
K lokken slår ni. ATP’s kantine i 
Haderslev ligger endnu stille, men i 

køkkenet er der liv. Ved et højt bord står 
medarbejderne samlet for at nyde en 
friskbagt bolle ved dagens rituelle mor-
gensamling. Her bliver udvekslet stort og 
småt, inden personalet fortsætter med at 
lave dagens ret, som i dag er spinatpande-
kager med bønnehummus, boller i karry 
og pund til pund-kage med 
fersken. For køkkenleder 
Steffen Kähler er mødet en 
fast del af arbejdsdagen, 
for det, der betyder mest 
i køkkenet, er trivslen 
blandt medarbejderne. 

”Vi er her alle sammen 
minimum otte timer om 
dagen, så det er en stor del 
af vores liv. Trives man 
ikke på sin arbejdsplads, så 
følger det også med over 
i fritiden. Trivsel er det ypperste, det skal 
bare fungere,” siger Steffen Kähler. 

Frihed til at eksperimentere
For Steffen Kähler er en af nøglerne til god 
trivsel at give plads til, at medarbejdere får 
indflydelse – fx på maden, de laver. Folk 
trives, når de har frihed til at eksperimen-
tere, mener Steffen Kähler og nævner som 
eksempel, at en af hans medarbejdere en 
dag ville lave kalkunbacon, selvom Steffen 
Kähler normalt er mere til klassisk bacon. 

”Jeg sagde ’do it’, og det blev virkelig 
vellykket og smagte super godt. Det var 
ren win-win. Og vedkommende følte, at 

det var fedt, at der var tid og frihed til at gå 
og hygge sig med det. Det er de små tiltag, 
der i det lange løb giver medarbejderne en 
følelse af at blive accepteret,” siger Steffen 
Kähler.

For Steffen Kähler er det en priori-
tering at eksperimentere i køkkenet 
for at styrke den faglige udvikling. 
Medarbejderne fremstiller for eksempel 

deres eget bacon, ryger 
fisk og laver spegeskinke. 
Og køkkenet har inve-
steret i en professionel 
pølsepresser, så medar-
bejderne i grillsæsonen 
fremstiller egne pølser. 

”Vi vælger det til, vi 
selv kan lave og synes er 
spændende. Det tager 
måske lidt længere tid, 
men vi vil gerne give folk 
’lidt, men godt’, og smags-

oplevelsen er noget helt andet, når man 
laver maden fra bunden.”

Husk positiv feedback
Ros og anerkendelse lægger Steffen 
Kähler også vægt på. Og når han får et smil 
tilbage, kan han mærke, at anerkendelse 
betyder noget. Skamrose gør han sjæl-
dent, for medarbejderne ved godt, at de 
er dygtige, forklarer han. I stedet kommer 
roserne i mindre bidder eller ved specielle 
lejligheder.

”Jeg siger for eksempel: ’Det der sma-
ger afsindigt godt’, ’det ser pissegodt 
ud’ eller ’flot anrettet’. Det kan bare 

”Vi er her alle 
sammen mini-
mum otte timer 
om dagen, så det 
er en stor del af 
vores liv.”
STEFFEN KÄHLER

BLÅ BOG
ō� 6WHIIHQ�.ÃKOHU�

ō� .ýNNHQOHGHU�KRV�$73�L�+DGHUVOHY��GHU�
er en af ATP’s seks afdelinger i landet.

ō� 7UHIRU�(ZLL�L�.ROGLQJ�

ō� 5HVWDXUDQW�)UDQFR�

ō� 6RXVFKHI��6FKDFNHQERUJ�6ORWVNUR�

ō� 5LVWRUDQWH�3LD]]D�'XRPR�3LHDW]D�L�
Norditalien.

ō� 8GGDQQHW�NRN�IUD�+RWHO�.ROGLQJIMRUG�
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Dagens ret 
ō��6SLQDWSDQGHNDJHU�

med bønnehummus
ō��%ROOHU�L�NDUU\
ō��3XQG�WLO�SXQG�NDJH�

med fersken. 

portræt ATP i Haderslev



være i forbifarten,” fortæller køkkenle-
deren.

