
 
 

Møbelvirksomheder inviteres til at udstille produkter der er baseret på cirkulær 
økonomi 

 

Lifestyle & Design Cluster har igennem en række år støttet virksomheder i deres arbejde med cirkulær 
økonomi (CØ) og arbejdet fortsætter! I de kommende år vil vi hjælpe endnu flere virksomheder med at 
omstille deres forretningsmodel i en mere bæredygtig retning.  

Den lineære model, hvor fx et møbel produceres, købes, forbruges og derefter blot smides ud, er ikke 
bæredygtig i længden – hverken i forhold til klimaet eller i forhold til knappe naturressourcer. I fremtiden 
skal den lineære erstattes af en mere cirkulær forretningsmodel, hvor fx et møbel er langtidsholdbart og let 
at reparere eller hvor de materialer, der benyttes, er rene og bæredygtige og møblet efter endt brug kan 
blive til materialer, som kan genanvendes igen og igen. Cirkulær kontra lineær økonomi beskrives ofte ud 
fra denne model: 

  

    

 

Der er en stærkt stigende opmærksomhed på og efterspørgsel efter en bedre anvendelse af ressourcerne 
blandt forbrugerne og efterhånden er der en del møbelvirksomheder, som arbejder med at gøre deres 
produkter bæredygtige. Lifestyle & Design Cluster arbejder målrettet for at fremme denne dagsorden.  

I samarbejde med designbureauet Spacon&X laver vi derfor en udstilling i forbindelse med 3 Days of Design 
den 22. – 25. maj 2019 for at fremvise de gode eksempler. Virksomheder, der arbejder med møbler, som 
baserer sig på den cirkulære model, kan ansøge om at deltage på udstillingen med deres møbler.   

Udstillingen har flotte rammer. Stedet er Københavns Museum i Stormgade 18, hvor vi har fire flot 
istandsatte klassiske rum til rådighed, i alt 250 kvm. Den 22. maj vil udstillingen være åben for pressen, 
mens den de øvrige dage vil være åben for offentligheden generelt. Åbningstiden vil være kl. 10-18 torsdag 
og fredag og kl. 10-14 lørdag.  



 
 

Hvad kan de udstillede genstande omhandle? 

Udstillingen omhandler møbler, som på den ene eller anden måde ligger inden for den cirkulære økonomi. 
Det er typisk produkter som fx: 

• er produceret af genanvendte og / eller organiske materialer  
• er produceret ved hjælp af vedvarende eller fornybar energi  
• er designet til at kunne holde 
• er lette at reparere og renovere 
• er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes 
• lejes ud i stedet for at blive solgt 
• har komponenter, som kan genanvendes i andre processer eller produkter 

 

Hvem kan deltage? 

Danske virksomheder, som har et eller flere færdige møbler at fremvise, som falder indenfor ovenstående 
beskrivelse, kan deltage. Både små og store virksomheder kan deltage, eneste krav er, at du / I har et CVR-
nummer 

 

Hvad koster det? 

Deltagelse i udstillingen er gratis. De deltagende virksomheder skal selv stå for at levere produkterne til 
udstillingsadressen og hente dem igen.  

Lifestyle & Design Clusters er ansvarlig for udstillingen og dens kuratering. Københavns Museum har været 
så venlige at stille lokalerne til rådighed gratis.  

 

Hvor afholdes det? 

I Københavns Museum - Stormgade 18, 1555 København V. 

 

Vurderingskriterier 

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende 3 kriterier: 

• Nyhedsværdi: Nye møbler, som indeholder et eller flere cirkulære element(er), og som er udviklet 
og sat i produktion inden for de seneste par år eller være tæt på at blive det. 

• Grad af cirkularitet: Jo flere cirkulære elementer som er indarbejdet i eller knyttet til produktet, jo 
bedre. Et cirkulært element kan fx bestå i, at møblet laves af genanvendt træ; et andet element kan 
være, at der alene anvendes rene materialer, som kan genanvendes fuldt ud og/eller er biologisk 
nedbrydelige; et tredje element kan være, at virksomheden bag har etableret en 
tilbagetagningsordning. 



 
• Formmæssig og funktionel sammenhæng til udstillingens fortælling: Udstillingen vil blive kurateret 

ud fra en ambition om at skabe en sammenhængende fortælling, som bedst muligt kan belyse de 
forskellige kvaliteter og potentialer, der er forbundet med cirkulær økonomi i møbler. 

 

Hvordan ansøger man? 

Ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Jesper Rasch på jesper@ldcluster.com sammen med et 
billede i lav opløsning af de genstande, som du ønsker at få med på udstillingen. 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 25. april 2019 kl. 12:00.  

Du vil få besked om deltagelse senest tirsdag den 30. april, hvorefter vi vil have en dialog om udstillingen, 
hvor meget plads du har brug for og kan få tildelt og beskrivelser af produkterne, hvis du udvælges til at 
deltage. 

 

Kontaktpersoner 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte følgende: 

Projektleder Jesper Rasch på tlf 5092 5094 

Projektleder Kim Hjerrild på tlf 6037 7221 
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