  
 
10-20 ansatte: m.fl  

- AP Møbelpolstring (1994) København Møbelpolstring til private og erhverv. I AP 
Møbelpolstrings showrooms tilbydes et stort udvalg af møbelstofkollektioner fra 
danske og udenlandske. Har afdelinger i Kbh, Aalborg og Horsens. 
 

- AJ Stole A/S (1981) Lystrup producerer modulære sædesystemer til kørestole 
 

- Møbelpolsteren.dk/dahl og juul – Interiør, enkeltmandsvirksomhed (2015) 
Hjortshøj tilbyder møbelpolstring til privat, erhverv og sundhedssektor. Producent 
af boligtilbehør og forhandler af relancerede møbelklassikere.  
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CVR 952900 Reparation af varer til personligt brug og 
husholdningsbrug  
Omfatter primært cykel- og låsesmed, men i mindre grad også omforandring af 
beklædningsartikler. Typisk mindre systuer og skrædderier registreret som 
enkeltmandsvirksomheder.  
Antal: Af de ca. 850 aktører registreret under denne branchekode er 50 mindre 
skrædderier og små systuer fordelt over hele landet.  
 
5-20 ansatte: 

- Djurhuus Skrædderi og Systue v/Kristine Djurhuus (2003) Frederiksberg 
- Fix & Wear Skrædder I/S (2014) København K 
- Roskile Skrædderi (2016) Roskilde 
- StanevaDesign Systue IVS (2015) Greve 

 
 
Ligeledes bør nævnes følgende, som dog ikke indgår under denne branchekode: 
 

- Huset Venture (2008) Ballerup er en socialøkonomisk non-profit virksomhed, hvis 
formål er at skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne. Huset 
Venture har huse i Aarhus, København, Ringkøbing og Kolding og Nørresundby 
samt et videncenter i Skanderborg. I København findes en større systue, der løser 
forskellige syopgaver, reparationer og omforandring af tekstilprodukter for private 
og erhverv. I Kolding indsamles forskellige materialer, herunder tekstil, og laves til 
nye produkter.   
 

 
 
 
CVR 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personligt brug og 
husholdningsbrug   
Aktørerne er forskelligartede, men omfatter bl.a. udlejning af tekstiler, såsom kostumer, 
telte m.fl.  
Antal: Af disse ca. 480 aktører omfatter 60-70 af disse teltudlejning samt enkelte 
kostumeudlejere.  
 
20-50 ansatte:  

- Tommy Telt Aps (2017) Nørresundby  
- Ørsted Telte A/S (2002) Ørsted  
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7. 
Forskning, organisationer, foreninger, kultur m.m. 

 
 
Indhold 

1. Forskning, projektsamarbejder, rapporter, styrelser, råd 
2. Rådgivning, videndeling 
3. Brancheorganisationer, foreninger, netværk mm. 
4. Kultur 

 
Denne aktørgruppe indenfor forskning, innovationer, videndeling, rådgivning såvel 
som brancheorganisationer og faglige foreninger og kulturinstitutioner relaterer sig på 
mangfoldig vis til tekstil og design. Det er en aktørgruppe, som er stærkt repræsenteret i 
hovedstadsområdet, og som beskæftiger forskellige brancher og fagligheder.  
Rådgivning samt generering og formidling af viden på forskellig vis karakteriserer i høj 
grad denne gruppe, der på mange måder repræsenterer de fleste led af tekstilbranchens 
værdikæde. Så til trods for, at denne hovedaktørgruppe er kortlægningens mindste målt 
på antal af aktører – ca. 100 – rummer den stadig en stor og væsentlig stemme i det 
danske tekstil- og designlandskab, set fra et viden- og forskningsbaseret såvel som 
kulturelt perspektiv. En stemme, som på mange måder understreger vigtigheden i og 
tydeliggør de roller, tekstil og design udgør i vores samfund.   
 
Det må nødvendigvis også tilkendegives, at kortlægningen af denne aktørgruppe har et 
særligt fokus på miljømæssige udfordringer og cirkulære potentialer, der kan relateres til 
tekstil. Og det til trods for, at tekstiler inden for denne dagsorden stadig er forholdsvis lavt 
prioriteret sammenlignet med andre områder. Eksempelvis indgår kreative bureauer såvel 
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som brancherne inden for marketing og influencers ikke i kortlægningen, selvom de kan 
relateres til tekstil, herunder særligt beklædning og møbler.   
 
Denne aktørgruppe tager delvist afsæt i branchekoder og i dette afsnit er antal ansatte 
ikke opgjort.  
 
 
 
Branchekoder: 
2. Rådgivning, videndeling 
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 
721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder  
 
3. Brancheorganisationer, foreninger, netværk m.m 
941100 Erhvervs og arbejdsgiverorganisationer  
941200 Faglige sammenslutninger 
942000 Fagforeninger 
949900: Andre organisationer og Foreninger  
829900 Anden forretningsservice  
 
4. Kultur 
910200 Museer 
581410 Udgivelse af Ugeblade og Magasiner 
823000 Organisationer af kongresser, messer og udstillinger 
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1. Forskning, projektsamarbejder, rapporter, styrelser, råd 
Dette afsnitter præsenterer igangværende og udgivet Ph.d.-afhandlinger, dernæst en 
række væsentlige rapporter, der hovedsageligt afdækker grønne og miljømæssige 
perspektiver på tekstil samt institutioner, der kan berøre tekstilområdet på forskellig vis.  
Afsnittet tager kun i lav grad udgangspunkt i branchekoderne.  
 
 
Ph.d.-afhandlinger  
I takt med det voksende, tidssvarende fokus på miljømæssige og sociale udfordringer 
såvel som cirkulære potentialer relateret til tekstil generelt kan samme fokusområde i 
højere grad spores i følgende afhandlinger, der samtidig repræsenter værdikædens 
forskellige perspektiver. 
Ligeledes indgår hhv. Københavns Universitets Center for Tekstilforskning. Designskolen 
Koldings Lab for Bæredygtighed samt Sylab i Herning.  
 

- Ph.d.-afhandling (ikke afsluttet): Karen Honour undersøger i sin afhandling How 
To Dress a Room, hvordan nye digitale tekstile konstruktionsprocesser kan 
fabrikere sømløse og tredimensionelle, strikkede tekstiler til inventar og rum. Vha. 
strikketeknikker- og maskiner er det muligt at specialdesigne tekstiler, så de passer 
præcist til de arkitektoniske og rumlige elementer. Ved skræddersyet produktion til 
den enkelte kundes behov, søger afhandlingen at undersøge de bæredygtige 
fordele og minimering af spild knyttet hertil. ”Feltet er helt nyt, og projektet har 
derfor stort innovativt potentiale i forhold til design af interiørbeklædning. Det kan 
både få betydning for dannelsen af en ny æstetik, men materialer vil også kunne 
anvendes på nye måder for eksempel i forhold til indeklima.” (KADK (u.å.) To nye 
ErhvervsPhD’er til KADK, lokaliseret 5.12.2019). Honours ph.d.-afhandling foregår i 
samarbejde med Kvadrat, og projektet er tilknyttet KADK.  
 

- Ph.d.-afhandling (ikke afsluttet): Louise Ravnløkke er ph.d.-studerende og 
udarbejder i skrivende stund en afhandling om bæredygtighed, mode- og 
tekstildesign. Fokus er brugerens relation til tøjet, tekstilers æstetik og holdbarhed. 
Dette med udgangspunkt i en kobling mellem design, teknologi og brugerens 
følelsesmæssige tilknytning til strik for at blive klogere på lang levetid. Samarbejde 
med Designskolen Kolding. 

 
- Ph.d.-afhandling: Nynne Nørup Undersøger i erhvervs-ph.d.’en Miljøvurdering 

ved indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald (2019) 
tekstilindholdet i husholdningen og hvorledes en indsamling og genbrug af tekstiler i 
højere grad kan gavne miljøet. Udarbejdet i samarbejde med UFF og DTU. 
 

- Ph.d.-afhandling: Kirsti Reitan Andersen Stabilizing Sustainability in the 
Textile and Fashion Industry (2017) Afhandlingen undersøger, hvordan 
organisationer ændrer sig med henblik på at udvikle en mere bæredygtig 
produktion med specifikt fokus på designs potentielle rolle i organisationers 
forandringsprocesser. ”På grundlag af fire års forskning (…) drager denne 
afhandling den overordnede konklusion, at den økonomiske globalisering, som den 
i øjeblikket praktiserer i størstedelen af tekstil- og modeindustrien, underminerer 
kommende organisatoriske forandringer i retning af miljømæssige og socialt 
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bæredygtig praksis. Denne afhandling gør det klart, at i en situation, hvor den 
såkaldte business case for ’corporate social responsibility’ og bæredygtighed ikke 
holder stik, er det vigtigt, at vi tilvejebringer en indbyrdes forståelse af hvordan og 
hvorfor organisationer ændrer sig. Baseret på dette anbefaler jeg en bredere dialog 
på tværs af discipliner og nationaliteter som fokuserer på fremtidige strategier for 
overgangen til langsigtet og integreret bæredygtighed, en dialog, der også trækker 
på designtænkning i forhold til at skabe ændringer.” (Andersen, R. 2017: 12) 
Organisation and Management Studies/CBS. 

 
- Ph.d.-afhandling: Kerli Kant Hvass Weaving a path from waste to value: 

Exploring Fashion Industry Business Models and the Circular Economy 
(2016) Afhandlingen undersøger tekstil post-brug fra modeindustriens perspektiv 
samt hvordan innovation omkring forretningsmodeller kan facilitere genbrug og øget 
cirkularitet af beklædning. ”(…) Tilsammen demonstrerer analyserne hvorledes 
håndtering af produktets afsluttende livscyklus er et voksende fænomen i 
modeindustrien, samt hvordan brugt tøj kan skabe merværdi for det enkelte brand. 
Ligeledes illustreres det hvorledes hele området befinder sig i en startfase (…). En 
bevægelse henimod cirkulær økonomi kræver en gennemgribende systemisk 
forandring og innovation ikke blot i selve forretningsmodellen, men også indenfor 
teknologi, samfund, politik og finansielle praksisser samt blandt forbrugerne. Ingen 
af disse parametre kan fungere i isolation men kræver at alle interessenter 
samarbejder.” (Hvass 2016: 9) CBSs Organisation and Management Studies. 

 
- Ph.d.-afhandling: Else Skjold The Daily Selection – What we know about what 

we wear (2015) Fokus på og undersøgelse af hvordan mennesker udvikler deres 
smagspræferencer over tid, og hvordan disse præferencer er hænger sammen med 
deres egen personlige livshistorie, kropslige sansninger af tøj, samt af ’ydre’ 
påvirkninger fra tætte relationer og større sociale strukturer. Dette med henblik på 
at påvise, hvordan modens forbrugerforståelser er relativt begrænset i forhold til 
det, der påvirker mennesker, når de skal bestemme, hvad de skal tage på. 
Samarbejde med CBS og Designskolen Kolding. 

 
- Ph.d.-afhandling: Frederik Larsen Objects and social actions – on second 

hand valuation practices (2015) Hvordan værdi i genbrugsmarkeder skabes med 
udgangspunkt i en velgørenhedsorganisation og hvorledes objekter, herunder 
tekstiler, tildeles agens igennem sociale relationer, men også hvordan disse 
samtidig påvirker værdisætningen og udfordrer transformationen fra affald til vare. 
Samarbejde med CBS. 

 
- Ph.d.-afhandling: Karen Marie Hasling Learning through Materials (2015) 

Samarbejde med Designskolen Kolding. 
 

- Ph.d.-afhandling: Elisabeth Heimdal Wærsted Textiles in the Material Practice 
of Architects – Opportunities, Challenges and Ways of Stimulating Use (2014) 
Afhandlingen undersøger, hvorledes tekstiler indgår (og ikke indgår) i arkitektens 
arbejde, hvilke udfordringer der findes i det arkitekturmæssige arbejde med tekstiler 
og hvordan et evt. brug kan stimuleres. Den teoretiske ramme tager afsæt i materiel 
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kultur, arkitektur samt ingeniørvidenskab indenfor design og tekstil. Samarbejde 
med DTU og KADK. 