Steffen Kähler husker også at over-
bringe ros og ris fra ATP’s medarbejdere 
til køkkenpersonalet. 

”Så ved personalet, at der er nogen, der 
virkelig værdsætter deres arbejde,” siger han. 

Kantinehygge 
Fra bordene i kantinen har ATP’s medar-
bejdere udsigt til store fotografier på væg-
gene, der portrætterer køkkenpersonalet 

Lys og blomster på bordet. Steffen Kähler og hans køkkenhold sørger for at skrue op for hyggen i kantinen.

Sund mad i stakkevis – i dag serverer ATP’s 
kantine spinatpandekager.

Steffen Kählers 
bedste køkkentip
”Prioriter renlighed, og hold orden. Det 
giver overblik, overskud og betyder, at 
det, man er i gang med, bliver godt 
i sidste ende. Mister man snoren og 
grebet om ordenen, kan madlavningen 
ende med et dårligt resultat.” 

Sådan fremmer 
du trivslen i 
køkkenet 
Skab kultur om ærlighed 
Ærlighed betyder, at man som men-
neske åbner op om sig selv. Det giver 
respekt og forståelse for, hvem man er. 

Giv plads til humor 
Humor er vigtigt. Nogle gange skal 
der også være plads til plat humor 
– det gør hverdagen lidt sjovere og 
giver en afslappet atmosfære.

Slip kontrollen 
Stol på, at køkkenpersonalets beslut-
ninger er rigtige. Tillid avler tillid. 

Frihed 
Der skal være frihed til at gøre det, 
man brænder for, både fagligt i 
arbejdsdagen og frihed til at få hver-
dagen til at hænge sammen. 

 

i forskellige hverdagssituationer. Ved 
vinduerne står to reoler med både skønlit-
teratur og bøger som ”Madkunst” og 
”Sund junkfood”. Det var Steffen Kählers 
idé at få bogreolerne ind i kantinen, så 
medarbejderne kan bladre i bøger om 
mad. På en rund tromle står levende lys og 
krydderurter i potter, der danner kontrast 
til resten af lokalets kliniske, hvide lang-
borde. For Steffen Kähler er kantinen som 
et andet hjem.

”Jeg kan godt lide stearinlys og blom-
ster. Jeg kan godt lide, at der er noget 
hjemlig hygge, så det prøver jeg også at 
føre ind i kantinen,” siger han. 

Og hyggen lægger folk mærke til, for 
i år vandt Steffen Kähler Foreningen 
Kantine & Køkkens Kantinepris 2019. En 
af de kommentarer, som Steffen Kähler 
fik med på vejen, da prisen blev over-
rakt, var: ”Der hygges om de ansatte.” 
Køkkenlederen kan godt nikke genken-
dende til, at han ”hygger med små serve-
ringer og overraskelser”.

”Hvis det altid er det samme, vi ser-
verer, vænner gæsterne sig til det. Det er 
som med en havudsigt. I starten er den 
flot, men efter noget tid sætter man ikke 
pris på udsigten på samme måde. Sådan 
er det også inden for madlavning. Man 
bliver nødt til hele tiden at pirre sanserne 
og komme med nogle nye indspark, der 
overrasker folk,” siger Steffen Kähler. Det 
kan være svært i en travl hverdag, men et 

tæt samarbejde mellem køkkenlederne i 
ATP’s seks afdelinger giver inspiration til 
fornyelse.

Pynt skal spises
Uden for køkkenvinduet ved tre store 
højbede med tallerkensmækkere og 
salvieblomster står Steffen Kähler 
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Lotte Hansen, 38 år,  
køkkenmedhjælper 

Hvad er god trivsel for dig? 
”Det er, at man kommer godt ud af det 
med sine kollegaer og hjælper hinanden. 
Der er ikke noget ved at komme på arbejde 
og tænke, at det har man ikke lyst til. Vi har 
det godt her i køkkenet, og jeg føler, at vi 
kan snakke om alt, og at vi hjælper hinan-
den, både kokkene og medhjælperne.”

