
Easy Fair en virksomhed i Herning, som lever 
af at designe og producere nye produkter 
til messe-udstillings-, og detailbranchen for 
kunder, der bestandigt er på jagt efter den 
gode historie – her er cirkularitet og bære-
dygtighed nøgleordene. Samarbejdet mellem 
Easy Fair og tæppevirksomheden,  Dansk 
Wilton, som laver tæpper til krydstogtskibe 
og hoteller, kan skabe grobund for andre 
tværfaglige samarbejder på tværs af brancher 
og aktører. Det kan forhåbentligt være med til 
at skubbe udviklingen af innovative og bære-
dygtige materialer. For Easy Fair handler det 
om at turde bruge de u-afprøvede materialer 
og løsninger, og det kan skabe muligheder for 
nye forretningsmodeller.
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Undersøgelse
I Tekstilsymbiose Herning-projektet har virk-
somheden forsøgt at finde en forretnings-
model eller produkt som kunne tilbydes til 
hhv. Dansk Wiltons tæppe-kunder og samtidig 
vil kunne anvendes i messe-og udstillings-
branchen. Helt konkret har den fremlagt 
materiale-samples for kunder og samarbejds-
partnere, ligesom Easy Fair internt har leget 
med materialet for at finde begrænsningerne 

og mulighederne. Resultatet blev, at der hos 
Easy Fair er produceret møbler, billeder, 
akustikpaneler, skiltefødder og meget mere, 
og ud fra de resultater har Dansk Wilton fået 
produceret nye materialer med andre over-
flader, tykkelser, sammensætninger mm., for 
at se om det kunne være løsningen på de 
udfordringer som virksomheden har haft.

Affald fra lokal tæppeproduktion har potentialer 
som materiale i messe- og udstillingsbranchen

Tekstilsymbiose Herning

2022 

https://www.easyfair.dk/


Mulighederne for at bruge genanvendte 
tekstiler i hard form til møbel og interiør-
formål synes uendelige. I samarbejde med 
Dansk Wilton, er Easy fair således kommet 
frem med konkrete møbelprodukter som et 
skrivebordsmøbel, en bordplade til ståbord 
samt sammenklappelige sofaborde foruden 
akustikpaneler til messestande, akustiske 
vægge til telefonbokse, skiltefødder til borde. 
Dertil kommer et utal af forskellige materiale-
prøver med laminater, finer og melamin

’Vi har undersøgt i øst og vest og der har 
været forholdsvist ustruktureret på den 
måde, at vi bevidst har jagtet hver en mulig-
hed, fremfor at forsøge at planlægge hvilken 
slagen vej vi ville gå. Innovation er kaotisk, 
men det har været nødvendigt for at få testet 
materialet og dermed potentialerne) af’, siger 
Dan Arnoldsen fra Easy Fair.

’Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med 
Dansk Wilton og herunder Lone Ditmer. Dansk 
Wilton har bidraget gavmildt med materialer 
til afprøvelse af de muligheder og potentialer 
vi har undersøgt i processen’.
Derudover har vi kontinuerligt sparret med 

hinanden, hvilket der også er kommet 
konkrete produkter ud af, som vi har solgt til 
vores kunder. 
Sammen har vi samarbejdet med flere 
forskellige aktører, hvor vi har forsøgt at 
afsøge materialets egenskaber og potentialer 
– herunder Herningsholm Erhvervsskole, 
Højskolen I Herning samt Bæredygtig Herning, 
der er partner i Tekstilsymbiose Herning.

Læring
Easy Fair har lært meget om tekstilbranchen 
og de udfordringer den specifikt har helt fra 
brugen af råmaterialer til produktionen og 
brugsfasen på de tekstilprodukter, som vi ser 
alle steder. Der er kæmpe udfordringer med 
mængder og kvaliteter, og der skal sikres en 
stabil forsyningskæde.
I og med at der stilles store krav til materia-
lers egenskaber, er det også en stor udfor-
dring ift. brandfare, stabilitet, holdbarhed og 
bearbejdning. 

Det er vigtigt helt overordnet at finde et 
kerneområde, hvori materialet kan indgå på 
samme vilkår som sammenlignelige materia-
ler jf. ovenstående punkt. Dette er i sig selv en 
stor udfordring, som virksomheden vil forsøge 
at involvere sig mere i, i fremtiden, såfremt 
den føler den kan bidrage positivt til dette.



”Derudover ønsker vi 
også at udvide vores 
horisont og få mere 
viden og kendskab 
til andre initiativer 
og projekter hvori vi 
kan være med til at 
udvikle bæredygtige 
produkter – gerne i 
Herning Kommune, 
så vi sikrer den 
lokale forankring.” 

- Dan Arnoldsen, Easy Fair

Tekstilsymbiose Herning er et 2-årigt projekt (2021-2022) støttet af Den Europæiske 
Regionalfond og Danmarks Erhvervfremmebestyrelse. Med epicenter i Herning, har en 
række lokale og nationale virksomheder sammen med Herning Kommune og lokale 
erhvervsfremmeaktører eksperimenteret med nye forretningsmodeller, der sætter 
affaldsfraktioner og tekstilressourcer i spil. Samarbejdet virksomhederne imellem, 
med sparring fra videnspartnere, forskere og eksperter, danner grundlaget for et helt 
nyt netværk af økosystemer og lokale bæredygtige initiativer i Herning. Ikke kun med 
virksomheder fra tekstilbranchen, men på tværs af mange brancher i hele værdikæden.

Tekstilaffald og genanvendelse bliver en af fremtidens helt store temaer, og en række 
modige virksomheder er allerede kommet med på rejsen i at fremtidssikre deres virk-
somhed. I Tekstilsymbiose Herning bliver nye materialer og forretningsmodeller der 
testet igennem pilotforsøg før det bliver et lovkrav. Ingen har den gyldne løsning, men 
sammen finder vi nye markeder, muligheder og forretninger.

’Vi drømmer om at fortsætte vores gode part-
nerskab med vores ’genbo’ Dansk Wilton og 
forhåbentligt være med videre i deres proces 
med at finde en god løsning til deres tekstil-
affald.
Derudover forventer vi at kunne engagere os 
mere i tekstilbranchen, da vi har erfaret at der 
her er muligheder for at skabe værdi, både for 
os og branchen.’

Derudover ønsker vi også at udvide vores 
horisont og få mere viden og kendskab til 
andre initiativer og projekter hvori vi kan være 
med til at udvikle bæredygtige produkter 
– gerne i Herning Kommune, så vi sikrer den 
lokale forankring’

’Ift. vores egen proces har vi lært at det hand-
ler om at få afprøvet så meget som muligt, så 
hurtigt som muligt. Derudover har vi lært at 
vores netværk er guld værd, så det er noget vi 
vil forsøge at bruge i højere grad i fremtiden’, 
udtaler Dan Arnoldsen