 
- Ph.d.-afhandling: Cecilie Bendixen Så vidt et rum (2013) – en undersøgelse af 

hvordan tekstil kan/skal formgives og placeres for at absorbere og danne rum. 
Samarbejde med KADK. 

 
- Ph.d.-afhandling (erhvervsphd.): Anne Bang Emotional Value of Applied 

Textiles. Dialogue-oriented and participatory approach to textile design (2009) 
Udvikling af dialogværktøjer, som kan bruges ved inddragelse af brugere i 
udviklingen af nye produkter – fx omkring de sanselige kvaliteter ved og selve 
oplevelsen af tekstiler. Samarbejde med Designskolen Kolding. 

 
- Center for Tekstilforskning (2005) Saxo-instituttet, Københavns Universitet 

har fokus på tekstilhistorien og arkæologi. Organiserer seminarer, konferencer og 
kurser omkring tekstilhistorie og tilbyder forskningsbaserede samling af viden via 
biblioteket. Afholder kurser og research-træning for studerende gennem 
samarbejder med universiteter, museer og designskoler. Formålet er 
vidensindsamling og rammesætning for den fremtidige tekstilforskning. 
 

- Lab for bæredygtighed og Design, Designskolen Kolding. Laboratoriet for 
Bæredygtighed og Design udvikler praktisk viden om, hvordan design bidrager til 
udvikling og implementering af meningsulde produkter, services og systemer. Et af 
laboratoriets projekter er Bæredygtig Fremgang. 
 

- Sylab (2016) Ikast er et eksperimenterende lab, der i en udviklingsperiode på 3 år 
undersøger potentialet for syproduktion i Danmark. Formålet er at samle og benytte 
danske produktionskompetencer og hjælpe nye og mindre tekstilvirksomheder med 
at udvikle produktion/kollektion. Ligeledes at udvikle og effektivisere produktionen 
gennem en syrobot og nye produktionsprocesser. Et år efter projektetstart udvidede 
Sylab antallet af pladser. Projektet er støttet af Uddannelses- og 
forskningsministeriet og Thygesen Textile samt igangsat af parterne Lifestyle & 
Design Cluster, Robocluster, Censec og VIA Design. Eksempler på tekstildesignere 
tilknyttet Sylab: Curves by H&L, Sara Ditlev, Stine Dengsø, Think About 
Sustainability, ByVad, Solve, by Maja Lervad.  

 
 
 
CVR 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for 
naturvidenskab og teknik 
Omfatter grundforskning og anvendt forskning. Af de knap 2.000 aktører er nedenstående 
valgt fremhævet.  

- DHI Danmark A/S (1964) Hørsholm er et teknologisk serviceinstitut såvel som 
rådgivnings- og forskningsorganisation inden for vand, miljø og kemikalier m.fl. I 
2005 blev instituttet slået sammen med Dansk Toksikologi Center, og det samlede 
institut betragtes som et stærkt vidensmiljø inden for kemiske stoffer og deres effekt 
på mennesker og miljø. 
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- Teknologisk Institut (1964) Taastrup udvikler og formidler forsknings- og 
teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Instituttet arbejder ligeledes for at ny 
viden og teknologi omsættes til værdi for kunder i form af nye eller forbedrede 
produkter, processer, metoder og organisationsformer. Fokusområder er bl.a. på 
bæredygtig ressourceudnyttelse og innovation.  
Teknologisk Institut har egne laboratorier samt tæt samarbejde med forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner og tilbyder kurser, certificeringer og foredrag. Yder bl.a. 
rådgivning og viden omkring tekstilmaterialer, herunder kemikalier, 
mærkningsordninger m.m. Instituttet findes i Taastrup (hovedadresse), Odense, 
Aarhus, Sønder Stenderup og Skejby samt i Stockholm, Göteborg og Skejby og 
beskæftiger over 1000 medarbejdere. 

 
 
 
Projektsamarbejder, rapporter 
Følgende rapporter og samarbejder fokuserer i høj grad på miljø- og sundhedsmæssige 
udfordringer og cirkulære potentialer, der omfatter tekstiler.  
 

- Projektet Bæredygtige hør- og hampetekstiler – udvikling af tekstilkoncept 
med nye enzymatiske forarbejdningsmetoder på basis af lokalt producerede 
tekstilråvarer (2015-16) København Projektet er gennemført i et samarbejde 
mellem Teknologisk Institut (AgroTech), FORCE Technology, Rachel Kollerup, 
Novozymes og Seidra Textilwerke GmbH og støttet af INNO-MT 
(Innovationsnetværk for miljøteknologi). 
Rapport:  

o ”Samlet kan det konkluderes, at hampetekstiler på nuværende tidspunkt ikke 
er miljømæssigt bedre end bomuld og polyester, men med de rette 
optimeringer i bearbejdningsprocesserne, vil hamp kunne skabe en mere 
bæredygtig tekstilproduktion.” (Pallesen, B., 2016: 14).  
For mere viden på området: Tanja Kirsts afgangsprojekt fra KADK 
RE:Thinking HEMP.  

 
- Copenhagen Design Agency ApS (2017) København 

Rapport: 
o Cirkulær Økonomi i Den Danske Møbelbranche (2018) 

 
- Strategisk samarbejde mellem Kopenhagen Fur og Designskolen Kolding 

(2013-2019) omkring pels og bæredygtighed:  
Rapport: 

o I Fur Sustainability – a Design Perspective har et forskerteam fra 
Designskolen afdækket barrierer og potentialer for bæredygtig udvikling og 
pels. Rapporten påpeger, at brugen af pels er meningsfuldt i et bæredygtigt 
perspektiv, taget pelsens lange levetid såvel som dens kulturelle og 
brugsmæssige værdi i betragtning. Designskolen Kolding og Kopenhagen 
Fur har i fælles samarbejde udviklet en række metodekort til inspiration hos 
designere, buntmagere og pelsproducenter. 
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- Innovationsnetværk for Miljøteknologi (2009), København 
Rapport: 

o  Tekstile genanvendelsespotentialer – analyse af økonomisk og 
miljømæssigt potentiale i genanvendelse af tekstile affaldsfraktioner i 
Danmark, 2013 (FORCE Technology) 

 
- Advisory Board for Cirkulær Økonomi (2016) blev nedsat med det formål at give 

regeringen anbefalinger til, hvorledes dansk erhvervsliv kan understøttes i omstilling 
til cirkulær økonomi og dermed bidrage til bedre recirkulering af materialer og øget 
genanvendelse. Advisory Board for CØ består af 12 erhvervsledere med Carlsbergs 
Flemming Besenbacher som formand.  
I 2017 fremlagde Advisory Board for Cirkulær Økonomi 27 anbefalinger til konkrete 
indsatser, der kan styrke omstillingen, herunder detaljerede beskrivelser i separate 
appendiks, bl.a. for Design og Produktion. Anbefalingerne har ligeledes ageret 
fundament for regeringens rapport Strategi for cirkulær økonomi, der udkom i 
september 2018, der understreger et øget fokus på design i forbindelse med CØ. 
Rapport:  

o Advisory Board for Cirkulær Økonomi – Anbefalinger til regeringen. Reduce, 
Reuse, Recycle, Rethink.  

 
- Miljøstyrelsen (1980) Miljø- og Fødevareministeriet, Odense 

Rapporter: 
o Kortlægning af Tekstilflows i Danmark, 2018 (PlanMiljø, Danmarks Statistik) 
o Kemiske stoffer i forbrugerprodukter, der kan hindre genanvendelse – 

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 2016 (COWI) 
o Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen, 2014 (CRI og 

FORCE Technology) 
o Kortlægning af kemiske stoffer i tekstiler, 2011 (FORCE Technology) 
o Kemikalier i tekstiler, 2000 (DHI, Teknologisk Institut) 
o Vejen til bedre miljø ved produktion af tekstiler, 2000 (Teknologisk Institut og 

TEKNIK, ENERGI & MILJØ) 
 

- Nordisk Ministerråd (1955) Kbh.  
Rapporter: 

o The Nordic Textile Reuse and Recycling commitment – a certification system 
for used textiles and textile waste, 2017 (Kiørboe, N. et al. (TemaNord)) 

o Textile-to-Textile Recycling, 2017 (Watson. D. og Gylling. A. (PlanMiljø), 
JVL, VTT) 

o Stimulating Textile-To-Textile Recycling, 2017 (Watson, D. (PlanMiljø) et. Al.) 
o Grønnere tekstiler på Hospitaler, 2017 (PlanMiljø) 
o Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts, 2016 (Watson, 

D. (PlanMiljø), Palm. D. (Ramböll)) 
o Gaining benefits from discarded textiles, 2016 (Schmidt. A, Watson, D., et. 

al. (TemaNord)) 
o Norden – velklædt i et rent miljø – Handlingsplan for bæredygtig mode og 

tekstil, 2015 
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- Teknologisk Institut (1964) Taastrup 
Rapport: 

o Håndtering af dansk tekstilaffald, 2014 (INNOSORT) 
 

- Center for forskning og udvikling, VIA Design, Aarhus  
Rapport: 

o Future Textiles (Center of Knowledge for Smart Textiles og VIA) (u.å.) 
 
 
Styrelser, råd, fonde m.m.  

- Grøn Omstillingsfond (2013) hører under Erhvervsstyrelsen (1964), 
København og bevilger penge til ’perspektivrige og ambitiøse’ projekter, såsom 
Vigga, LAUNCH Nordic, Udvikling af bæredygtigt materialebibliotek (The Fabric 
Source), Copenhagen Fashion Summit, REALLY, Bæredygtige industritekstiler: 
Udvikling af nyt, miljøvenligt tekstil til de danske dampvaskerier.  

 
- LAUNCH Nordic (2014) København (udsprunget af LAUNCH stiftet af Nike, 

NASA, The U.S. Department of State og The U.S. Agency for International 
Development) er et nordisk samarbejde og en global innovationsplatform, der på 
tværs af værdikæden arbejder for anvendelsen af bæredygtige materialer. LAUNCH 
Nordic arbejder for vækst af grønne, innovative løsninger og virksomheder i 
arbejdet med design, produktion og distribution af materialer. 
Etableret af en projektgruppe repræsenteret af Leaderlab, KEA, Danish Fashion 
Institute og Dansk Design Center. Samarbejdspartnerne er bl.a. Kvadrat, 
Novozymes, Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Københavns Kommune, region 
Skåne og Erhvervsstyrelsen. 

 
- Miljøstyrelsen (1980) Odense er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og 

varetager det danske miljø. Dette indebærer arbejdet for arbejder for rent vand, luft 
og natur, sikker og sund brug og genbrug af produkter og sikring af grøn produktion. 
Udgiver bl.a. en årlig miljøredegørelse såvel som løbende rapporter på bestemte 
miljøemner. 

 
- Miljømærkning Danmark (2018) Løgstør har ansvaret for Danmarks officielle 

miljømærker, Svanemærket og EU-blomsten. Mærkningen skal gøre det nemmere 
for forbrugeren at vælge sundere og miljøvenligt ved køb af produkter og 
serviceydelser. Dette med henblik på at mindske forbrugets samlede 
miljøbelastning: Skrappe krav til alle faser af et produkts livscyklus (råvare-, 
produktions, brugs og affalds/recirkuleringsfasen),  brug af kemikalier, rammer for 
bæredygtig udvikling og løbende certificering af kontrol. 

o Tekstiler mærket med Svanen eller Blomsten lever op til krav indenfor 
miljømæssige og sundhedsskadelige stoffer, både i produktions- og 
brugsfasen. Der findes mærkning af bolig- såvel som beklædningstekstiler.  