Hvad betyder ros og anerkendelse for dig i 
dit arbejde? 
”Man bliver glad af ros og anerkendelse, 
men det er ikke noget, jeg tænker så meget 
over, for man siger jo ikke: ’Ej, hvor er det 
fedt, at du lige har lavet de yoghurter,’ for 
det gør vi bare.”

Hvordan bidrager du selv til trivslen?
”Jeg bidrager ved at prøve at være i godt 
humør og være hjælpsom. Man bliver 
hurtig påvirket, hvis andre eller en selv er i 
dårligt humør og trist.”

Anni Cordes, 50 år,  
køkkenmedhjælper

Hvad er god trivsel for dig? 
”Det er godt humør og at tale ordentligt 
til hinanden. Der skal være en god og sjov 
tone, og man skal føle sig velkommen. Jeg 
møder lidt senere ind, men mine kollegaer 
reagerer altid på, at jeg kommer, og hilser 
mig godmorgen. Det betyder virkelig meget 
at blive set og hørt, når man kommer ind 
ad døren.”

Hvordan kan du lide at modtage feedback?
”Det skal være konstruktivt. Jeg er meget 
imod fælles skideballer. Det er mere respekt-
fuldt at komme med konstruktiv kritik og 
som medarbejder tage imod den positivt.”

Hvordan bidrager du selv til en bedre trivsel?
”Jeg prøver at være positiv. Jeg har tit fået at 
vide, at jeg ser alvorlig ud. Så når jeg går ind 
i kantinen, tænker jeg over, om jeg ser sur 
ud. Man behøver ikke at smile hele tiden, 
men jeg synes, det er vigtigt at smile.”

Claus Christensen, 41 år, kok

Hvad er god trivsel for dig? 
”For mig er trivsel især, at arbejdet hænger 
sammen med privatlivet og er en helhed. Det 
er vigtigt, at min hverdag fungerer. Trivsel er 
også et godt klima mellem kollegaerne. Der 
skal være plads til sjov. Jeg vil næsten sige, at 
det er alfa og omega for god trivsel. Og at man 
finder tilfredsstillelse i det arbejde, man laver.”

Hvad betyder ros og anerkendelse for dig i 
dit arbejde? 
”Det betyder rigtig meget for mig. Jeg er 
glad for positiv feedback, men jeg vil lige så 
gerne have, at folk siger, hvis de ikke synes, 
det er godt. Det er fedt, når nogen stiller 
spørgsmål og undrer sig over, hvorfor man 
har gjort noget på en bestemt måde.”

Hvordan bidrager du selv til en bedre trivsel? 
”Jeg synes, jeg kommer med en god por-
tion godt humør hver dag. Og jeg prøver 
dagligt at nå et højt fagligt niveau sammen 
med de andre.” 

med sin sorte saks og klipper blomster 
og krydderurter til en stor buket, som 
skal bruges til at dekorere maden. Pynt er 
vigtigt for appetitten. 

”Maden skal spises, så pynten skal også 
være spiselig. Det giver måske kantinens 
gæster lyst til at vælge noget mad, de 
ikke har prøvet at spise før,” siger Steffen 
Kähler. 

Han går ind i køkkenet og begynder at 
udsmykke dagens kage med pink hind-
bærglasur. Senere skal kagen pyntes med 
orange blomster. 

Der er et par lilla salvieblomster 
tilovers fra buketten, som Steffen Kähler 
tager med ud i kantinen og sætter i en 
vase. Inde i køkkenet står kokken Kenneth 
Staal ved køkkenbordet og folder pan-
dekager. Med en ske øser han den hvide 
bønnehummus på de 18 grønne udrullede 
pandekager foran ham. Derefter ruller 
han dem med bagte tomater og hjemme-
lavede rejechips, så de spisende kommer 
til at opleve et sprødt knas inde i rullen. 
Derefter pynter han pandekagerne med 
flere rejechips og friske blomster. 

”Vi topper maden, så det ser indbyden-
de og lækkert ud for gæsterne hver dag. 
Maden smager bedre, når den ser godt 
ud,” siger Kenneth Staal.

