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Folsted får også 
opgaven næste gang

Af Niels Henriksen

- Hvis vi skal i gang med et lignende projekt, vil vi helt sikkert 
tilbyde opgaven til Jan Folsted. Sådan fastslår administrerende 
direktør for Skagerak Group, Iver Espersen, der er tredje gene-
ration i spidsen for for den familieejede virksomhed, som for-
arbejder fi skeprodukter på fabrikker i Hirtshals og Skagen og 
omsætter for mere end én mia kroner på verdensplan.

TRE FORSKELLIG FORSLAG
- Vi har i fl ere år handlet med Jan Folsteds tidligere arbejdsplads, 
og da jeg så, at han var blevet selvstændig, og vi havde erhvervet 
den tidligere havneadministration og jernbanestation i Hirtshals, 
inviterede jeg ham til at give bud på, hvordan vi kunne indrette 
vores administration med et antal arbejdspladser, receptions-
skranke, arkiv, teknikrum og kantine, fortæller Iver Espersen, der 
efterfølgende modtog tre forskellig forslag fra Jan Folsted - inklu-
siv visualiseringer i 3D samt økonomiske beregninger.

PROFESSIONEL OG ENGAGERET
- Og jeg må tilstå, at jeg blev virkelig glædeligt overrasket. Jan 
Folsted var meget professionel og engageret, og han havde 
fuldstændig ramt den ånd og den høje kvalitet, som Skagerak 
Group altid har stået for. Jeg havde ikke givet ham en økono-
misk ramme at arbejde indenfor men kun påpeget, at vi ønske-
de en god, gedigen kvalitet og et fl ot udseende.
- Jeg synes, at Jan Folsted har leveret et fantastisk arbejde. Han 
har gennem hele projektet ydet en særdeles professionel ser-
vice, således at alle eventuelle problemer eller forhindringer har 
været ryddet af vejen, før møbler og anden indretning nåede 
frem til os. Vi har derfor opfattet samarbejdet som fuldstændigt 
problemløst, understreger Iver Espersen, der desuden har været 
særdeles tilfreds med Jan Folsteds måde at være på.

KEMIEN VAR I ORDEN
- Han har under hele forløbet haft en pæn og ordentlig adfærd, 
og jeg kunne straks fornemme, at kemien imellem os var i or-

den. Det betyder meget for mig, lige som det har været vigtigt 
for mig at arbejde sammen med lokale håndværkere i projektet 
med at forvandle den gamle bygning til et moderne domicil for 
Skagerak Group. I forhold til kontormøbler og anden indretning 
havde vi faktisk overvejet en udenlandsk løsning, men vi valgte 
Jan Folsted, både fordi han virkede meget professionel, og fordi 
løsningen bare var præcis det, vi var ude efter.

OPGAVEN
Opgaven gik ud på at indrette arbejdspladser for 15 medarbej-
dere i stueetagen på den gamle bygning samt en ny, special-
bygget skranke til Skagerak Groups reception. Desuden møbler 
og inventar til kantinen på 1. sal samt reoler og andet inventar til 
arkivrum og teknikrum samt planter og solafskærmning.
I vores tilbud tog vi afsæt i den historiske bygning og det, den 
i tidens løb har været anvendt til. Vi har således kombineret 
kravene til moderne arbejdspladser med de historiske rammer, 
blandt andet i vores valg af materialer. Samtidig har vi i vores 
valg af materialer og farver forsøgt at matche de høje krav til 
kvalitet, som vi ved, at Skagerak Group har stået for, siden Iver 
Espersens farfar i 1930 etablerede Skagerak Fiskeeksport.

Skagerak Group har forvandlet den gamle havneadministration 
og stationsbygning i Hirtshals til et moderne domicil

Portræt af en virksomhed:

FAKTA
om folsted...
Mit navn er Jan Folsted. Jeg har en passion 
for design og arkitektur og henter ny inspi-
ration på møbelmesser i Milano, Stockholm 
og Køln.

Jeg har i mere end 30 år beskæftiget mig 
professionelt med salg og projektering af 
inventar til kontorindretning for private og 
off entlige kunder i hele Danmark, primært i 
Nordjylland.

Jeg har et indgående kendskab til de bed-
ste leverandører. Jeg rådgiver med afsæt i 
kundens ønsker og behov, og med fokus på 
design, funktion, ergonomi og arbejdsmiljø.
Efter grundig analyse og dialog er jeg med 
en avanceret 3D visualisering i stand til at 
sætte billeder på kundens tanker og idéer.
Ved nybygning eller ombygning deltager jeg 
gerne så tidligt i processen som muligt, og 
som totalleverandør tilbyder jeg 
at have kontakt til pro-
jektets øvrige deltagere. 

Vi monterer, når det 
passer ind i kundens 
hverdag og leverer til 
den aftalte tid. 

Kvalitet og kundetilfreds-
hed er to fokusområder, 
jeg aldrig går på 
kompromis med.