 
- Nordisk Ministerråd (Nordisk Råd, 1952: Danmark, Island, Norge og Sverige – 

Finland i 1955) Kbh. er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. 
Organet arbejder for forskellige initiativer og politiske områder, herunder miljø og 
bæredygtig udvikling. 
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- Statens Kunstfonds (1964/2014) Kunsthåndværk- og designudvalg (1969), 

København (Legatudvalg og Projektstøtteudvalg) yder tilskud til forskellige formål 
inden for kunsthåndværk og design, fx værker, shows, udstillinger, initiativer. 
Beklædningsdesigner Nicholas Nybro har flere gange modtaget støtte fra Statens 
Kunstfond. Statens Kunstfond organiserer ligeledes den årlige udstilling Mindcraft i 
Milano, der fremviser arbejde og værker fra danske design- og kunsthåndværkere.  
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2. Rådgivning, videndeling 
Dette afsnit overlapper med forgående, da flere af aktørerne bevæger sig inden for både 
rådgivning og forskningsrelateret arbejde. Mens flere aktørers kerneydelse- og fokus er 
tekstil, arbejder andre inden for designfeltet, dvs. kan i mindre grad relateres til tekstil. 
Branchen inden for rådgivning, videndeling, marketing m.fl. omfatter et meget stort antal. 
Af hensyn til omfang og tid er nedenstående aktører primært udvalgt på baggrund af deres 
arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi, mens aktører inden for kreative 
bureauer, influencer-, marketings og reklamebranchen ikke indgår.  
 
Branchekoder 
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 
 
 
 
CVR 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om 
driftsledelse 
Branchekoden omfatter rådgivning og vejledning af virksomheder og organisationer inden 
for udvikling, strategi, planlægning, forandringsledelse m.m. Ca. 38.000 virksomheder, 
organisationer mv. har registreret sig under denne branchekode. Nedenstående er valgt 
fremhævet og viser samtidig branchekodens forskelligartede aktører.   
 

- Center for Cirkulær Økonomi (2000) Hellerup er et kompetencecenter, der 
arbejder med grønnere og cirkulær omstilling af virksomheder. Centret tilbyder 
innovationsforløb, udvikling af nye forretningsmodeller og –plan og projektledelse.   
 

- Copenhagen Design Agency ApS (2017) København Strategisk 
kommunikationsbureau for designere, arkitekter, organisationer m.fl. 

 
- Dansk Design Center (2015) København er Danmarks nationale designcenter, 

der formidler design som både produkt og strategisk redskab. Gennem research, 
videndeling, events og kurser arbejder DDC for at designbranchen, øge anvendelse 
af design i erhvervslivet og for udvikling af dansk design nationalt og internationalt. 
Har i samarbejde med Iceland Design Centre (DOGA), Design Forum Finland og 
SVID kortlagt hele nordens designressource i kortlægningen Hvem er de nordiske 
designere egentligt? Hvad kan de, og hvad skal de kunne i fremtiden? (2018) 
 

- PlanMiljø ApS (2007) Veksø Sjælland er et konsulentfirma, der yder 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder bistand og rådgivning 
inden for bæredygtighed. Et kerneområde er tekstiler, hvor PlanMiljøs eksperter har 
udarbejdet kortlægninger, LCA-beregninger og undersøgelser for både Nordisk 
Ministerråd, Miljøstyrelsen såvel som private virksomheder, fx omkring grønnere 
hospitalstekstiler, eksport af brugte tekstiler fra nordiske lande og de heraf 
miljømæssige og sociale omkostninger. PlanMiljø samarbejder med aktører i 
modeindustrien (bl.a. Global Fashion Agenda), tekstilindsamlere og 
affaldsselskaber med henblik på at skabe mere samarbejde på tværs af 
brancherne.  
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CVR 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og 
anlægsarbejder  
Omfatter rådgivning og projektledelse inden for teknik, miljøbeskyttelse og energi.  
Nedenstående er de tre største inden for området og som i mere eller mindre grad kan 
relateres til undersøgelser inden for tekstilområdet.  
 

- COWI A/S (1972) Kgs. Lyngby Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for teknik, 
byggeri, miljø og samfundsøkonomi. COWI har 11 regionale kontorer i Danmark, og 
afdelinger i 35 lande verden over, der beskæftiger 6.000 medarbejdere. Har bl.a. 
foretaget undersøgelser for forskellige kommuner omhandlende separat indsamling 
af bestemte affaldsfraktioner, herunder tekstil.  

 
- NIRAS A/S (1971) Allerød er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder 

ydelser og projektarbejde inden for byggeri, forsyning, miljø, natur, klima, energi 
m.m. NIRAS beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere. Virksomheden har bl.a. 
udarbejdet en rapport om tekstilbranchens miljø-fodaftryk for Miljøstyrelsen.   
 

- Rambøll A/S (1971) København er en rådgivende ingeniør- og 
konsulentvirksomhed, der tilbyder og udvikler løsninger inden for byggeri, transport, 
byudvikling, miljø, energi m.m. Rambøll Danmark indgår i Rambøll Gruppen, der 
beskæftiger 14.000 medarbejdere i 35 lande verden over, heraf 3.000 i Danmark. 
Rambøll har bl.a. foretaget undersøgelser og udarbejdet rapporter for Nordisk 
Ministerråd omkring indsamling af tekstiler til genanvendelse.  

 
 
Resterende aktører i dette afsnit er fordelt på forskellige branchekoder. Disse 
rummer både forskning, rådgivning m.v., primært inden for miljø, bæredygtighed og 
cirkulær økonomi. Ligesom ovenstående relaterer de sig ikke nødvendigvis direkte 
til tekstil, men nærmere design i sine forskellige fagligheder, herunder netop tekstil.  
Aktørerne er for overblikkets skyld og i kraft af deres kerneydelser og fokus samlet 
og placeret her. Der er primært tale om små virksomheder: 
 

- Affaldskontoret ApS (2013) Roskilde Rådgivning om affald og genanvendelse, 
herunder planlægning og drift af affaldsordninger. 
 

- BB Consult (2015) Aarhus Tekstilbiolog, Birgit Bonefeld (Ph.d. i 
sundhedsvidenskab, biokemisk forsker og håndarbejdslærer), tilbyder foredrag og 
rådgivning inden for materialer, bæredygtighed og biologi relateret til tekstil. Driver 
ligeledes Tekstilbiologi.dk. I skrivende stund er Birgit Bonefeld i samarbejde med 
Ingeniørhøjskolen i Aarhus påbegyndt et forskningsprojekt omkring anvendelse af 
cellulose fra alger til tekstiler. 
 

- Bæredygtig Fremgang (u.å.) Kolding – innovationsforløb for små og mellemstore 
virksomheder der ønsker bæredygtig udvikling og fremdrift på tværs af værdikæden 
med afsæt i designtænkning. Innovationsforløbet er finansieret af EU og Syddansk 
Vækstforum og afholdt på Designskolen Kolding i samarbejde med D2I. 



	 120	

 
- Closed Loop (2015) København Closed Loop tilbyder rådgivning i implementering 

af bæredygtige strategier til virksomheder, primært med fokus på tekstilmaterialer 
og LCA-analyser. Afholder derudover workshops og tilbyder undervisning i mode- 
og tekstilbranchens værdikæde og konkrete værktøjer til at designe fremtidens 
produkter. 
Closed Loop overtog i sin tid materialebiblioteket The Fabric Source fra Danish 
Fashion Institute. Materialebiblioteket med etableret med støtte fra Grøn Omstilling. 
Materialebiblioteket huser 2000 nye og innovative tekstilmaterialer fra mere end 
200 leverandører verden over og tilbyder rådgivning og viden omkring valg og brug 
af materialerne. 

 
- Center for forskning og udvikling (u.å.) VIA Design, Aarhus VIA Design tilbyder 

kurser og konsulentydelser til virksomheder inden for strategisk design, innovation 
og intelligente materialer, herunder tekstiler og deres egenskaber såvel som ’Smart 
Textiles’. 

 
- Design for Change (u.å) VIA University, Herning Forløb for virksomheder 

indenfor bæredygtig, cirkulær omstilling og design. 
 

- Fashion Forum Online nyhedssite om beklædning, mode, bæredygtighed, CSR og 
platform for jobopslag.  

 
- Innovationsnetværk for Miljøteknologi (2009), Kbh. arbejder med danske 

miljøteknologivirksomheder gennem ’matchmaking’, formidling af viden, 
internationalisering og støtte til iværksætteri. Initiativtagerne bag er: DHI, FORCE 
Technology (Rådgivende ingeniørfirma inden for forskellige brancher), Teknologisk 
Institut, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet. 

 
- Life Style & Design Cluster (u.å) Herning og København Innovationsnetværk 

under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der arbejder for at fremme innovation 
og bæredygtig vækst i små og mellemstore virksomheder inden for bolig- og 
beklædningsbranchen. Afholder seminarer, konferencer og formidler ny viden og 
faciliterer samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner. 
Innovationsnetværket har bl.a. været med til at etablere Sylab i Herning.  

 
- Rachel Kollerup (1999) København Designer og tilbyder rådgivning inden for 

beklædning og bæredygtighed. Afholder kurser og foredrag om opstart af 
bæredygtig kollektion og LCA-analyser. Videndeler samtidig omkring forskellige 
naturlige tekstilmaterialer via rachelkollerup.com 
 

- Tina Allerup (u.å.) Yder rådgivning inden for CSR, bæredygtighed og 
kvalitetssikring til virksomheder inden for modebranchen, der ønsker at 
implementere grønne forretningsstrategier: ”For hvad er vigtigst? En metodisk 
risikovurdering af dine produkter, et langstrakt leverandørsamarbejde, eller at 
anvende bedre råvarer i produktionen? Spørgsmålene kan være mange og der er 
sjældent én løsning der passer til alle virksomheder (…)” (Tina Allerup, lokaliseret i 
november 2018). Driver ligeledes tinaallerup.dk  
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3. Brancheorganisationer, foreninger, netværk m.m. 
Afsnittet omhandler en bred vifte af aktører inden for branche- og 
arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og faglige sammenslutninger. Ligesom 
ovenstående er det ikke alle, der direkte relaterer sig til tekstil.  
 
Branchekoder 
941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer  
941200 Faglige sammenslutninger 
942000 Fagforeninger 
949900: Andre organisationer og Foreninger 
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 
 
 
 
CVR 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer  
Omfatter organisationer, der varetager særlige gruppers interesser, for det meste gennem 
en medlemskreds. Aktiviteter er oftest koncentreret omkring udvikling af virksomheder 
inden for en bestemt branche. Der er registreret ca. 2.000 organisationer under denne 
branchekode. 
Af nedenstående kan Dansk Detail, Dansk Mode & Textil, Wear samt Danish Textile 
Network relateres direkte til tekstil.  
 

- Dansk Affaldsforening (1989) København Politisk styret og national 
interesseorganisation for affaldsområdet. Foreningen har 53 medlemmer bestående 
af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og –og modtagere. Medlemmerne 
indsamler og håndterer husholdnings- og erhvervsaffald fra 98 kommuner.  
 

- Dansk Detail (1964) København Brancheorganisation med rådgivning og 
koordinering inden for detail med fokus på designere, agenter, mode- og 
livsstilsbranchen, herunder forretninger inden for beklædning, møbler mfl. Dansk 
Detail har ca. 2000 medlemmer.  

-  
- Dansk Erhverv (1964) København er en erhvervsorganisation og 

arbejdsgiverforening, der repræsenterer en lang række virksomheder og 
brancheforeninger, herunder WEAR. Dansk Erhverv tilbyder kurser, politisk arbejde 
og rådgivning inden for medarbejderforhold, virksomhedsdrift- og udvikling. 