Bevægelserne i køkkenet glider op i 
tempo, for om fem minutter er klokken 
kvart over 11, og maden skal serveres. I 
den anden ende af køkkenet er kok Claus 
Christensen i gang med at hælde karry 
over kødbollerne. Køkkenmedhjælper 
Anni Cordes hjælper ham med at pynte 
fadet med grønt på toppen. 

”Så er vi klar,” siger Claus Christensen.   ■
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T E K S T :  M I A  D E R N O F F •  F O T O :  J A C O B  N I E L S E N   

Hvordan ser den rigtige 
uniform ud? Alt fra forret-
ningen til farven, formen og 
funktionaliteten skal gen-
nemtænkes, inden I bestil-
ler beklædning. Og hvad 
med en bæredygtig model? 
Syet af jeres aflagte duge? 
Mulighederne er mange, og 
Visitor guider jer på vej. 
 
T E K S T M I A  D E R N O F F
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T E M A

Skal det være med 
lange ærmer eller korte 
ærmer? Skal forklædet 
være over eller under 
knæet? Skal skjor-
ten være hvid eller 
sort? Og hvem skal 

lave den? Skal man hyre en designer – 
som da Park Hyatt i New York hyrede 
Michelle Obamas foretrukne designer, 
Narciso Rodriguez? Eller skal man hive 
en færdig løsning ned fra hylden – den 
er både billigere og hurtigere? 

Som noget af det første skal man 
vide, hvad man vil signalere. 

»Når man vælger uniform, skal man 
i høj grad tænke over, hvordan den 
understøtter signalet til gæsterne, og 
hvordan den passer til omgivelserne 
og til den mad, man lægger på taller-
kenerne,« siger Peter Bjerg Jørgensen, 
der er marketingchef hos De Forenede 
Dampvaskerier, som har stor erfaring 
med at udleje uniformer.

Hos svenske Ted Bernhardtz Group, 
der i mere end 100 år har designet 
uniformer til virksomheder som blandt 
andre McDonald’s i Norden og SAS, er 
designer og kreativ direktør Linda Öh 
enig. 

»Vi arbejder tæt sammen med  
 virksomhederne for at indfange deres 
ønsker og drømme. Det gør vi ved, at 
vores designafdeling stiller en masse 
spørgsmål, og det vigtigste går på, 
hvordan de vil se sig selv i markedet. Så 
prøver vi at udvikle og designe kollektio-
nen efter det,« siger hun. 

STANDARD MED ET TVIST
Ted Bernhardtz Group At Work sælger 
også standardiserede uniformer fra 
virksomhedens egen kollektion ’At Work 
Collection’ da det er en tidskrævende og 
dyr proces at specialdesigne unifor-
mer – det er som oftest kun de store 
virksomheder, der vælger den løsning, 
fortæller managing director i Ted 
Bernhardtz Group At Work Björn Ödman. 

Men en standarduniform udelukker 
ikke, at man kan sætte sit individuelle 
præg på den. Man kan få en designer til 
at hjælpe med at sammensætte det tøj, 
man hiver ned fra hylderne. Eller vælge 
at skifte et enkelt element ud.

»Hvis du har et gråt jakkesæt med et 
tørklæde, kan du give det et helt andet 
udtryk, hvis du vælger et nyt tørklæde. 
Et tørklæde er ikke en dyr vare, fordi det 
er onesize. Så kan man skifte tørklædet 
ud hvert år og beholde det samme jak-
kesæt,« foreslår Björn Ödman.

Samme anbefaling kommer fra Vibeke 
Lassen Nielsen, der har levet et langt 
liv som industriel beklædningsdesig-
ner med opgaver for bl.a. DSB, Billund 
Lufthavn, Postvæsnet (Post Nord) , 
Glyptoteket, B&O og mange flere.

»Hvis man ikke har råd til at få syet 
en unik uniform, kan man skeje ud med 
forklæder, slips, en halsklud eller gule 
sneakers. Alene dét kan gøre en stor 
forskel,« siger hun.

