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Tekstilaffald

F R A  h E R- o g - n u  T I L 
gE M - o g -A n V E n D

Brug-og-smid-væk-kulturen er dømt ude, mens gem-og-anvend er dømt 
inde, så du kan godt finde dit loppegen frem. Det er nemlig bæredygtigt at 

genbruge – og det har modebranchen for alvor fundet ud af …

Duer, duer ikke. Hvert år kasserer vi bunkevis af tøj, som ofte lader 
livet på grund af skiftende modeluner. Det belaster i den grad mil-
jøet (PUNKTUM). I slipstrømmen på den grønne bølge er vi hel-
digvis blevet mere og mere ansvarsbevidste, og det har givet brug-
og-smid-væk-kulturen en særlig hul klang. Denne bevidsthed gør 
sig også gældende i modebranchen, som i stigende grad forsøger 
at gå nye veje for at udnytte de eksisterende ressourcer. Tag f.eks. 
David Andersen, som i sit Zero Waste-eksperiment forsøger at 
udnytte metervarerne optimalt ved at tilskære, så alt bruges, el-
ler Trash-Couture, som skaber poetiske kreationer af reststoffer 
og blonder fra verdens største couturehuse. “Der er så mange fine 
stoffer og blonder, som går til spilde 
i couturens verden, og vi synes, at de 
fortjener at få nyt liv – både set ud fra 
et bæredygtigt og håndværksmæs-
sigt perspektiv,” siger Nanna Löwe, 
CEO i Trash-Couture, mens desig-
ner David Andersen fortæller om sit 
selvvalgte, tidskrævende benspænd, 
at ”det kræver dyb koncentration og 
et kæmpe overblik at få det hele til 
at gå op. Det valgte stykke stof, som 
skal bruges til den enkelte style, skal 
udnyttes 100 procent. For at dette 
kan lade sig gøre, skal der udarbejdes et kæmpe puslespil, og for 
hver gang, der er noget, der ikke passer, skal det flyttes og passes 
ind et andet sted, eller det skal formes, så det bliver en del af desig-
net og formen.” Det betyder også, fortæller han, at man ikke ken-
der det færdige design fra start. ”Det er lidt samme ide, som når 
man draperer på en gine. Man har en overordnet ide om, hvordan 
udtrykket skal være, og så former designet sig, efterhånden som 
opbygningen er færdig.” Det er dog endnu ikke David Andersens 
hovedkollektion, men flere og flere af couture produkterne, der 
skabes efter Zero Waste-kriterierne.
Highstreetkæderne er også kommet med på genbrugsbølgen. 
Sidste år havde H&M’s kunder mulighed for at donere deres 
brugte H&M-tøj til Røde Kors ved at indlevere det i butikken på 
Amagertorv, og her i februar lancerede H&M så en global tøjind-
samling, hvor du for hver fyldt pose modtager en H&M-voucher. 
Formålet er naturligvis at mindske brugen af naturens ressourcer 
og minimere mængden af tekstilaffald. Det indleverede tøj bli-
ver nemlig håndteret af H&M’s samarbejdspartner I:Collect, som 
sørger for, at tekstilerne bliver genbrugt. Hos den spritnye H&M-

underlinje & Other Stories kan du ligeledes indlevere dit gamle tøj 
og få rabat, når du køber nyt, ligesom emballagen til beautypro-
dukter er minimeret, hvorfor indlægssedlen er droppet og i stedet 
skrevet på navnemærkatet. Andre svenske brands, som profilerer 
sig på bæredygtighed, er f.eks. Filippa K, som med Filippa K Se-
cond Hand i Stockholm præsenterer håndplukkede vintagesager 
side om side med kollektionsprøver, og hvor du også kan sælge dit 
gamle Filippa K-tøj. Ja, modebranchen er fuld af gode initiativer.
Men – hånden på hjertet – hvad gør du egentlig med dit gamle 
tøj? Ryger det på loftet, fordi du ikke aner, hvor du ellers skal gøre 
af det, sætter du det i kommission, sælger det videre, forærer det 

