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Realdania støtter Textilforum med forprojekt
Realdania har besluttet at bevilge 370.000 kr. til udvikling og kvalificering af
en forretningsplan for transformation af Herning Klædefabrik til Det nye
Textilforum med henblik på at skabe nye økonomisk bæredygtige aktiviteter.
Det nye Textilforum får til huse i den gamle Herning Klædefabrik, hvor der i
1876 først var uldspinderi og siden klædefabrik, som lukkede i 1990. Fra 1994
blev det gamle industrianlæg restaureret, men fabrikshallerne har bevaret sine
oprindelige industrielle præg med shedtage, nordvendte vinduer, gamle
fabriksgulve og flere store maskiner fra klædefabrikkens tid. Museet har siden
1996 anvendt dele af Herning Klædefabrik til en præsentation af Midtjyllands
hovederhverv: textilindustrien. Men efter snart 20 år er der behov for en
revitalisering.
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Forretningsplanen udvikles i et tæt samarbejde mellem Museum Midtjylland
og konsulenter fra Dansk Bygningsarv A/S. Den bevilgede støtte fra Realdania
til udvikling af en forretningsmodel betyder, at museets eksisterende visioner
nu kan kvalificeres og bruges som udgangspunkt for en gentækning af Herning
Klædefabrik. Den strategiske forretningsplan skal kunne bruges internt som et
udviklingsdokument for Det nye Textilforum og eksternt til at skabe opbakning
og midler til de nødvendige anlægsinvisteringer.
Anlægsinvesteringerne er beregnet til 45 mill. kr. Museum Midtjylland har ved
udgangen af 2014 skaffet 14.7 mill. kr. Midlerne kommer fra Herning
Kommune, staten, lokale og nationale fonde samt fra private virksomheder.
Museet har etableret et ambassadørkorps, som sammen med museet og med
den nyudviklede forretningsplan i hånden, skal være med til at tilvejebringe de
resterende midler til etableringen af Det nye Textilforum - et internationalt
forsknings- og formidlingscenter for textil, beklædning og design i fortid, nutid
og fremtid,
Yderligere information:
Museum Midtjylland
Tinna Møbjerg

mail: tm@museummidtjylland.dk
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frilandsmuseet
museumsgade 32
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textilforum
vestergade 20
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tlf. 96 26 19 19
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fax 96 60 80 33
vester palsgaard skovmuseum
palsgårdvej 9
dk-7362 hampen
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fax 75 77 02 86

Følgende har bidraget til etableringen af Det nye Textilforum:
Herning Kommune
ege Fonden
Manufakturhandlerforeningen for Kjøbenhavns Almene Fond
Kulturstyrelsen
Realdania
Fabrikant Christian Frederik Madsens Fond
Michael Jensens fond
Midtjydsk Skole- og Kulturfond
Helle Mau Jensen og døtres almennyttige fond
Hosebinderlauget
3F Tekstil og beklædnings brancheorganisation
Statens Kunstfond
Handelsbankens Fond
Herning Folkeblads Fond
3F Midtjylland
Private sponsorer:
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Lund & Erichsen A/S
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