DET GRØNNE SIGNAL
I en tid med fokus på bæredygtige 
løsninger, og hvor netop tekstilindu-
strien står for en stor del af de røde 
tal i klimaregnskabet, kan man også 
gå den grønne vej. Hos De Forenede 
Dampvaskerier har man fundet på et nyt 
tiltag, der hedder Recy. Her bliver virk-
somheders aflagte duge transformeret 
til uniformer. 

»Når dugen ikke kan mere, fordi der 
er en plet eller et hul i hjørnet, kan vi sy 

den om og bruge den til uniformer. Vi har 
lige lanceret en ny kokkejakke og nye 
forklæder, og ønsketanken er, at det er 
kundens egne duge, der bliver brugt til 
kundens egne uniformer,« siger Peter 
Bjerg Jørgensen. 

Men én ting er gæsternes indtryk og 
virksomhedens aftryk. Det helt univer-
selle er, at de ansatte føler sig godt 
tilpas og kan bevæge sig frit i tøjet.

»Hvis du har en uniform, du er glad for, 
som passer dig godt og er rar at have 
på, har du en meget bedre indstilling og 
udfører dit job bedre for dine kunder,« 
mener Björn Ödman fra Ted Bernhardtz 
Group At Work. Og Vibeke Lassen 
Nielsen er enig. F

»Hvis man er smart klædt 
på, føler man sig godt tilpas 
og ranker uvilkårligt ryggen. 
Man ved, at uniformen er i 
orden og passer til den givne 
arbejdssituation. Man udstråler 
selvtillid og sikkerhed, og disse 
faktorer er et stort skridt på 
vejen til at kunne yde den rette 
service,« siger Vibeke Lassen 
Nielsen.

Foto: M
ia Dernoff



På restauranten Sukaiba har personalet 
specialdesignede uniformer på. Det er en 
oplevelse for både gæster og de ansatte, mener 
bar- og restaurantchef Juuso Hakanen, der også 
er gået i gang med at få syet sæsonuniformer.

Hos Sukaiba  
skifter uniformen  
med sæsonen

T E K S T : M I A  D E R N O F F  •  F O T O :  J A C O B  N I E L S E N

Hos Sukaiba har alle funktioner i 
restauranten og baren fået en uniform 
med egen identitet, så gæsterne kan 
genkende, hvem der er tjener, runner, 
bartender og host. Hostens kjole er deko-
reret med lilla blomster på en baggrund af 
turkisblåt stof. Nogle gæster kan finde på 
at spørge, hvor kjolen er fra, og om man 
kan købe den, fortæller Juuso Hakanen. 
Men uniformen er hverken hylde- eller 
metervare, der kan købes i butikkerne. 

»Jakkesættet er det eneste, vi ikke 
har fået designet. Det skal være lidt 
klassisk, så det er en almindelig ka-
talogjakke. Alt det andet er helt unikt 
designet til os,« siger Juuso Hakanen.

GÅR EFTER WOW-EFFEKTEN
Mens Sukaiba var under opbygning, be-
sluttede Juuso Hakanen at ændre uni-
formerne. Bar- og restaurantchefen går 
op i, at en uniform skal være behagelig 
at have på, og at den også fungerer 
praktisk – at der for eksempel er lommer 
i tjenernes uniform, så de har et sted at 
opbevare vinoplukkeren og det papir, de 
har med sig hele tiden. Og så vidste han, 
at designet skulle skille sig ud. 

»Vi ville være de første, der går all in 
og bruger lidt mere tid og de lidt flere 
penge, som det kræver. Så gæsterne får 
en wow-oplevelse, når de kommer.« 

Juuso Hakanen tog derfor fat i desig-
neren Gianni Lilliu, som han tidligere har 
samarbejdet med. Juuso Hakanen fandt 
hurtigt ud af, hvordan han ville have 
kjolerne til at se ud, og vidste også, at 
han ville have en erstatning for den klas-
siske tjenervest, som han synes er »så 
uprofessionel«. 
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På toppen af Bella Sky lig-
ger den japanskinspire-
rede restaurant Sukaiba. 
Træder man indenfor 
som gæst, møder man 
værten, også kaldet 
hosten. En kvinde iført 

en lang, turkis, specialdesignet kjole. For 
på Sukaiba har de valgt at specialde-
signe deres uniformer til restauranten 
og baren. 