 
- Dansk Industri (1992) København Erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening 

for 10000 danske virksomheder, foreninger og medlemmer indenfor serviceerhverv 
i bred forstand. Medlemsvirksomhederne beskæftiger i alt ca. 1,2 mio.  

o Af DIs 75 medlemsforeninger findes Træ- og Møbelindustrien, 
København, der er arbejdsgiver- og brancheforening for ca. 300 danske 
træ- og møbelvirksomheder. Ligeledes Arbejdsgiverforeningen for Danske 
Vaskerier (ADV) (u.å.) København der er brancheforening for Vaskeri og 
Tekstiludlejning (BVT) og en faglig interesse- og serviceorganisation under 
Dansk Industri. Medlemmerne er leverandører og industrielt drevne vaskerier 
i den private og offentlige sektor. 
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- Dansk Mode & Textil (1895/Foreningen af Danske Textilfabrikanter) Herning 

og København Nonprofit branche- og arbejdsgiversorganisation og mode- og 
tekstilbranchens videncenter. Organisationens formål er at skabe værdi og optimale 
vilkår for sine medlemmer.  
DM&T har ca. 375 medlemmer, og yder rammer for netværksdannelse, politisk 
arbejde samt branchespecifik rådgivning inden for HR-jura, handelsjura, CRS, 
teknik og mijlø, eksport, told og international handel, digitale udfordringer og trends. 
DM&T sidder i EURATEX, der er sammenslutningen af mode- og tekstilforeninger i 
Europa, og er samtidig national ansvarlig for GINETEX i Danmark. Overtog i 2016 
medlemsorganisationen fra Danish Fashion Institute. Textil & 
beklædningsoverenskomsten er forhandlet mellem DM&T og 3F. 

 
- Danish Textile Network (1980) Kgs. Lyngby er en sammenslutning af agenter, 

importører og grossister af metervarer og tøjproduktion. DTNs medlemmer sælger 
tekstilprodukter fra udenlandske væverier og producenter til den danske 
modeindustri. Dette bl.a. gennem afholdelse af messer i Herning og København. 

 
- Design Denmark (2008. I 2014: Fusion mellem Danske Designere og Danish 

Design association) København er en medlemsforening og alliance af designere, 
designtænkere og designbrugere, som tilbyder rådgivning og hjælp til vækst. 
Organisationens formål er at demonstrere og formidle designs værdi og 
konkurrencedygtighed som redskab til at skabe forandringer i værdikæden. 
Medlemmerne er designere, designvirksomheder, industripartnere, studerende og 
designuddannelserne. 
 

- Design Society (2015) København er en erhvervsdrivende fond stiftet af 
Erhvervsministeriet, Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve life og Global 
Fashion Agenda. Fonden er stiftet for at skabe en national og samlende aktør med 
henblik på at koordinere den offentligt finansierede vækstindsats for design og 
mode i Danmark. Design Society skal skabe sammenhæng mellem national, 
regional og lokale indsatser for design og mode. Gennem sine datterselskaber 
afholdes awards, events, forretningsudviklingsforløb, kurser, netværk m.m. 

 
- WEAR – The Danish Textile Organisation (1888/1964 – Tekstilgrossisternes 

Brancheforening) er en netværksorienteret brancheforening, der yder rådgivning 
inden for ansættelsesforhold, CSR, bæredygtighed miljø og kemi, engrossalg, e-
handel og social media. WEAR har tæt samarbejde med Udenrigsministeriet. 
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CVR 941200 Faglige sammenslutninger  
Omfatter faglige sammenslutninger hvis kernefokus er i arbejdet med viden for og mellem 
medlemmerne inden for en bestemt faglig disciplin, eksempelvis affald. Der er registreret 
ca. 1.100 under denne branchekode. 
 

- DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (1982) 
København Medlemsorganisation og kompetencecenter for den danske affalds- og 
ressourcesektor. Gennem vidensdeling, kurser og konferencer arbejder DAKOFA 
for cirkulær økonomi, renere miljø og teknologi, affaldsforebyggelse og 
ressourceeffektivitet. Foreningens tekstilnetværk har fokus på brugte tekstiler og 
tekstilaffald i forbindelse med indsamling, genbrug og genanvendelse af tekstiler 
såvel som øget cirkularitet. 

 
- Textilforeningen (1970) København er et fagligt og socialt netværk inden for den 

danske tekstil- og beklædningsbranche. Foreningens aktiviteter omhandler 
virksomhedsbesøg, foredrag og videndeling 

 
 
 
 
CVR 942000 Fagforeninger  
Ca. 1.200 foreninger er registreret under denne branchekode. 

- Forbundet Arkitekter og Designere (2005) Frederiksberg  
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CVR 949900: Andre organisationer og Foreninger  
Branchekoden omfatter forskellige organisationer og foreninger der skal fremme kulturelle 
eller kreative ideer og aktiviteter. Af de mere end 116.000, der er registreret under denne 
branche, er disse fremhævet.  
 

- Dansk Arkitektur Center (1999) København og Dansk Center for Arkitektur og 
Design (Rønde) DAC er Danmarks nationale arkitekturcenter, fond, 
projektorganisation og mødested for arkitektur, design og bykultur. DACs formål er 
at skabe interesse og viden omkring arkitektur, by- og landskabsudvikling og agere 
platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling. Fokus på, 
hvorledes arkitektur kan skabe både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, 
virksomheder og samfund med fokus på bæredygtig samfundsudvikling. Tilbyder 
faglige og kulturelle aktiviteter, herunder udstillinger, undervisning, arrangementer 
m.m. Finansieret af Realdania og Erhvervsministeriet, Kulturministeriet samt 
Transport-, Bygnings og Boligministeriet.  
 

- Danske Kunsthåndværkere & Designere (1905/1979) København og Aarhus er 
en forening for ca. 500 professionelle, skabende kunsthåndværkere og designere, 
som arbejder for kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk 
kunsthåndværk og design. Arbejder for at fremme og forbedre medlemmernes 
faglige og erhvervsmæssige interesser. DKoD arbejder kulturpolitisk og er 
repræsenteret i en række offentlige udvalg og bestyrelser, bl.a. Statens Kunstfond 
(repræsentantskabet), Repræsentantskabet Designskolen Kolding, Det Kongelige 
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, World Crafts 
Council – Europe, Nordic Network of Crafts Associations.  

 
- Designrådet (Danish Design Counsil) (2007) København er tænketanken for det 

danske designfelt og har til formål at fremme dansk design gennem nye 
perspektiver og initiativer. Designrådets tre fokusområder er Syn og Skøn, 
Designforskning og Cirkulær Økonomi.  
Rådet tager sig af forskellige sager relateret til design og faciliterer designforskning 
gennem rådets Designpolitik- og Designforskningsgruppe, der samarbejder med 
forskellige aktører. Seneste projekt har fokus på at skabe fornyet synlighed og 
engagement i formidlingen af designs værdi for erhvervsliv og samfund. 

 
- Skrædderlauget (1987) København Arbejdsgiverorganisation hvis formål er at 

fremme, fastholde og udvikle skrædderfaget, kollegialt samarbejde og konkurrence. 
Skrædderlauget står for overenskomsten for danske skræddere. 

 
- Ligeledes kan nævnes følgende små foreninger og organisationer: 

o Tekstil og Samvær Kongerslev 
o Vestsjællands Tekstil- og vævekreds Jyderup 
o Sydsjællands Tekstil-laug Mern.  
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CVR 829900 Anden forretningsservice i.a.n. 
Branchekoden betegnes som en restbranche for forretningsservices og har ca. 5.000 
aktører registreret.   
 

- Copenhagen Fashion Week (2008) København Non-profit organisation, der 
organiserer og faciliterer Nordens største modeuge til afholdelse i januar og august. 
Foruden shows afholdes der i løbet af modeugen  events, udstillinger, talks etc. for 
offentligheden. Delvist offentligt finansieret.  

 
- Global Fashion Agenda A/S (2015) København Non-profit organisation og forum 

for modebranchens ledere og beslutningstagere der arbejder for en bæredygtig 
modebranche med fokus på at skabe rammer for samarbejder og måder at  ændre 
produktion, markedsføring og forbrug af beklædning. Udgiver hvert år Pulse of the 
Fashion Industry Report i samarbejde med Boston Consulting Group der, med 
afsæt i Sustainable Apparel Coalitions Higg Index, måler modeindustriens 
‘performance’ inden for bæredygtighed og CSR.  
Har ligeledes udgivet CEO Agenda – en guide til virksomheder der omhandler 
væsentlige grønne prioriteter til implementering.  
Global Fashion Agenda har taget initiativ til 2020 Circular Fashion System 
Commitment (2017) hvor 94 danske og udenlandske virksomheder har skrevet 
under på at øge cirkularitet, indsamle og benytte brugte og genanvendte tekstiler i 
deres forretning. (Af de 94 virksomheder har 16 danske tekstilvirksomheder 
underskrevet, dog er to af disse virksomheder blevet fjernet fra listen, da de på 
nuværende tidspunkt ikke kan opfylde kravene.)  
Siden 2009 er Copenhagen Fashion Summit  - ‘verdens største event for 
bæredygtig mode’, der nu organiseres og faciliteres af GFA – blevet afholdt. Et 
todages-event med oplæg, paneldebatter og vidensdeling fra aktører i den globale 
modebranche. Ligeledes kan virksomheder, der arbejder med nye materialer, 
genanvendelse og digitale services, præsentere deres arbejde. 
Kronprinsesse Mary er protektor for Global Fashion Agenda og Copgenhagen 
Fashion Summit.  
 

- SMAC Agency (2015) København Danmarks største influencer agency stiftet af 
Pernille Lotus. Bureauet repræsenterer danske influencers og udvikler og udfører 
nordiske kampagner inden for mode- og livsstilsbranchen. Kører ligeledes 
søsterselskabet HIPPO Management (2017), der repræsenterer Youtubere, hvor 
brands også kan markedsføre deres produkter.  

 
 

Væsentlige aktører hvis branchekode er ukendt 
- BLOX (2016) København Non-profit medlemsorganisation og ‘arbejdscenter’ 

etableret af Realdania, Københavns Kommune og Erhvervsministeriet med henblik 
på at løse udfordringer inden for global urbanisering og klimaændringer gennem 
samarbejder og fællesskaber mellem arkitekter, ingeniører, designere, 
organisationer, videncentre m.fl.  

 
- Kopenhagen Fur (tidl. Dansk Pelsdyravlerforening 1930) Glostrup er en 

andelsforening ejet af Danske Minkavlere, og er verdens største auktionshus for rå 
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pelsskind, heraf primært mink. Danmark er verdens største producent af minkskind, 
og omkring 90% af de pelsskind, der sælges på Kopenhagen Furs auktioner, går til 
eksport. Pels er dansk landbrugs tredjestørste animalske eksportartikel og der 
sælges pels for over 7 mia. Kr. om året. Foreningen beskæftiger ca. 550 
medarbejdere. 
Ligeledes findes der fire lokalforeninger for danske chinchillaavlere. De dækker 
Nordjylland, Midtjylland, Fyn- og Sydjylland, Sjælland. 
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4. Kultur 
I dette afsnit sættes kultur i relation til tekstil og design via museer, magasiner og forlag 
samt udstillinger, priser og messer.  
 
Branchekoder 
910200 Museer 
581410 Udgivelse af Ugeblade og Magasiner 
823000 Organisationer af kongresser, messer og udstillinger 
 
 
CVR 910200 Museer 
Omfatter alle museer. Nedenstående 4 kan på hver sin måde relateres til tekstil og design.  

- Designmuseum Danmark (1890/1964) København Selvejende og statsanerkendt 
institution, der med sine samlinger inden for industriel design, kunstindustri og 
kunsthåndværk såvel som bibliotek og arkiver udgør det ’centrale videnscenter’ for 
den danske designhistorie. Museet forsker i kunst- og designhistorie, der formidles i 
udstillinger, publikationer og undervisning. Permanente udstillinger: Mode & Tekstil 
(udstilling af dansk mode- og tekstilhistorie fra 1700-tallet og frem til i dag), Dansk 
Design Nu (udstilling med nutidigt design fra 300 tekstil- og industrieldesignere 
såvel som kunsthåndværkere), Creme de la creme (bl.a. gobeliner). 
 

- HEART Herning Museum of Contemporary Art (1978/2009) Herning Foruden 
udstillinger med og formidling af samtidskunst har HEART løbende udstillinger med 
design, mode og arkitektur. Ligeledes løbende samarbejder med designstuderende 
på Mode og Møbler fra VIA Design.  

