
Hamp som tekstilfiber kan anvendes til både 
gardiner, puder, forklæder og grydelapper 
med den miljø- og klimabevidste slut-
forbruger som kunde. Med øje for den grønne 
bundlinje og det cirkulære potentiale har 
Fabricius Gundersen Design produceret  en ny 
serie af boligtekstiler kaldet ’ta´fair’, 
produceret med omhu og omtanke under 
mottoet: SLOW DOWN. Dette betyder at der 
producers med omtanke og brug af naturens 
langtidsholdbare fibermateriale hamp i 
modsætning til tekstilbranchens hurtige 
brug og smid væk-kollektioner.

Faktaboks om virksomheden:
• Virksomhedens navn: Fabricius Gundersen 
Design ApS med brandname ’ta´fair’
• Grundlagt/oprettet: 2021
• Primært produkt i Rethink Business: 
Bloktrykte tekstiler lavet af hamp.
• Konsulent: Tin Jørgensen, 
Rethink Consulting ApS

Klimatal: 
Materialet hamp er anvendt i stedet for 
bomuld. Hamp har 30% længere levetid 
end bomuld, hvilket betyder en materiale-
besparelse 0,12 ton. Materialebesparelse i 
brugsfasen 0,056 ton ligesom ændringer i 
håndteringen af virksomhedens ressourcer 
fører til en reduktion på 0,047 ton. Alle tal 
set i forhold til en traditionel produktion i 
bomuld.
Andre naturfibre lavet af græs, 
brændenælder og fremstillede tekstilfibre 
af cellulose fra landbrug i Danmark, tænkes 
også anvendt i kollektioner på sigt, når der 
er mere evidens herfor og når hampekollek-
tionen er i gang og har været på markedet 
noget tid.

SLOW DOWN - bæredygtigt design af boligtekstiler 
fra Fabricius Gundersen Design lavet af hampefibre
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Forretningsmodel
Fabricius Gundersen Design producerer 
udelukkende efter ordre og designer produk-
ter med lang levetid, som modvirker over-
produktion. Forankringen tager afsæt i godt 
dansk håndværk og produktion fra lokale 
systuer i Danmark. 

Den nye cirkulære forretningsmodel har 
skærpet den bæredygtige optimering af virk-
somhedens i forvejen gedigent danske design 
med følgende fokusområder:

https://www.rethinkconsulting.dk/


Verdensmål
Fabricius Gundersen Design arbejder aktivt 
på at implementere FN´s verdensmål såvel i 
produkterne som i virksomheden, og via dia-
log med eksterne leverandører sikres det, at 
verdensmålene følges i produktioner udenfor 
Danmark. 

Den grønne cirkulære forretningsmodel 
inkluderer seks verdensmål med tilhørende 
undermål: 
Verdensmål 4 + delmål 4.4+4.5+4.7 
Verdensmål 5 + delmål 5.5 
Verdensmål 7 + delmål 7.2+7.a 
Verdensmål 8 + delmål 8.3+8.7 
Verdensmål 15 + delmål 15.2+ 15.b
Verdensmål 12 og delmål 12.2+12.4+12.5+12.8 
implementeres i løbet af 2022.

· Brug af hampefibre og genanvendt materiale 
i tekstilproduktionen. Hamp bliver desuden 
udnyttet 100%, så der ikke er noget, der går til 
spilde. Take back-ordning er blevet integreret 
og emballagen genanvendes.

· Værdikædesamarbejde: Forskellige initiativer 
er sat i gang, så som fælles transport, indkøb 
af metervarer, lager samt systuesamarbejde 
med fokus på at reducere CO2 udledningen 
mest mulig.

· Internationalt eksportpotentiale: Nye agen-
ter på eksport, messedeltagelse, webshop og 
værdikædesamarbejde identificeret

· Nye arbejdspladser: Etablering af systuer 
i Danmark, hvor god kvalitet er i højsædet 
og socialt udsatte er velkomne, fx kan unge 
autister og personer med tilsvarende diagnos-
er ansættes. Etablering af “Bloktryk”-fabrik i 
Indien med fokus på det gode håndarbejde og 
fortsat udvikling og oplæring i håndværket.



Faktaboks om projektet: 
“Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020, andet forløb 2020-2021 samt sidste forløb udelukkende for iværksættere 
2021-2022. Projektet er finansieret af EU’s Regionalfond samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2-reduktion, minimering af af-
fald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læse i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business. 

Læring
Forretningsmodellen er blevet mere konkret 
gennem nye designgreb og tæt dialog med 
Rethink Consulting i Rethink Business 
projektet. 
Ny viden er skabt i forhold til nye naturfibre, 
cirkulær omstilling og den nye grønne forret-
ningsmodel, hvilket har været medvirkende 
til at skærpe virksomhedens samfundsansvar, 
produkter i nye tekstilfibre samt værdikæde-
samarbejdet i Danmark og Indien.

https://ldcluster.com/
https://rethinkbusiness.dk/

