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MØBELPOLSTRER: Grundighed 
er en dyd, der ’rimer’ særde-
les godt på Peder R. Hansen. I 
hvert fald i overført betydning, 
når man tænker på den Peder 
R. Hansen, der har drevet sin 
møbelpolstrerforretning på 
Søndre Fasanvej 70 siden 1994. 

Grundig er han, når han om-
polstrer folks møbler, og grun-
dig var han, da han ansatte sin 
første medarbejder og lærling 
for 20 år siden:

»I de første mange år har 
jeg kaldt min forretning P.R.H. 
Møbelpolstring, men for en 
måned siden skiftede vi navn 
til AP Møbelpolstring, det står 
simpelthen for Anders og Pe-
ter. Anders var min første lær-
ling, som var ansat hos mig i 
flere år, indtil han flyttede til 
Jylland. Nu er han blevet min 
partner og leder vores afdeling 
i Horsens,« fortæller Peder R. 
Hansen.

En ramme af guld
Over ham hænger fem indret-
tede portrætter af unge men-
nesker med hver deres ompol-
strede lænestol. De er alle Pe-
der R. Hansens tidligere lær-
linge. 

To af  rammerne er endda 
i guld for at vise, at de to lær-
linge fik den højeste karakter 
i deres årgang. 

Den første lærling Anders 
Bonnemann hænger naturlig-
vis også på væggen, ligesom 
Henrik Holm, der i dag er di-
rektør for AP Møbelpolstrings 
afdeling i Aalborg.

»Jeg synes, det er vigtigt at 
have elever, så man kan give 

faget videre til fremtiden. De 
fleste af dem, der er uddannet 
her, er stadig i faget. Det tager 
fire år at blive møbelpolstrer, 
hvor du skiftevis er på skole og 
ude i lære. Mit mål med mine 
lærlinge er, at de skal kunne 
arbejde som svende, når de 
er færdige,« forklarer Peder 
R. Hansen og fortsætter:

»Det er vi lykkedes med 
her, og det er en stor tilfreds-
stillelse.« 

Bliver aldrig træt af faget
Selv har han aldrig tvivlet på, 
at møbelpolstrer var den titel, 
han ville putte på sit livsværk. 
Allerede som 12-årig hjalp han 
til i farens møbelpolstrerforret-
ning, hvor han senere blev ud-
lært fra. Og gennem alle årene 
var det Peder R. Hansens mål 
at blive sin egen herre en dag. 

Det blev han så for 20 år 
siden, da lokalerne på Sønd-
re Fasanvej 70 blev ledige. Si-
den er forretningen vokset fle-
re gange, og han bliver aldrig 
træt af faget:

»Det sjove ved håndværket 
er, at der hele tiden kommer 
nye møbler ind. Der er selv-
følgelig mange af  de samme 
møbler, men der kan gå lang 
tid imellem dem, så det er hele 
tiden en ny opgave. Det er al-
drig det samme, man står og 
laver hver dag, hvilket man 
tydeligt kan se, hvis man går 

rundt i værkstedet i dag, hvor 
der står vidt forskellige møbler 
rundt omkring,« siger Anders 
R. Pedersen.

Højest tre dage
Lader man blikket glide rundt 
blandt de mange plastikindpak-
kede møbler på gulve og borde, 
giver de da også et broget ind-
tryk. Gamle sofaer, der ser nye 
ud igen. Arne Jacobsens Syver-
stol med nyt sort læderbetræk. 
Hans Jørgensen Wegners bam-
sestole med nyt lyst betræk. 

Alle står de og venter på at 
blive hentet på Søndre Fasan-
vej, hvor det er en dyd, at kun-
den kun venter højest tre ar-
bejdsdage, når man først har 
afleveret sit møbel. Der kan dog 
godt være nogle måneders ven-
tetid på at få lov at aflevere det.

»For mig er det en rigtig stor 
tilfredsstillelse at kunne afleve-
re et møbel, som kunden bliver 
oprigtigt glad for. Det er super 
lækkert, at modtage penge fra 
folk, der står og smiler. Det er 
der, hvor jeg er allermest stolt 

af  mit arbejde,« siger møbel-
polstreren.

Og selv om han efterhånden 
har haft tusindvis af møbler i 
hænderne, bliver han stadig be-
gejstret, når der kommer over-
raskelser ind af døren:

»Det bedste ved faget er, når 
der kommer nye ting ind, hvor 
man bliver udfordret. Det gør, at 
det bliver ved med at være sjovt. 
Det er også sjovt, når vi afle-

verer et færdigt møbel, og fru 
Jensen ringer tre dage senere 
og siger, at hun er glad. Det kan 
man leve af en hel dag. Hvis 
man kan lide arbejdet, så tror 
jeg også, man bliver, til man er 
pensionist,« fortæller Peder R. 
Hansen, der da heller ikke har 
de fjerneste intentioner om no-
gensinde at skifte karrieren ud 
med noget andet.

Manden bag møblers makeover
GODT HÅNDVÆRK. Selv om møbelpolstrer Peder R. Hansen har haft fi ngrene i tusindvis af møbler, 
kan det stadig redde hans dag, når fru Jensen ringer og siger, at hun er glad for sit ’nye’ møbel.

Fakta

KENDER DU TIL GODT HÅNDVÆRK?
 ■ Frederiksberg Bladet giver i en serie unge, udlærte 

svende (m/k) mulighed for at fortælle om deres karriere 
i Frederiksbergs forskellige håndværkerfag. 

 ■ Hvordan oplever de unge, der rent faktisk gennemfører deres 
uddannelse og får arbejde, den virkelighed, de kommer ud til? 

 ■ Hvad ser og oplever de som godt håndværk? 

 ■ Kender du en, der lever op til betegnelsen som ’God Håndværker’, 
så send os en mail. Måske inddrager vi hende eller ham i serien.  Vi 
har skrevet om: glarmesteren, slagteren, brodøsen, møbelsnedkeren, 
Skriv til redaktionen på: red@frederiksbergbladet.dk
 

Håndelag og et skarpt blik er centrale kompetencer for en god møbelpolstrer. Foto:  Rikke Milling

Møbelpolstrer Peder R. Hansen begyndte allerede som -
årig at hjælpe til i farens forretning, i  år har han været 
selvstændig på Søndre Fasanvej. Foto: Rikke Milling