 
- Kvindemuseet i Danmark (1983) Aarhus Kulturhistorisk og kønspolitisk museum 

med udvalgte udstillinger omhandlende kvinders påklædning, mode gennem tiden 
m.fl. 

 
- Tekstilmuseet (1999) Herning har til huse i Hernings tidligere klædefabrik. Museet 

hører under Museum Midtjylland, der er en selvejende institution, og som fungerer 
som kulturhistorisk museum. Tekstilmuseet formidler den danske tekstilhistorie, 
herunder produktion, maskiner og håndværk.  
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CVR 581410 Udgivelse af Ugeblade og Magasiner 
Omfatter forlag, der udgiver ugeblade, fagblade og magasiner 
Antal: Af de ca. 260 aktører er disse 10 nedenstående de største og sandsynligvis også 
eneste, der kan relateres til tekstil.  
 

- Aller Media A/S og Aller International A/S (1957/1963 – grundlagt tidligere) 
Mediehus, der bl.a. udgiver modemagasinerne IN og ELLE 
 

- Benjamin Media A/S (2000) Frederiksberg Mediehus og forlag der bl.a. udgiver 
Costume, Bo Bedre, Woman, Costume Living, I Form Haandarbejdets Fremme 
(1996) Kbh 
 

- ChriChri ApS (2014) København Mode- og livsstilsmagasin 
 

- DANSK MAGAZINE ApS (2010) København Modemagasin  
 

- Egmont Publishing A/S (1977) København Mediehus, der bl.a. udgiver Alt For 
Damerne, Eurowoman, Euroman, Fit Living, Boligliv, Rum Hjemmet 

 
- Favorite Magazine ApS (2018) København Modemagasin 

 
- Haandarbejdets Fremme (1928/1996) København Forening, der har til formål at 

støtte og fremme dansk håndarbejde og kunsthåndværk gennem bogudgivelser 
såvel som udstillinger, foredrag og kurser. Foreningen har lokalafdelinger med eget 
værksted, forretninger, håndarbejdsskoler og seminarium. 

 
- LessMagazine IVS (2015) Frederiksberg Online magasin om Slow Fashion 

 
- Magasinforlaget ApS (2015) København Udgivelse af bryllupsmagasiner 

 
- Sustainable Living (2016) København Online magasin om bæredygtig livsstil, 

herunder omkring ’bæredygtighed’ mode og møbler 
 
 
Nedenstående aktører bør i denne forbindelse nævnes. Disse indgår ikke i 
branchekoden  

- Branchebladet Tøj Online B2B-brancheblad om design, trends, aktører, mærker, 
produkter og modemesser. Branchebladet Tøj er en del af Pej-Gruppen, der er 
Nordeuropas ”trend- og inspirationshus”. 
 

- Moon-International Forlag, der udgiver Space-Magazine, der er et mode- og 
livsstilsmagasin 

 
- Sustain Daily (2015) (Online) er stiftet af bloggerne Ditte Rosenquist, Emma 

Slebsager og Johanne og Stenstrup og er et online netværk, der formidler 
bæredygtighed inden for mode- og livsstilsbranchen. Udgiver webmagasinet 
Sustain Yearly og podcasts. Stifteren, Johanne Stenstrup blogger ligeledes om 
bæredygtig mode, kemi og forbrug på egen blog bedremode.nu. 
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CVR 823000 Organisationer af kongresser, messer og udstillinger 
Omfatter bl.a. brancheudstillinger, konferencer etc. Af ca. 800 er de nedenstående 7 såvel 
som 3 inden for messer særligt relevante i forhold til tekstil.   
 

- INDEX: Design to improve life (2005) København Faciliterer INDEX: Award – en 
designpris på €500.000, der gives til de bedste bæredygtige og livsforbedrende 
designs. Arbejder ligeledes med uddannelseskurser og vidensdeling arbejder for at 
inspirere til og promovere bæredygtige designløsninger til at forbedre menneskers 
liv. 

 
- danishdesign MAKERS (2013) Valby Er en forening og alliance mellem designere 

med forskellige fagligheder og nationaliteter med en fælles tilknytning til dansk 
design. danishdesign MAKERS afholder udstillinger verden over.  

 
- Danish Design Award (2018) København  “(…) hylder de bedste designløsninger 

og viser de mange måder, hvorpå design kan gøre en forskel for vores samfund.” 
(Danish Design Award (u.å.) December 2018). Begivenheden er stiftet og afholdes 
af Dansk Design Center og Design Denmark, og priserne kan uddeles til både 
private og offentlige aktører – såvel som forskellige designløsninger i 14 kategorier: 
Fra produkter, serviceydelser til interaktive og digitale løsninger rettet mod fx 
forbrugermarkedet eller B2B-markedet. 

 
- Danish Design Festival (2017) København er en platform, der samler og 

synliggør designbegivenheder i Danmark gennem udstillinger, events, konferencer 
og prisuddelinger over en uge i maj. Dette med henblik på at skabe øget synergi 
blandt danske designaktører, tiltrække et stort publikum, vise diversiteten i 
designfaget og demonstrere designs potentiale til at skabe værdi, debat og vækst. 
Festivalen afholdes af Dansk Design Center, Design Denmark, Danske 
Kunsthåndværkere & Designere, Designmuseum Danmark, Trends & Traditions, 
Kolding Kommune og Københavns Kommune.  

 
- Designers Nest (2005) København Nordens største talentkonkurrence indenfor 

mode med henblik på at udvikle vækstlaget af nordiske designtalenter. Vinderen 
modtager en præmie på 50.000 kr. Finder sted under Copenhagen Fashion Week. 
Fra 2019 vil konkurrencen udelukkende finde sted én gang om året. 

 
- Elle Style Awards, København Modebranchens prisuddeling inden for 16 

kategorier: bl.a. Årets Stylist, Årets Internationale Modehus, Årets Designer, Årets 
Brand, Årets Stilikon, Årets CSR-pris, Årets Modeformidler.  

 
- Reform Biennale (2014) København er en forening, der afholder udstillinger og 

’spaces’ for nyere designere, kunsthåndværkere, arkitekter og kunstnere. 
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Messer 
- CIFF – Copenhagen International Fashion Fair (1993) København er Nordens 

største mode- og fagmesse inden for beklædning. Afholdes i Bellacentret. 
 

- Formland (u.å) Herning er Danmarks største design- og fagmesse inden for 
design og interiør, hvor besøgende fra hele verden mødes med danske og 
udenlandske leverandører.  

 
- Nord-Fair (1972), Gentofte er arrangører af fagmesser og indkøbsmesser inden 

for bl.a. mode og tekstil. Afholder nedenstående:  
o Tex-Stil er en fagmesse for detailforretninger inden for metervarer, garn, 

broderi etc.  
o Modemessen Vejle er en salgsmesse for forhandlere og indkøbere. 
o Herretøjsmessen (fagmesse) 
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8. 
Indsamling og behandling af brugte tekstiler og 
tekstilaffald 
 

 
 
Indhold: 

1. Velgørende organisationer 
2. Indsamling, behandling, bortskaffelse af brugte tekstiler og 

tekstilaffald 
 
Kortlægningens sidste hovedaktørgruppe og tekstilbranchens sidste led i 
kæden består af de danske indsamlere og affaldsbehandlere. Ca. 450-500 aktører, der 
spiller en væsentlig rolle i håndteringen af danskerne affald, herunder brugte tekstiler. 
Aktører i form af kommunale, private og velgørende operatører såvel som kommunale og 
private affaldsselskaber fordelt over hele landet. Håndtering i form af indsamling, sortering, 
videresalg, genanvendelse, forbrænding eller deponering.  
 
I Miljøstyrelsens rapport Kortlægning af Tekstilflows fra 2017 estimeres det, at mængden 
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af brugte tekstiler fra husholdninger og erhverv i 2016 bestod af 85.460 tons. Mens langt 
størstedelen af brugte tekstiler fra offentlige institutioner og erhverv sendes direkte til 
forbrænding, behandles de ca. 75.330 tons brugte tekstiler, der primært er tøj og sko, fra 
husholdninger vidt forskelligt; Stadig store tekstilmængder ender som småt brændbart og 
sendes til forbrænding, hvor de omdannes til varme og energi. I rapporten estimeres det, 
at omtrent halvdelen af tekstiler fra husholdninger indsamles separat af enten private eller 
kommunale aktører. Af de indsamlede mængder genbruges ca. en tredjedel i Danmark, 
mens størstedelen sendes til udlandet til genbrug og genanvendelse. En undersøgelse 
foretaget af Nordisk Ministerråd i 2016 viste, at Polen, Litauen og Bulgarien modtager de 
største mængder brugt tekstil fra Skandinavien. Disse aktører har store 
sorteringscentraler, hvorfra de brugte tekstiler kategoriseres i kvalitet og funktion og 
videresendes til forskellige lande verden over. De bedste kvaliteter forbliver oftest i 
Europa.  
Teknologier inden for fiber-til-fiber genanvendelse af brugte tekstiler befinder sig endnu på 
udviklingsstadiet, hvorfor tekstiler til genanvendelse primært optrevles og benyttes til 
fyldmateriale, isolering i bygninger, tæpper m.m.  
 
Hovedaktørgruppen har de senere år oplevet et udfordret og efterhånden mættet 
genbrugsmarked indenfor tekstiler i Europa. Mængderne vokser og kvaliteten falder. Og i 
takt med ’fast-fashion’, der leverer tekstiler i store mængder og lav kvalitet, øges 
konkurrencen på pris og efterspørgsel. Herhjemme og i udlandet ses ligeledes en stigning 
i ’luksus’-genbrug, hvor handlen med de mest eftertragtede tekstiler i højere kvalitet 
foregår mellem forbrugerne, hvilket efterlader indsamlerne med tekstilerne i dårligere 
kvalitet.  
Og ovenstående er ikke eneste ændringer på vej. I 2018 besluttede man med revisionen 
af EU's affaldsrammedirektiv, at medlemslandene pr. 1. januar 2025 skal indføre separat 
indsamling af tekstil, hvilket forventes at få yderligere konsekvenser for måden, hvorpå 
tekstilerne indsamles og håndteres fremover.  
 
 
 
 
Branchekoder 
1. Velgørende organisationer 
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpelse, sociale og velgørende 
formål 
949100 Religiøse institutioner og foreninger 
 
2. Indsamling, behandling og bortskaffelse af tekstilaffald 
383200 Genbrug af sorterede materialer 
381100 Indsamling af ikke-farligt affald 
382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald 
Herunder også fokus på genindvinding af energi 
382120 Bortskaffelse af affald med energiproduktion 
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1. Velgørende organisationer 
Aktørerne i dette afsnit består af store, velgørende operatører, der indsamler brugte varer, 
herunder tekstiler i form tøj, sko og enkelte boligtekstiler. Tekstilerne indsamles primært 
gennem butikker eller via containere opstillet på både offentlige og private områder samt 
på genbrugspladserne, hvorefter de sorteres og/eller videredistribueres, enten i 
organisationernes egne butikker fordelt landet over eller til det større genbrugsmarked i 
resten af verden, herunder primært Europa og Afrika. Overskuddet går til forskellige 
velgørende formål, enten i Danmark eller andre lande.  
Flere af aktørerne er danske afdelinger af store, internationale organisationer – 
eksempelvis Røde Kors og Frelsens Hær.  
Nedenstående 9 aktører er de største, velgørende organisationer i Danmark.  
 
 
Branchekoder 
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpelse, sociale og velgørende 
formål 
949100 Religiøse institutioner og foreninger 
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CVR 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpelse, 
sociale og velgørende formål 
Branchen omfatter mange, forskelligartede aktører, bl.a. fonde og foreninger, der 
beskæftiger sig med indsamling og videresalg af brugte materialer – bl.a. i tekstil. 
Branchekoden rummet et antal på 24.000 aktører, dog kendes et samlet antal for 
aktører med relation til tekstil ikke.  
 
