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Fra fodermester til møbelpolstrer
Susanne Justsen

Karriereskift: Henrik Holm har ikke blot brug for finger- snilde og gode armkræfter, men
også kreativ sans

NØRRESUNDBY: Møbelpolstring kræver ikke blot fingersnilde og gode armkræfter. Man skal
også være kreativ med sans for former og farver og have evnen til at forestille sig det færdige
resultat, allerede inden arbejdet er begyndt.

Det ved 31-årige Henrik Holm fra Nørresundby alt om. Han blev i november sidste år
færdiguddannet som møbelpolstrer fra Skive Tekniske Skole og står nu i spidsen for den
nystartede afdeling af AP Møbelpolstring på Virkelyst i Nørresundby.

- Møbelpolstring er et sjovt arbejde med mange udfordringer. Ikke to møbler ligner hinanden, så
det er altid forskelligt fra opgave til opgave, hvordan man skal gribe tingene an, fortæller han.

At Henrik Holm er endt som ekspert udi fjedremontering, udskæring af læder, syteknik og
påsætning af kantbånd, galloner og pyntesøm, er lidt af en tilfældighed. Oprindelig er han nemlig
uddannet landmand og har senest arbejdet som fodermester på en stor svinegård i Dronninglund.

Men da familien blev nødt til at flytte til København, fordi hustruen skulle påbegynde uddannelsen
som dyrlæge på Landbohøjskolen, måtte han finde på noget nyt at lave.

- En dag så jeg en avisannonce, hvor PRH Møbelpolstring på Frederiksberg søgte en ny
medarbejder. Jeg havde aldrig tidligere tænkt på, at møbelpolstring kunne være noget for mig, men
min nysgerrighed var vakt, så jeg tog ud til Frederiksberg og snakkede med chefen, fortæller
Henrik Holm, der kort tid efter kunne begynde på et nyt kapitel i sit arbejdsliv.

I starten fungerede han som arbejdsmand og skulle blandt andet sørge for at transportere de
færdigpolstrede møbler ud til kunderne. Men aftalen var, at han efter en periode på tre måneder
skulle tage hul på uddannelsen som møbelpolstrer på Skive Tekniske Skole. Uddannelsen er en
kombination af skoleophold og praktisk arbejde hos en professionel møbelpolstrer, og Henrik
Holm kunne således stå i lære hos PRH Møbelpolstring på Frederiksberg, hvor han allerede var
ansat.

- Min chef skubbede på for at få mig i gang med uddannelsen, men der gik faktisk to år, før det
skete. Vi var jo lige flyttet til København, så tanken om at skulle til Skive holdt mig tilbage, husker
Henrik Holm, der dog til sidst måtte erkende, at lysten til faget var større end ærgrelsen over de
logistiske problemer, der fulgte med.

Ofte arvestykker

- Jeg kunne jo se, at arbejdet var til stor glæde for mange mennesker. Allerede mens jeg
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transporterede møbler som arbejdsmand, så jeg rigtig mange glade ansigter. Gamle damer, der
med glædestårer i øjnene rykkede i plasticindpakningen for at se det færdige møbel, nærmest
inden jeg havde fået det ind ad døren. Der var ofte tale om arvestykker, de havde fået sat i stand,
så det var noget, der betød virkelig meget for dem, siger Henrik Holm.

Da det fire år lange uddannelsesforløb blev afsluttet 1. november, kvitterede Henrik Holms chef på
Frederiksberg for indsatsen med et tilbud, den nybeslåede møbelpolstrer havde svært ved at sige
nej til. Indehaveren af PRH Møbelpolstring havde fire år tidligere sammen med en kollega
etableret forretningen AP Møbelpolstring i Horsens, og nu var de blevet enige om, at markedet
godt kunne bære en afdeling af AP Møbelpolstring i det nordjyske. Henrik Holm blev sat i spidsen
for den nye forretning, der råder over godt 300 kvadratmeter fordelt på to etager på Virkelyst i
Nørresundby.

- Det er en stor fordel at køre med AP Møbelpolstrings koncept. Jeg har fået større lokaler, end jeg
ville have fået, hvis jeg skulle have startet op helt på egen hånd. De har en regnskabsdame, der
tager sig af det økonomiske, så det behøver jeg ikke gå så meget ind i. De kan hjælpe mig med
prissætning, hvilket er noget af det sværeste i branchen, især når der er tale om større
erhvervsopgaver. Og endelig forsyner de mig med opgaver fra afdelingen i Horsens, indtil jeg
kommer rigtigt i gang, siger Henrik Holm, der lige fra første dag har haft fulde arbejdsuger med
polstringsopgaver for både private og erhvervsvirksomheder.

Hans første større projekt var en Finn Juhl sofa med tilhørende stol, og i øjeblikket er han i gang
med at ombetrække en række sædehynder samt en Arne Jacobsen svanestol. Bagerst i lokalerne
venter andre Arne Jacobsen-klassikere i form af 18 syv'er stole, som et firma gerne vil have
forsynet med nyt læderbetræk.

- Jeg håber på, at der med tiden kommer arbejde nok til, at jeg kan få nogle ansatte. To-tre
medarbejdere vil være ideelt, siger Henrik Holm.
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