væk (f.eks. til et godt formål eller din 
søster), eller ryger det bare direkte i 
skraldespanden? (AV!). Trendsales 
eller eBay er faktisk gode steder at 
starte, hvis tøjet alligevel bare lig-
ger og blomstrer derhjemme. Når 
du sælger dit brugte tøj videre, for-
længer du nemlig dets levetid (fore-
stil dig tøjet som en slags stafet, der 
skifter hænder og dermed undgår 
at ende som affald). Hos Trendsales 
oplever man da også, at brugerne 
tænker over det bæredygtige aspekt: 

“Mange af vores brugere skriver, at de sælger tøjet, fordi de synes, 
det er synd, at det ikke bliver brugt. Det er meget bæredygtigt 
at lade tøj cirkulere og købe brugt i stedet for nyt. Efter sigende 
udleder produktionen af et par jeans ca. 4.540 liter spildevand og 
2,7 kg CO2 – set i det lys sparer vores brugere hvert år miljøet for 
rigtig meget spildevand og CO2,” siger Eva Kemp, underdirektør 
i Trendsales. 
Gælder det nye fokus på bæredygtighed og tekstilaffald så os alle 
eller kun en lille, frelst skare? Ifølge livsstilsekspert Anne Glad er 
der to typer af bæredygtige forbrugere: “Der er livsnyderne, og 
så er der idealisterne: Livsnyderne har ikke så meget fokus på at 
redde verden, men vil hellere redde sig selv og køber kun bære-
dygtigt tøj, hvis det kan forenes med moderigtigt design, og så er 
den bæredygtige tilgang også en del af den personlige branding. 
Idealisterne vil derimod gøre alt for at redde verden og er ligeglade 
med, hvordan tøjet ser ud, hvis bare det er bæredygtigt.” Uanset 
hvilken type forbruger, du er, kan dine bæredygtige tiltag heldig-
vis kun gøre verden til et bedre sted, så det er bare med at komme 
i gang …

Trendsales eller eBay er 
faktisk gode steder at starte, 
hvis tøjet alligevel bare ligger 

og blomstrer derhjemme.
DET E R DET,  M A n k A L DE R w I n-w I n !

LoPPEguIDE
 (DET ER BÆREDYgTIgT AT LoPPE-shoPPE!)

FREDERIksBERg LoPPEMARkED Et hyggeligt loppemarked, hvor 
nydelige Frederiksberg-borgere sælger ud af alt lige fra tøj til kuriositeter. 

Efter sigende sælges der mere tøj her end på noget andet loppemarked i byen. 
Bag Frederiksberg Rådhus, april-oktober, lørdage kl. 09-14.

ChARLoTTEnLunD LoPPEMARkED Perfekt til dig, der går efter 
brugte mærkevarer. her er tøj, tasker, nips – og sågar cykler. Parkeringsplad-

sen bag Charlottenlund station, april-september, søndage kl. 09-14.
FAshIon FLEA Tøj, tøj, tøj og sko og tasker – og kun for kvinder. over 100 
kvinder sælger ud af garderoben, og usolgte varer kan doneres direkte til Fol-
kekirkens nødhjælp. københavn og Aarhus: Tjek datoer på Fashionflea.dk
TøjMARkED I REMIsEn Tøj, sko, tasker og lidt nips, men kom tidligt 
– ellers er de gode sager væk … Remisen, Blegdamsvej 132 (ved Trianglen). 

næste gang 13. og 14. april kl. 10-17.
LYngBY LoPPEMARkED Alt fra tøj til møbler og interiør.
Parkeringspladsen bag Lyngby storcenter, søndage kl. 09-14.

PssT … På Markedskalenderen.dk kan du holde dig opdateret om aktuelle 
loppemarkeder over hele landet …

og PssT … Tjek også fine vintageforretninger som Times up Vintage i 
krystalgade eller Boutique Chic i naboløs, københavn k.
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