Nedenstående 8 aktører er valgt fremhævet på baggrund af størrelse i antallet af ansatte 
såvel som genbrugsbutikker, der er fordelt over hele landet. Dog er det aktørernes 
hovedkontorer, der er opgjort i følgende. De fleste af aktørerne har ligeledes 
branchekoden 477900 Detail med brugte varer i forretninger opgjort som deres bibranche.  
Udover disse aktører, findes en række mindre nødhjælpsforeninger- og organisationer i de 
forskellige danske kommuner, der indsamler og videresælger brugte materialer og 
produkter, såsom tekstiler, beklædning etc.  
Oplysninger om antal af containere, butikker og frivillige er hentet fra aktørernes egne 
hjemmesider.  
 
500-1000 ansatte:  

- Dansk Røde Kors (1876/1901) København er den danske organisation af verdens 
største humanitære hjælpeorganisation, Røde Kors, grundlagt i 1863. 
Dansk Røde Kors har 1.400 tøjcontainere og mere end 200 genbrugsbutikker i 
Danmark, der bl.a. sælger brugt tøj og møbler. 10.000 frivillige er tilknyttet 
organisationen. 

 
200-500 ansatte:  

- Blå Kors (1895/1964) Fredericia er en kristen hjælpeorganisation, grundlagt i 
Schweiz i 1877, der udfører socialt arbejde. Blå Kors yder støtte og hjælp, bl.a. 
gennem væresteder, behandlings- og døgntilbud, børnecentre, rådgivningscenter, 
netværk og sommerlejre. Organisationen har 58 genbrugsbutikker, som modtager 
aflagte tekstiler og tøj. I genbrugsbutikkerne er 3.200 frivillige tilknyttet.  
 

- Folkekirkens Nødhjælp (1922) København betegnes som en af Danmarks 
største, selvstændige humanitære organisationer, der med udgangspunkt i 
folkekirkens værdier bekæmper fattigdom og sult verden over.  
Folkekirkens Nødhjælp indsamler brugt tøj i egne butikker eller containere, som 
derefter sorteres og videresælges i danske genbrugsbutikkerne eller til udenlandske 
opkøbere. Der er 3.600 frivillige tilknyttet organisationen.  

 
- Red Barnet (1940/1964) København betegnes som verdens største uafhængige 

børneorganisation, der kæmper for børns rettigheder, sikkerhed og uddannelse i 
hele verden. Moderorganisationen blev grundlagt i 1919. 
Den danske afdeling beskytter og styrker udsatte børn i Danmark. De ca. 20 
genbrugsbutikker i Danmark, der har 2.000 frivillige tilknyttet, modtager og sælger 
brugt børnetøj. Organisationen indsamler ligeledes fra virksomheder, skoler, 
børnehaver, vuggestuer og fritidshjem. 2.000 frivillige er tilknyttet.  

 
100-200 ansatte: 
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- Frelsens Hær (1964) København er en international hjælpeorganisation, hvis 
historie kan dateres tilbage til 1865 i London, hvor grundlæggerne William og 
Catherine Booth etablerede en kristen ’hær’ mod social uretfærdighed og personlig 
synd. I dag opererer Frelsens Hær i 131 lander verden over i form af børnehjem, 
krisecentre, ældrehjem, herberger og butikker. 
Frelsens Hær modtager hvert år 7.000-8.0000 tons tøj. Tøjet afleveres primært i en 
af de 1.200 genbrugscontainere, der via tre sorteringscentre bliver sorteret, vurderet 
og fordelt i organisationens 23 genbrugsbutikker fordelt over hele landet. En del af 
tøjet sælges i butikkerne, en del gives til herbergerne og krisecentrene, en del 
indgår i Frelsens Hærs Redesign (brugte tekstiler omsyes til tasker) og det 
resterende eksporteres til udlandet, hvor det sorteres og sælges som genbrugstøj 
eller omdannes til klude eller fyld til bil- og byggebranchen.  

 
- Kirkens Korshær (1912/1964) København er en privat hjælpeorganisation, der 

med udgangspunkt i folkekirkens værdier udfører socialt arbejde i Danmark. 
Grundlagt af Kirsten Prip og H. P. Mollerup. 
Organisationen har 250 genbrugsbutikker i hele landet, der drives af ca. 9.000 
frivillige. Indsamlingen af tøj og møbler foregår gennem butikkerne.  
 

- Mødrehjælpen (1939/1983) København er en selvejende, socialhumanitær 
organisation, der yder økonomisk, social og sundhedsmæssig støtte og rådgivning 
til gravide, børnefamilier. Mødrehjælpen indsamler og sælger børnetøj- og udstyr 
via organisationens 41 landsdækkende butikker. 
 

10-20 ansatte: 
- UFF Humana (1978) Havdrup er den danske afdeling af den internationale miljø- 

og udviklingsorganisation Humana People to People. Organisationen indsamler tøj, 
tekstil og sko til genbrug og genanvendelse via 900 containere, der gennem, 
samarbejder med private, butikker, virksomheder, kommuner og genbrugsstationer 
er placeret over hele Danmark. Tøjet og tekstilerne sorteres i Østeuropa og 
videresælges til lande i Europa og Afrika. Overskuddet fra salg går til 
udviklingsprojekter, hovedsageligt i Zimbabwe.  

 
 
 
CVR 949100 Religiøse institutioner og foreninger 
Aktører under denne branchekode er hovedsageligt kirker, menighedsråd og religiøse 
sammenslutninger. Selvom flere af disse sandsynligvis udfører velgørende arbejde inden 
for indsamling og videresalg af brugte varer, er det udelukkende Danmission, der er valgt 
fremhævet.  
 
50-100 ansatte: 

- Danmission (2000) Hellerup er en privat missions- og hjælpeorganisation 
sammenlagt af Det Danske Missionsselskab og Dansk Santalmission i 2000. De 
tidligere organisationer blev grundlagt i hhv. 1821 og 1867. Organisationen arbejder 
bl.a. for at bekæmpe fattigdom, udsatte m.v. verden over. Siden 1977 har 
Danmission Genbrug været en del af hovedorganisationen. Danmission Genbrug 
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har 82 butikker landet over, der indsamler og sælger brugte varer såsom tøj, 
møbler, boligtekstiler og sko. 2.400 frivillige er tilknyttet butikkerne.  
Som ved ovenstående aktører er branchekoden 477900 Detailhandel med brugte 
varer i forretninger også opgjort som Danmissions bibranche.   
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2. Indsamling, behandling, bortskaffelse af brugte tekstiler og 
tekstilaffald 
Som titlen afslører omhandler nedenstående branchekoder aktører, der indsamler, 
sorterer, videresælger, behandler, genanvender og bortskaffer alle affaldstyper. Et 
sammenlagt antal er på ca. 400 aktører. 
De følgende fire branchekoder omhandler mange af de samme former for aktører – private 
eller kommunale indsamlere og affaldsselskaber, der håndterer borgere og virksomheders 
affald – og har tendens til at ’flyde’ sammen. Flere af aktørerne gør ligeledes alt i én, dvs. 
både indsamler, genbruger, behandler og bortskaffer. 
Affaldet indsamles primært af private vognmands- og renovationsforretninger såvel som 
gennem landets mange kommunale og private genbrugspladser.  
Tekstiler, primært i form af tøj, sko og udvalgte boligtekstiler, indsamles hovedsageligt 
separat, eller indgår under småt eller stort (Møbler, madrasser etc.) brændbart. Flere 
kommunale genbruspladser har egen genbrugsbutik, hvor en del af tekstilerne 
videresælges, såvel som samarbejder med forskellige velgørende og private 
organisationer, der aftager og sorterer de indsamlede tekstiler med henblik på videresalg i 
Danmark og udlandet. Hos enkelte aktører er der igangsat forsøgsordninger, hvor tekstiler, 
der er i endt som brændbart, frasorteres og undersøges for egnethed til genbrug eller 
genanvendelse.  
 
I Danmarks 98 kommuner varetages affaldsområdet af kommunernes enkelte afdelinger 
for affald og ressourcer. De fleste kommuner er medejere af fælles, kommunale 
affaldsselskaber, der indsamler, sorterer, behandler, forbrænder og deponerer affaldet. I 
andre kommuner forefindes aftaler og ordninger med forskellige, private affaldsselskaber.  
Flere kommuners affaldsordninger har specifikt fokus på tekstilindsamling- og håndtering.  
I kortlægningen er flere kommunale affaldsselskaber fremhævet på baggrund af størrelse 
og arbejde med tekstil.  
 
Af større indsamlere indenfor tekstil kan ligeledes nævnes H&M og Zara, der gennem 
egne take-back-ordninger indsamler brugte tekstiler. Tekstilerne videresendes til bl.a. 
I:COLLECT, der sorterer tekstilerne til genbrug og genanvendelse. Disse er ikke opgjort i 
nedenstående. I 2016 indsamlede H&M 400 tons tekstiler. 
 
 
Branchekoder 
383200 Genbrug af sorterede materialer  
381100 Indsamling af ikke-farligt affald 
382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald 
382120 Bortskaffelse af affald med energiproduktion 
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CVR 383200 Genbrug af sorterede materialer 
Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer såvel som adskillelse 
og sortering af ikke-farligt affald 
Antal: 180, hvoraf mange henvender sig til metal, skrot, jern, plast mv. Det er uklart, 
hvorvidt flere af aktørerne indsamler tekstiler som småt/stort brændbart eller separat. Af 
væsentligste aktør kan nævnes Trasborg, en privat operatør, der udelukkende arbejder 
med tekstil.   
 
200-500 ansatte: 

- Stena Recycling A/S (1999) Brøndby Grundlagt i Sverige i 1939. Stena Recycling 
indsamler restmaterialer fra alle former for virksomheder og produktion. 
Materialerne forædles og indgår som råvarer til nye produkter eller ny energi. Stena 
Recycling har ca. 200 anlæg fordelt i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. 
Tekstil indgår også i indsamlingen og genvindingsprocesserne, om end i væsentlig 
mindre grad end andre materialefraktioner.  

 
50-100 ansatte: 

- Ragn-sells Danmark A/S (1979) Næstved Grundlagt i Sverige i 1881. Behandling 
af forskellige affaldstyper. Tekstiler indsamles og behandles som brændbart 
materiale.  

 
20-50 ansatte: 

- Plastix A/S (2012) Lemvig indsamler bl.a. brugte fiskenet og plastfibre, der via 
plastgenbrugsanlægget omdannes til plastråvarer. På anlægget i Lemvig 
fraktioneres, neddeles og ekstruderes plast-affald til plastråvarer.  
Det kan dog diskuteres, hvorvidt Plastix A/S overhovedet relaterer sig til tekstil, 
hvilket må være op til en nærmere definitionsafklaring at afklare.  
 

- Trasborg Denmark (1917) Taastrup er Skandinaviens førende indsamler af brugt 
tøj og andre tekstiler. Indsamling foregår via containere på genbrugspladser, der 
afhentes og behandles på Trasborgs eget sorteringsanlæg i Taastrup. De brugte 
tekstiler sorteres vha. maskiner og håndkraft i mere end 100 kategorier og ud fra 
farve og kvalitet, inden de pakkes og presses (Balling-maskine) og derefter 
videresælges til genbrugsmarkederne i Europa, Mellemøsten og Afrika.  
Omkring 5% af det indsamlede tøj kan ikke bruges og sendes i stedet til 
forbrænding, hvor det omdannes til energi.  
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CVR 381100 Indsamling af ikke-farligt affald 
Omfatter indsamling af affald fra husholdninger og virksomheder via genbrugspladser, 
affaldsbeholdere, containere m.fl. Indsamling af affaldsprodukter fra tekstilfabrikker indgår 
ligeledes.   
(Antal: ca. 160) Heraf er ca. 60 af disse beliggende Grønland. 
Af de 160 findes indsamlere og affaldsselskaber, der udelukkende arbejder med bestemte 
affaldstyper, hvorfor antallet derfor skal betragtes som vejledende. Tekstiler indgår hos de 
aktører, der indsamler og varetager flere forskellige affaldstyper.  
Af nedenstående aktører indgår flere private vognmands- og renovationsvirksomheder 
såvel som kommunale affalds- og forsyningsselskaber. 
Det er uklart, hvorvidt tekstilerne indsamles separat.  
 