»Jeg synes, at uniformen er lige så 
vigtig som alt andet. Det er en oplevelse 
for personalet, men også for gæsterne. 
Når jeg får nye ansatte, er de helt be-
gejstrede og fortæller mig, at det har de 
ikke set før,« fortæller Juuso Hakanen, 
som er bar- og restaurantchef. 

Tre eksempler på Sukaibas nye 
uniformer. Juuso Hakanen vidste 
med det samme, at det var den 
stil, han ville have. 



hvad det er for nogle forklæder, fordi de 
gerne vil købe dem med hjem. De synes, 
at de er pæne og lækre, og de kan se, at 
det er kvalitet,« fortæller Mike B. Stage.  

Når klokken slår 17.30, er det tid til, 
at tjenerne skifter sko. Så går aften-
serveringen i gang, og de almindelige 
sorte sko byttes ud med en pæn sort 
sko til aftenbrug. Men selv om skoene 
udstråler glamour, er tjenernes fremto-
ning stadig afslappet, fortæller Mike B. 
Stage. 

På Nymindegab Kro er det ikke ual-
mindeligt at se en tjener læne sig op ad 
vindueskarmen og sludre med gæster-
ne, den hvide skjorte er ikke pressefol-
det, og krops- og ansigtsudsmykning 
som eksempelvis en næsering er også 
tilladt – så længe det overholder dansk 
lovgivning og ikke har racistiske, politi-
ske eller religiøse symboler, da det kan 
virke krænkende, siger Mike B. Stage. 

»Her kan vi godt lide at smøge ær-
merne på skjorten op, så man kan se 
armene og måske også en tatovering. 
Det gør, at man som gæst ikke føler, at 
vi er så stamme i betrækket her.« F 

På Nymindegab Kro har personalet frihed til at vælge 
slips og sko, og det giver anledning til gode snakke 
med gæsterne. Det gælder også for tatoveringer. 

På kroen er  
der ’frit slips’

Og ligesom sæsonerne skifter, skal 
barpersonalets tøj også gøre det, mener 
Juuso Hakanen, som derfor er i gang 
med at få designet nye uniformer – en 
forårs- og sommeruniform og en til 
efteråret og vinteren. 

»Jeg vil være den første i Danmark, 
som har sæsonuniformer – det har jeg 
faktisk budgetteret med,« siger Juuso 
Hakanen.

MAKEUP OG HÅRPRODUKTER
Han har været i branchen i 10 år og har 
erfaret, at man går mere op i de ansat-
tes påklædning i England. 

»Jeg har arbejdet i London, og der gør 
man mere ud af det. Jeg ville gerne lave 
noget helt nyt i København. Jeg vil gerne 
have, at pigerne om aftenen går med en 
lækker kjole, ser super sexede og kvin-
delige ud, og at de føler sig godt tilpas i 
det,« siger Juuso Hakanen. 

På Sukaiba er den øvrige fremtræden 
også vigtig for kundeoplevelsen, siger 
Juuso Hakanen, som derfor kræver, at 
hele staben gør noget ud af sig selv. Han 
har for eksempel bedt mændene bruge 
hårprodukter og »gøre sig pæne«. 

»Det går ikke, at du har en tjener, der 
ligner en, som ikke har været i bad i tre 
dage. Det er en stor del af hele oplevel-
sen for gæsten, at alle ser godt ud, er 
rene og har pænt hår og pænt skæg,« 
siger han. 

Det kvindelige personale skal bære 
makeup for at fremstå professionelle, 
siger Juuso Hakanen og forklarer, at 
det ikke går, at den ene bærer lyserød 
og den anden grøn makeup. Chefen har 
derfor dikteret personalet et klassisk og 
enkelt look, så de ser ens ud.  

