
Det gamle håndværk lever 
Møbelpolstrer har åbnet forretning på Vejlevej 

  

 

Tekst: Jørgen Hasseriis 

  

Dilemma: Det gamle arve stykke med  udskæringer, løvefødder osv. trænger til en gevaldig 

opkvikker. 

 

Hvad gør man? En dyr ombetrækning, og så er det historiske møbel bevaret. Eller skulle man 

bare hive den ud og købe en håndfuld discountmøbler til samme pris? 

 

Det dilemma kender de fleste vist til - og møbelpolstrerne mærker det. Der er ikke mange, der 

vælger den dyre løsning. Men for møbelpolstreren selv er det en passion at arbejde med gamle 

stole. Her kræves håndværk med at bygge stolen op igen, ombetrække, sætte nye gjorder på 

(spændremme under fjedrene), nyt fyld osv.  

 

Det gamle håndværk er også forklaringen på, at Anders Bonnemann nu har åbnet sin egen 

virksomhed i Horsens, AP Møbelpolstring. 

 

Han brænder for det gamle håndværk og er efter eget udsagn den eneste, der tager sig af det 

her i byen. Han har åbnet forretning på Vejlevej 147 og erkender, at det ikke er privatkunder, 

man kan basere sin virksomhed på. En istandsættelse af en gammel stol løber op i mange tu-

sinde kroner, og så vælger mange at købe nyt - hvad enten det er kvalitet eller discount. 

 

Sælger kvalitet 

Anders Bonnemann kan godt følge den vanskelige overvejelse, om det kan betale sig at ombe-

trække. Og han er klar med et godt råd: 

- Har man billige møbler, kan det slet ikke svare sig. Jeg vil ikke stå her og råde folk til at om-

betrække en stol, der har kostet 100 kr. Det handler om kvalitet. Har man en arkitekttegnet 

eller en arvet stol, så er det klart, at man kan få noget ud af investeringen. Men ellers er det 

dyrt at ombetrække i forhold til den værdi, møblet har. Arbejdet skal jo ofte gøres i hånden, 

og det tager tid og koster, forklarer Anders Bonnemann, der udelukkende tager sig af polstring 

af møbler. Auto- og bådsæder f.eks. lader han andre om. 

 

Den 29-årige møbelpolstrer lægger vægt på kvalitet og har også et showroom oven på værk-

stedet, hvor man kan udvælge stoffet til møblerne. Her er god plads, fordi der skal være stil 

over det.  

- Som møbelpolstrer skal vi sælge kvalitet, konstaterer Anders Bonnemann om det indret-

ningsmæssige i showroomet.  

 

Han har arbejdet sit halve liv inden for branchen, siden han som 14-årig blev vaskedreng hos 

Friis Møbler (nu Engell Møbler).  

 



Da Friis Møbler gik konkurs, stod han midt i læretiden og færdiggjorde så uddannelsen i Kø-

benhavn for seks år siden. Siden kom han tilbage til Horsens, hvor han bl.a. har været pro-

duktudvikler og sælger inden for branchen. Men nu er han altså blevet herre i eget hus - med 

basis i håndværket. 

- Møbler er ikke kun industri. Det er et gammelt håndværk at være møbelpolstrer, og det har 

jeg virkelig fået smag for, fortæller Anders Bonnemann, hvis kone også fik smag for det, men 

desværre ikke kunne holde til det hårde arbejde. Hun måtte opereres i hænderne og er nu i 

gang med en anden uddannelse. 

 

- Ja, det er et hårdt fag, fordi hænderne virkelig skal bruges, fortæller han, mens han tager fat 

i en stol fra morfars tid og demonstrerer sit håndværk.  

Stolen ligger der ca. to arbejdsdages indsats i, før den er så god som ny. 

 

Fjedrende ordrebog 

Anders Bonnemanns gamle mester i København, Peter Hansen, er medejer af AP Møbelpol-

string, og de to kolleger samarbejder om kunderne, der primært er firmaer, institutioner og 

lignende.  

 

Private kunder er der naturligvis også plads til, men virksomheden kan ikke klare sig med dem 

alene.  

 

I ordrebogen er det således for øjeblikket Arne Jacobsen-stole fra et sjællandsk plejecenter, 

der fylder godt op. 

 

Anders Bonnemann er dermed kommet godt fra start i de 500 kvm store lokaler, hvor Idéskilte 

før holdt til.  

 

Skærfemaskine, sædepresser, symaskine, ergonomiske hæve-sænkeborde, udsugning osv. er 

i fuld gang, og det ser fjedrende og fint ud i ordrebogen.  

 

Det har betydet, at Anders Bonnemann allerede har udvidet medarbejderstaben med en elev 

og en møbelpolstrer mere. 


