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Han
kan
se alt
treAlt kan lade sig gøre i pap, men Michael Petersen sætter en faglig stolthed i at finde den mest enkle og økonomiske løsning.
Foto: Nils Mogensen Svalebøg
z Se flere billeder

dimensionelt
Michael Petersen har arbejdet med papemballage i 10 år som lønarbejder, men nu har han
startet eget firma
Af Knud Raasthøj
Da de ringede og tilbød ham arbejde, vidste Michael Petersen ikke engang, hvor virksomheden SB
Display har hjemme.
- Jeg måtte hen på biblioteket for at finde adressen, siger Michael Petersen.
Han havde taget uddannelse som teknisk assistent og maskinteknikker, men trods ihærdig søgen
inden for alt, hvad der havde med konstruktion at gøre, fandt Michael Petersen ikke noget job
dengang midt i 90'erne.
Før de altså ringede fra Søren Berggreen Display og bad ham komme.

Lært op fra bunden
Her lærte to ældre kolleger ham op fra bunden i alt, hvad der har med konstruktion i pap at gøre:
æsker, standere, holdere, display.
- Det er jeg dem dybt taknemmelig for i dag, for der findes ikke nogen egentlig uddannelse lige på
det felt, siger Michael Petersen.
- Ikke alle kan sidde og lave en flad tegning og samtidig se det færdige resultat i pap for sig i tre
dimensioner.
Det blev til 10 år hos Søren Berggreen Display.
- Et kanonjob hvor jeg blandt andet fik ansvaret for nogle af de helt store kunder som Toms
Chokolade og til dels Lego.

Iværksætter
Men selv om Michael Petersen var vellidt og værdsat for sin effektivitet og servicering af kunderne,
så poppede tanken om at blive iværksætter med eget firma op med jævne mellemrum.
- Senest var i november 2005, men da tanken stadig var der efter jul og nytår, så tænkte jeg, at nu var
det alvor, siger Michael Petersen.
- Jeg har en kæreste men ikke børn og hus, så det er det rigtige tidspunkt.
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Og så vil Michael Petersen gerne have den direkte kontakt til kunden uden en sælger som mellemled.
- En sælger kan sælge alt, men det er mig, der ved, om det kan lade sig gøre.
- Og alle bruger emballage, så der kan vel også falde lidt af til mig.

Mercedes og Skoda
1. maj i fjor stiftede han sit firma, og han havde tænkt sig en model i Mercedes-klassen.
- Jeg ville godt have det hele med investering i eget skærebord og it-udstyr, men en kammerat med
forstand på økonomi fik mig overbevist om, at det ikke hang sammen, så i stedet startede jeg i en
Skoda, og det har jeg bestemt ikke fortrudt, siger Michael Petersen.
Han fik nys om, at han kunne leje sig ind hos Dahl Gruppen A/S i erhvervsbyen på Cikorievej i
Odense. Dahl Gruppen laver efterbearbejdning til den grafiske branche og har det udstyr, som
Michael Petersen også skal bruge i sit firma.
- Jeg køber mig ind på deres maskiner til en fornuftig pris, og det fungerer rigtigt godt, forklarer
Michael Petersen.

Et par gode råd
Da han endelig tog beslutningen om at springe ud som iværksætter henvendte han sig til Odense
Erhvervsråd, der har en bred vifte af tilbud til iværksættere.
- Blandt andet havde jeg nogle samtaler med en erfaren erhvervsmand, fortæller Michael Petersen.
- Første gang ville jeg vise ham mine budgetter, men han ville slet ikke se dem. Han lagde først og
fremmest vægt på, hvordan jeg havde tænkt mig at komme ud af mit faste job hos SB Display.
- Rådet fra ham var, at jeg hurtigst muligt skulle få en samtale med min chef.
Michael Petersen tog samtalen, og chefen kaldte ham forventeligt "idiot" indtil flere gange, fordi han
ville forlade virksomheden.
- Men han kunne jo godt se idéen i det, og han havde også nogle gode råd. I dag har jeg et godt
samarbejde med min gamle arbejdsplads, siger Michael Petersen.

Papsnedkeren
Det var også en kontakt gennem Odense Erhvervsråd, der hjalp Michael Petersen med et navn til
hans nye virksomhed.
- Jeg havde egentlig tænkt mig, at det skulle hedde: MP Emballage, men så sad vi og prøvede en
masse andre muligheder af, og jeg fortalte, at vennerne nogle gange kaldte mig for "papsnedkeren",
og dén fangede hun med det samme, siger Michael Petersen.
- Og navnet Papsnedkeren fortæller også meget præcist, hvad det er, jeg laver.
Ud over selv at snedkererer i pap, så består en del af Michael Petersens arbejde i ren rådgivning af
kunder, der beder ham finde en løsning.
- Alt kan lade sig gøre, men kunsten er at lade være. Det er ofte vigtigere, at løsningen bliver både
effektiv og økonomisk. Hvis et display for eksempel består af 300 stykker, så bliver det aldrig samlet
ude i butikkerne, siger Michael Petersen.

Slår på tæven
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Michael Petersen er et udpræget a-menneske.
- Jeg er på min arbejdsplads hver morgen kl. 6.00. Også for eksempel lørdag. Så kan jeg lige nå at
køre en ordre igennem maskinerne, inden jeg skal til boksning kl. 10, og så har jeg stadig en lørdag
ud af det bagefter, siger han.
Michael Petersen er 33 år, og han kan ikke holde en dag ud, hvis han ikke har fået noget motion.
- Hver dag skal jeg ud og løbe, og så bokser jeg i BK Ringen. Til gengæld falder jeg som regel i
søvn, når der er en film på tv om aftenen.

Forventningerne
Enkeltmandsvirksomhed
Papsnedkeren er ikke engang et år gammelt, men Michael Petersen har allerede nok at se til.
- Jeg har brugt meget tid på at opsøge mulige kunder, og det trapper jeg noget ned nu.
- 6., 7. og 8. marts har jeg besluttet mig for at deltage i Dansk Emballagemesse på OCC. Så må jeg
se, hvad det giver. Men det er jo tre dage, hvor jeg ikke tjener penge, som Michael Petersen
udtrykker det.
I øjeblikket ser økonomien rimelig ud.
- Målet er at tjene mere, end da jeg havde fast job, men jeg skal ikke tjene masser af millioner.

Kommentarer
Skriv indlæg i debatten.
Få din helt egen weblog gratis!
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