 
500-1000 ansatte: 

- Marius Pedersen A/S (1925/1960) Ferritslev Stor, international koncern, der 
beskæftiger knap 5.000 medarbejdere i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet. 
Beskæftiger sig i dag med indsamling og behandling, herunder handel og 
genanvendelse, af alle typer affald, såsom tekstil.  

 
200-500 ansatte: 

- Meldgaard Miljø A/S (1989) Aabenraa Tilbyder affaldsløsninger og rådgivning om 
korrekt sortering af affald. Råder over tre Miljøcentre. Tekstiler, såsom møbler, 
møbler, gulvtæpper, indsamles og håndteres som Brændbart. 

 
100-200 ansatte: 

- ARWOS AFFALD A/S (2010) Aabenraa er et kommunalt forsyningsselskab i 
Aabenraa Kommune, der varetager alle opgaver vedrørende affald, genbrug, vand 
og deponi. ARWOS driver fem genbrugspladser i kommunen. I 2018 påbegyndtes 
følgende tekstilordning; Kommunes husstande har fået udleveret en rulle med ti 
poser. På genbrugspladserne kan private levere brugte, duelige tekstiler til 
genbrug, mens ’kasserede’ tekstiler (fx sokker med huller) afleveres i førnævnte 
poser, som da sendes videre til sortering og forarbejdning i Europa.  

  
- Fors Affald Holbæk A/S (2010) Holbæk er en forsyningsvirksomhed, der foruden 

levering af vand og fjernvarme m.m. indsamler affald, herunder tekstilaffald under 
fraktionen tekstiler og tøj. Driver genbrugspladser.   
 

- Odense Renovation A/S (1993) Odense er kommunalt og står for indsamling af 
affald i Odense Kommune, bl.a. gennem 8 genbrugsstationer. På 
genbrugsstationerne i Havnegade, Villestofte og Lindved kører i øjeblikket en 
kampagne med fokus på separat indsamling af bestemte affaldstyper, herunder 
tekstil. Her rådgives private om korrekt sortering, hvilket er medvirkende til, at 
mindre affald sendes til forbrænding som brændbart.  

 
20-50 ansatte: (M.fl.) 

- Dansk Affald A/S (1999) Vojens Servicerer erhverv, kommuner og 
forsyningsselskaber og modtager og håndterer de fleste affaldstyper, herunder 
tekstiler. Selskabet har forskellige miljøcertificeringer og arbejder løbende på at øge 
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genanvendelsen af affaldsressourcer gennem etablering af brugervenlige 
sorteringsløsninger. 

 
- DIN Forsyning Affald A/S (2009) Esbjerg Er et kommunalt multiforsyningsselskab 

i Varde og Esbjerg Kommune. Foruden arbejdet med spildevandshåndtering og 
fjernvarmeproduktion har DIN Forsyning fem genbrugspladser i Varde Kommune, 
som administrerer private affaldsbeholdere og genbrugsspande. Tekstiler kan 
afleveres på genbrugspladserne eller indgå som en del af dagrenovationen.  

 
- FFV Renovation A/S (2002) Ringe Privat forsyningsvirksomhed, der afhenter og 

indsamler forskellige affaldstyper. Driver fem genbrugspladser. Afhenter 
genbrugsmaterialer ved husstandene, herunder tøj/sko sorteret separat.  

 
- HCS A/S (1988) Glostrup Tilbyder forskellige løsninger inden for affald og miljø. 

Modtager, sorterer og håndterer forskellige affaldsfraktioner, herunder tekstil, og 
indsamling foregår enten via afhentning eller på HCS’ genbrugspladser. Foruden 
Danmark, er HCS fordelt i syv europæiske lande, og beskæftiger sammenlagt 500 
medarbejdere.  
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CVR 382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald 
Omfatter affaldsselskaber der varetager indsamling, drift af genbrugspladser, sortering og 
håndtering, herunder forbrænding, energi- og varme forsyning og deponering, af affald.  
Antal: 60 
 
Aktørerne er både kommunale og private affaldsselskaber, der varetager affald fra private 
husstande, sommerhuse og virksomheder. Tekstiler indsamles primært separat på 
genbrugspladserne, hvorefter de sorteres og behandles. Selvom både kommuner og 
organisationer indsamler større mængder brugt tekstil til genbrug og genanvendelse, er 
det fortsat store mængder, der ender i forbrændingsanlæg. 
 
200-500 ansatte: 

- AffaldPlus I/S (1981) Næstved er et kommunalt affaldsselskab, der varetager 
affaldet på Syd- og Vestsjælland. Affaldsselskabet er ejet af Faxe, Ringsted, 
Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner. På de 34 genbrugspladser 
indsamles årligt 170.000 tons affald, der sorteres i 40 forskellige affaldstyper – 
herunder også tøj, sko og udvalgte boligtekstiler. Samtidig kan private og 
erhvervskunder aflevere ting til direkte genbrug via AffaldPlus’ genbrugsbutik. 
Sammen med arkitektfirmaet Lendager og Rambøll deltager AffaldPlus i det EU-
finansierede projekt, FUTURE, der skal afdække mængden af ’rest-tekstiler’, der 
findes i affald til forbrænding – en mængde, som i øjeblikket vurderes til 2.240 ton 
årligt. ’Rest-tekstiler’ er tekstiler, der ikke kan genbruges eller genanvendes, men 
eksempelvis bruges som isolering eller til byggeri. Hos AffaldPlus stilles særlige 
containere til rest-tekstiler til rådighed, og ligeledes benyttes et nyt, forbedret 
sorteringsanlæg. Der udgives løbende rapporter om projektet.  

 
100-200 ansatte: 

- ARGO I/S (1978) Roskilde Affald, Ressourcer, Genbrug og Overskud er et 
kommunalt affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni 
sjællandske kommuner. Selskabet driver 14 genbrugspladser og indsamler tøj, sko 
samt enkelte boligtekstiler separat. De tekstiler, som indsamles på 
genbrugspladserne, afsættes til forskellige velgørende organisationer.  
ARGO har egen genbrugsbutik, hvor en mindre mængde af de tekstiler, der 
indleveres, videresælges. Tekstiler til genanvendelse sendes til sortering i Bulgarien 
og via UFF Humana til Tyrkiet, hvor tekstilerne alt efter kvalitet indgår som 
råmateriale i forskellige produkter.  

 
50-100 ansatte: 

- Renosyd I/S Skanderborg er et fælleskommunalt affaldsselskab, der varetager 
affald fra private og virksomheder i Odder og Skanderborg Kommuner. Renosyd 
driver fem genbrugspladser, hvor tekstiler indsamles i særskilte containere. 
Tekstilerne videresendes til Renosyds egen genbrugsbutik eller til forskellige 
velgørende samarbejdspartnere.  

- Reno Djurs I/S Balle er et kommunalt affaldsselskab ejet af Nordjurs og Syddjurs 
Kommuner. Reno Djurs driver 10 genbrugsstationer, hvor tekstiler såsom tøj, sko 
og udvalgte boligtekstiler indsamles.  
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CVR 382120 Bortskaffelse af affald med energiproduktion 
Antal: 30 
 
200-500 ansatte: 

- Amager Ressourcecenter I/S (1967) København S ARC er en fælleskommunal 
forsyningsvirksomhed ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn og 
Tårnby Kommuner, der modtager og behandler affald fra over en halv million 
indbyggere og 68.000 virksomheder. ARC driver 10 genbrugsstationer og 6 
nærgenbrugsstationer i Hovedstadsområdet – her leveres tilsammen ca. 105.000 
tons affald årligt. ARC har i øjeblikket separat indsamling af tekstiler i form af tøj, 
sko, tasker, boligtekstiler som forsøgsordning.  

 
- Vestforbrænding I/S (1968) Glostrup ejes af 19 sjællandske kommuner og er 

Danmarks største affaldsselskab, der indsamler og behandler affald fra private og 
erhverv. Affaldsordningerne, herunder affaldssortering, varierer fra kommune til 
kommune. Vestforbrænding har en genbrugsbutik, der videresælger brugt tøj, 
møbler m.fl. separat indsamlet fra de 24 genbrugsstationer.  

 
100-200 ansatte: 

- Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (1987) Hjørring driver energi- og 
miljøanlæg, genbrugsplader og en genbrugsbutik. Har separat indsamling og 
sortering af tekstiler, primært i form af beklædning og boligtekstiler. Efter sortering 
sælges en del af tekstiler i AVVs genbrugsbutik, mens resten afsættes til Frelsens 
Hær, der videresælger tøjet i butikker i Danmark, Østeuropa og Afrika. De rester, 
der ikke kan genbruges, sendes direkte til opkradsning på AVVs egen fabrik i 
Belgien. Fibrene bruges derefter til isoleringsplader, polster i bilsæder m.m. 

	
- REFA I/S (1981) Nykøbing F er et affalds- og energiselskab ejet af Lolland 

Kommune og Guldborgsund Kommune, der bortskaffer affald fra hele Lolland-
Falster og heraf genanvender og producerer energi.  

 
 
 
  



	 144	

Oversigter  
 
1. 
De 50 største selskaber i den danske mode- og tekstilbranche i 
2017. Opgørelsen, foretaget af FINANS/Jyllands-Posten og bragt d. 
14.11.20175, viser bl.a. omsætning og antal ansatte. Selskaberne 
indgår i selve kortlægningen under de enkelte branchekoder.  
 
Bestseller A/S (1975) Brande  
Ecco Sko A/S (1963) Bredebro  
H&M Hennes & Mauritz A/S (1947, Sverige) Kbh 
DK Company A/S (2001) Ikast (grundlagt), Vejle og København  
IC Group A/S 
VILA A/S 
Hummel Holding A/S 
Georg Jensen A/S 
Kvadrat Holding A/S Ebeltoft 
PWT Holding A/S 
(P & P Holdings A/S) 
Mascot International A/S 
Scan-Hide A.M.B.A 
Shoe D-vision Amba 
BTX Group A/S 
Ball ApS 
Change of Scandinavia Holding A/S 
Rexholm A/S 
Hugo Boss Nordic ApS 
Masai Clothing Company ApS 
Godske Group A/S 
Nielsen’s A/S 
 (Pvn Holding A/S) 
Noa Noa Aps 
JBS Textile Group A/S 
Thygesen Textile Group A/S 
Kopenhagen Fur International A/S 
Birger Christensen A/S 
Wunderwear A/S 
Diesel Denmark ApS 
Zara Danmark A/S 
Message A/S 
Samsøe & Samsøe Whole Sale Aps 
Triumph International Textil A/S 

																																																								
5	https://finans.dk/analyse/ECE10025479/brancheanalyse-mode-og-tekstilbranchen-2017/?ctxref=ext		
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Ny-Form, Kolding A/S 
ADD Mikkelsen A/S 
Esprit de Corp. Danmark A/S 
Pompdelux ApS 
Kompagniet af 1991 A/S 
Molo A/S 
Kentaur A/S 
Kansas A/S 
VF Scandinavia ApS 
 
(De resterende seks omhandler smykker og ure) 
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2.  
Dansk Mode & Textils medlemsliste 
DM&Ts ca. 300 medlemmer opererer inden for en bred vifte af 
tekstilbrancher. Medlemslisten er et øjebliksbillede fra december 2018, 
hvorfor der tages forbehold for senere ændringer.  
 