»Jeg vil gerne have, at de har den 
samme stil og de samme toner af make-
up på. Man skal kunne se, at vi arbejder 
på en restaurant og ikke en natklub. Vi 
er rimelig large, men dér har vi ligesom 
en grænse.« F

På en høj klit i den syd-
lige del af Ringkøbing 
Fjord og med udsigt 
til Vesterhavet ligger 
Nymindegab Kro. Her 
serverer tjenerne i sorte 
bukser og klassisk hvid 

skjorte, men slipsene er forskelligartede 
og mangefarvede. Slipset må man nem-
lig selv vælge.

»Slipset er en måde, hvorpå vores 
personale kan få lov til at sætte deres 
præg på deres uniform,« fortæller Mike 
B. Stage, som er F&B-manager på 
Nymindegab Kro. 

»Jeg har selv haft et slips på med 
leoparder, og det er jo med til at skabe 
en dialog med gæsterne. Og så får det 
os til at skille os ud, så vi ikke bare er 
sådan en flok tallerken-taxaer, der ren-
der frem og tilbage,« siger han. 

Foruden bukser, skjorte og slips bærer 
tjenerne et forstykke af læder. Tidligere 
havde de ansatte bomuldsforklæder, 
men da de skulle udskiftes, faldt Mike 
B. Stage for læderklædet, som kroen – 
efter en prøveperiode – nu lejer af De 
Forenede Dampvaskerier. Her spillede 
både økonomien og klimaet ind. 

»Sådan et læderklæde kan vi jo have 
de næste 30 år. Det får nogle brugsrid-
ser, men det gør det ikke grimmere, nær-
mest tværtimod,« siger Mike B. Stage.

NÆSERING OG TATOVERING
Og læderklædet vækker ligesom slip-
sene opsigt blandt gæsterne. 

»Der er rigtig mange, der spørger, 
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På Nymindegab Kro hører det 
med til uniformen at have 
opsat hår eller studset skæg. 



! Sker der noget nyt i din butik? 
Vi har kun haft butikken i et lille halvt år, så det 
hele er stadig ret nyt. I den tid har vi udvidet 
sortimentet med omkring 600 varer. Specielt 
økologiske varer samt andre specialvarer, som 
artiskokhjerter og specialjuice. Vi arbejder me-
get på at få varer ind i butikken, som er fri for 
mikroplast – eksempelvis kosmetik, tandbørster 
og vaskebolde.

! Hvilke nichevarer har du? 
Jeg synes, det er rigtig spændende at gå på jagt 
efter nye varer. Nu har vi fået mandelcreme fra 
Urtekram, som er lidt en nicheting. Derudover 
har vi en del specielle tonic til en god gin og 
tonic, og så har vi hele kaffebønner fra Lavazza. 

! Hvilke varer sælger du flest af i butikken?
Kager og brød ryger der meget af over disken. 
Specielt donuts. Det er de fuldstændig vilde 
med herude. 

! Hvilke varer hitter i juni?
Vi har lige overtaget butikken, så vi ved det 
faktisk ikke endnu. Men i SPAR-butikken i 
nabokommunen er det især slushice og softice, 
som kunderne køber. Og så ryger der masser af 
chips, rosé, mousserende vine og lækkert kød 
til grillen over disken. Alt det, man hygger sig 
med, når det er godt vejr, og man er sammen 
med vennerne. 

! Hvad er god service for dig? 
Kunden er egentlig vores arbejdsgiver, så derfor 
er det rigtig vigtigt for mig, at vi er imødekom-
mende og lytter til dem. Vi siger altid hej og 
farvel, og så er vi altid friske på en snak om, 
hvad der rører sig i området, hvad de har af 
ferieplaner, og hvordan vejret arter sig. 

! Hvad har du altid i dit eget køleskab? 
Økologisk appelsinjuice, økologisk mælk og 
danskvand. 

SPAR Ejby ved Køge fik ny  
købmand, Dennis Lausten, for 
et halvt år siden, og butikken 
bugner allerede med 600 nye 
varer på hylderne. 
Tekst Mia Dernoff Foto Carsten Snejbjerg

På jagt 
efter  
nichevarer

EN AF DE LOKALE 
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