2-Biz Company A/S 
2nd One ApS 
AB & M EU ApS 
Ackite v/Morten Rasmussen 
ADD Mikkelsen A/S 
Adlico Textile ApS 
AIAYU ApS 
Alba of Denmark ApS 
A. Loft Pedersen A/S 
AM Company ApS 
AMOV Apparel ApS 
Andersen-Andersen ApS 
Andersen & Stender A/S 
Angel Circle 
Anky Production A/S 
A&O Hultquist ApS 
A/S Albatros International 
A/S Georg Jensen Damaskvæveriet 
A/S Lykke Refsgaard 

A/S Pablo 
ATC Footwear A/S 
Atelier 2000 Uniforms-skrædderi ApS 
A-Tex A/S 
Autofin A/S 
Axelsen & Sön A/S 
B6 A/S 
Backtee A/S 
Ball Wholesale ApS 
Balsløw-Hensgen A/S 
Baum und Pferdgarten A/S 
Becksöndergaard ApS 
Bella Ballou ApS 
Bentzon Carpets ApS 
Bertoni 1972 A/S 
Betina Klarskov ApS 
Birger Christensen A/S 
Bitte Kai Rand & Co A/S 
Blomsten ApS 

Bloomingville A/S 
Bællte Kompagniet v/Hanne Jensen 
B&C Textiler A/S 
Bolia A/S 
Borch Textile Group A/S 

Bosswik A/S 
Bosweel A/S 
Brands4kids A/S 
Brands of Scandinavia A/S 
Brix Wædeled Fashion ApS 

Bruuns Bazar A/S 
B. Struve Garngården A/S 
BTF ApS 
BTX Group A/S 
Buch Knudsen Konfektionsfabrik A/S 
by basics ApS 
by Green Cotton A/S 
by KlipKlap ApS 
By Malene Birger A/S 
Cabana living v/ Marlene Schrøder 
Cabana Test 
Cadeau A/S 
California Sports A/S 
Canson A/S 
Carco-Tex ApS 
Carl Backs A/S 
Carrington ApS 
Carriwell ApS 
Carvias ApS 
CD Company of Scandinavia A/S 
Cecilie Bahnsen ApS 
CECILIE Copenhagen A/S 
Cero & Etage A/S 
Cha Cha Blåvand ApS 
Charlotte Sparre A/S 
CiblÉ ApS 
Claire Group A/S 
CNS Group A/S 
Comfy Copenhagen ApS 
Connexion ApS 
Con Retail 1 A/S 
Con Retail DK A/S 

Cost:bart ApS 
Coster Copenhagen A/S 
Coze Aarhus A/S 
CPH Fashion People ApS 
Créton v/P. Sinnerup & Co. ApS 
Custommade A/S 
Danfloor A/S 
Danish-American Business Forum 
Danish Art Weaving A/S 
Dansk Wilton A/S 
Danspin A/S 
Dea Kudibal A/S 
Denasia Europe ApS 
Denasia Joint Venture ApS 
Depeche & Co. A/S 
Designers Remix A/S 
Designskolen Kolding 
Dixie ApS 
DK Company A/S 
DK Company CPH A/S 
DK Company Online A/S 
DK Company Retail A/S 
DK Company Vejle A/S 
DKC Wholesale A/S 
DKV Reatil A/S 
DMOGT 
DOXA Run ApS 
DSM Cph1 A/S 
Dynamica Ropes ApS 
Dyberg/Kern A/S 
E ApS 
Ease.dk A/S – textile solutions 
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Egetæpper A/S 
ELAS A/S 
Elka Rainwear A/S 
Elkjær Strik A/S 
Elsa Konfektion A/S 
Elton A/S 
Ep Consulting ApS 
Fairport & Degn ApS 
Family Group ApS 
Fashion Brands Inc. ApS 
Femilet A/S 
F. Engel K/S 
Fibertex Nonwovens A/S 
Fibertex Personal Care A/S 
File under Pop ApS 
Fletco Carpets A/S 
Foamtex A/S 
Fraster ApS 
Frisbæk ApS 
FUB ApS 
Fun Tex Clothing co. ApS 
Fushion CPH ApS 
Gabriel A/S 
Ganni A/S 
Generate ApS 
Gerry Weber Denmark ApS 
Global Tags A/S 
Godske Group A/S 
Gossip Models Management v/ Rose 
Yalcin 
Grain ApS 
Green Cotton Group Denmark A/S 
Green-Tex A/S 
GripGrab ApS 
Gudrun & Gudrun v/Gudrun Rogvadottir 
Gustav A/S 
Hammer Tæpper A/S 
Han Kjøbenhavn Whole Sale ApS 
Haus ApS 
Headstart Fashion 
Heartbreak Management ApS 
Heca Direct A/S 
Helmstedt Studio 
Henrik Ellerbæk A/S 
Herning Special Væveri A/S 
Herskind ApS 
Hilding Anders Danmark A/S 
Hoffmann Firmatøj A/S 
Hofmann Copenhagen v/Heidi Hofmann 
H&M Hennes & Mauritz A/S 
Homme ApS 
House of Cotton ApS 
Hoyos & Søn v/Stephan hoyoes 
HRT Textiles A/S 
HSCPH ApS 
Hummel A/S 
Ihler ApS 
IJH A/S 
IKS ApS 
Ilja ApS 
Image Kompaniget ApS 
In Front ApS 
Innflow A/S 
Isabella A/S 
Isaksen Design ApS 
ISAY A/S 
Izabel Camille ApS 

JBS Textile Group A/S 
JOHA A/S 
Junge A/S 
JY-Lo Reklamebrodering A/S 
KABOOKI A/S 
Kansas A/S 
Karup Design A/S 
Kemotextil A/S 
Kingsland DK ApS 
Klazig ApS 
KnowledgeCotton Apparel A/S 
Kompagniet af 1991 A/S 
Konfair A/S 
Kopenhagen Fur v/Dansk Pelsdyravler 
Forening 
Kristine Iversen – Fashion Consulting 
Krutter ApS 
Kunstakademiets Designskole 
Kvadrat A/S 
Langkilde & Søn A/S 
Lectra Danmark A/S 
Legacy One A/S 
Le Management ApS 
Lene Bjerre Design A/S 
Liberté A/S 
Liewood ApS 
LingerieGroup ApS 
Linie design A/S 
Litoral Men ApS 
Lot#29 v/Cecilie Kølpin 
L. P. Hansens Eftf. Textilfarveri A/S 
LTP Group A/S 
Luckyboysunday ApS 
Mads Nørgaard – Copenhagen A/S 
Mammut Work Wear A/S 
Marc Lauge A/S 
Margot by MWMwear 
Margrethe-Skolen ApS 
Markberg ApS 
Marmar Copenhagen ApS 
Masai Clothing Company ApS 
Massimo interior ApS 
MAT ApS 
MDE huset ApS 
Melton A/S 
Message A/S 
Micha A/S 
MID Pro Tex Ikast A/S 
Minimum A/S 
Minus A/S 
Miss o ApS 
Missya A/S 
MN Retail v/V. Rørsgaard Trading A/S 
Molo Kids A/S 
MOS MOSH A/S 
Mozz A/S 
MP Denmark A/S 
Munthe A/S 
NÛ A/S 
Natex of Scandinavia A/S 
Natures Collection A/S 
Neutral.com ApS 
New Nordic Brand House A/S 
Nielsen’s A/S 
Niels Mikkelsen Trikotagefabrik A/S 
Nilorn Denmark A/S 
Nimbus Nordic A/S 
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Nümph A/S 
Noa Noa ApS 
NOON ApS 
Nordisk Company A/S 
Norr A/S 
Nortex A/S 
Northern Hunting ApS 
NOSOMNIA ApS 
Nör Denmark ApS 
NYBO Workwear A/S 
Ocean Textile Group A/S 
OffSpring A/S 
Oh! by Kopenhagen Fur A/S 
Olino A/S 
OPO Scandinavia 
Organic Basics ApS 
Outfit International A/S 
OYOY Linving Design A/S 
Pagunette A/S 
Pardon Clothing A/S 
PBO Group ApS 
Pelsnoer A/S 
Petit Nord ApS 
PH Group ApS 
Piece of Blue A/S 
Pier One A/S 
Pieszak ApS 
Pilgrim Export ApS 
Plain ApS 
POMPdeLuX ApS 
Poulsen Silkeborg ApS 
Praxis Herning A/S 
PSEDONYM ApS 
P-Clothing A/S 
PWT Holding A/S 
Rabens Saloner A/S 
RAINS ApS 
Raitex A/S 
Randers Handskefabrik Produktion ApS 
Randers Handskefabrik Salg ApS 
RAVN & RAVN ApS 
Redgreen Group ApS 
Roberto Jeans A/S 
R&T Christiansen ApS 
Ronald A/S 
Rosemunde ApS 
Rosemunde International ApS 
Résumé A/S 
Saint Tropez A/S 
Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS 
Scan Wear ApS 
Sebra Interiør A/S 
Shoebox A/S 
Shoe the Bear ApS 
Silkeborg Uldspinderi ApS 
SisterS Point A/S 
Six Ames A/S 
Skive Garn ApS 
Skovhuus Strik A/S 
Sleepbag.dk ApS 
Sloth Rousind  
Småfolk v/Tana Kretschmer 
Søms A/S 
Sofie Schnoor A/S 
Soft Gallery ApS 
Soft Sales ApS 
Solo City Vest ApS 

Sontex DK ApS 
Soulmate A/S 
Soya Concept A/S 
Spectre A/S 
Sports Group Denmark A/S 
State of North ApS 
Stella Nova Copenhagen A/S 
Stine Goya A/S 
STOF 2000 ApS 
STOF A/S 
Storm & Marie ApS 
Storm Textil v/Niels Storm 
Storm v/Rasmus Storm 
StyleUnits ApS 
Sunds Textiles A/S 
Tailor Shaped ApS 
TEE JAYS A/S 
Test Company 
The Headwear Company A/S 
The New ApS 
The Purebaby A/S 
Thygesen & Birk Fabrics A/S 
Thygesen Textile Solutions A/S 
Ticket Woman ApS 
Tif & Tiffy Denmark ApS 
Trimar Retail A/S 
Twelvepieces ApS 
Tytex A/S 
Underprotection I/S 
Unique Models of Copenhagen A/S 
United Textile Group A/S 
Unlimited Edition IVS 
Uni image A/S 
Urban Quest A/S 
Utoft Kids Group A/S 
UTZON A/S 
Ver de Terre ApS 
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S 
Viking Rubber Co. A/S 
Vreem Studios ApS 
Web Collective A/S 
Wernerfelt A/S 
W H ApS 
Wiki of Denmarks A/S 
W.S Engross ApS 
X-Company ApS 
X-LARGE Copenhagen A/S 
X-press Group ApS 
Yab Yum Clothing Co. ApS 
Zebra A/S 
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3. 
WEARs (Dansk Erhverv) medlemsliste 
Medlemslisten er et øjebliksbillede fra december 2018, hvorfor der tages 
forbehold for senere ændringer.  
 
Beirholms Væverier A/S 
Bestseller A/S 
Bruun & Stengade 
Calvin Klein 
De Forenede Dampvaskerier A/S 
DERES 
ESPRIT 
Gai + Lisva 
Han Kjøbenhavn 
Henrik Vibskov 
Hosbjerg 
Hr. & Fru B 
ID Identity 
Just Female 
Kampagniet af 1991 
The last Conspiracy 
Le Fix 
Les Deux 
LOOW 
Made by Andersen 
The Masai Clothing Companyn 
Max Mortensen & Co. 
Mille Frydenberg 
Moss Copenhagen 
Neutral 
North 56¨4 
Notes du Nord 
Onstage Collection 
Pelechecoco 
Philipsons 
Redgreen 
Replika Jeans 
Salling Group 
Samsøe Samsøe 
Second Female 
Sparkz 
Suit 
Tommy Hilfiger 
Töjfabrik 
Vald Agency 
Vibe Harsløf 
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4. 
Danske virksomheder der har underskrevet Global 
Fashion Agendas 2020 Circular Fashion System 
Commitment: 
 
Aiayu 
Bestseller 
Better World Fashion 
(Berendsen) 
Designers Remix 
DK Company 
Eksempel 
ELSK 
Fonnesbech 
Ganni 
Mads Nørgaard Copenhagen 
Önling 
Frelsens Hær/Salvation Army CPH Redesign 
Stine Sandermann 
Soulland 
(Virtu) 
 
	
	


