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Pia damgaard, City guld: Det er ikke mange butiksansatte, der kører forbi en ældre gang-
besværet dame på vej hjem fra arbejde for at skyde huller i hendes ører. Eller som tager ud med varer 
til kunder, som har svært ved at få dem afhentet. Eller som altid melder sig til en vagt eller opgave, 
hvis kollegerne ikke kan, selvom hun har fri. Og som også har tid til en hurtig frokost med manden i 
sin frokostpause og til at køre den ene søn til og fra golf og se den anden spille en fodboldkamp. Og 
som gør det hele med et smil på læben og ører, der hører. Pia Damgaard har arbejdet i City Guld i 17 
år og de sidste fem år stået for forretningen og for indkøb til den. Inden da var hun 16 år i en guld
smedeforretning i Varde. Fire a4-sider havde kollegaen Christina Mountain skrevet om Pia i sin ind-
stilling af hende. 
   - Jeg brænder for mit job og min branche. Jeg kan virkelig godt lide kundekontakten, og så er jeg 
god til at huske navne. Vores nye chef var så sød at komme med blomster og chokolade, fordi jeg 
havde fået den her pris. Det var da også den pris, jeg helst ville have, siger Pia Damgaard. 

anne kirstine nielsen, Wagner: Anne Kirstine Nielsen smiler. Meget. Og til alle. Hun har 
ellers ikke altid haft meget at smile af. I folkeskolen blev hun mobbet af pigerne, var lettere ordblind, 
gik til lektiehjælp, havde svært ved at koncentrere sig, var en drengepige og havde mest drengeven-
ner og har det stadig, så i 8. klasse valgte hun at komme på ordblindeefterskole, og det var effektivt. 
Hun valgte selv at vende tilbage til sine gamle skole og pigemobberne, som endte med at give hen-
de en undskyldning. 
   - Jeg tror, de havde respekt for, at jeg tog tilbage til skolen, siger Anne Kirstine Nielsen.
   - Men jeg hader at gå i skole. Jeg vil meget hellere arbejde. Så jeg valgte at tage en HG turbo på et 
år, siger hun.
   Hun troede, hun ville på Sosu-skolen og være pædagog, men fik ikke gennemført grundforløbet, 
har arbejdet som butikschef i Skofeber i Kongensgade, da den lå der, været hos Slagter Theilgaard, 
til hun fik en knæskade af for meget fodbold, har gjort rent om natten, været telesælger i Dubai i tre 
uger, været med til at åbne butik Cha Cha i Blåvand og fik en elevplads i en sportsbutik i Varde, men 
forlod den efter et par måneder og fik elevpladsen i Wagner og elsker det. Hver eneste dag efter ar-
bejde tager hun i Fitness.dk, når hun har fri, og træner styrketræning og tunge løft i halvanden time. 

sofie tuborg, message: Sofie Tuborg havde søgt elevpladser i næsten hele Kongensgade 
efter sin to-årige HG. 10-15 steder. Men hun fik plads i Message den 1. juli, og hun elsker det, og de 
elsker hende. Altid glad og har gjort et rigtig godt indtryk på kunderne, skrev hendes kolleger i ind-
stillingen. 
   - Det er det lækreste sted at arbejde, og mine kolleger er så søde. Alle laver det kedelige, og alle la-
ver det sjove. Jeg damper nye varer og mærker dem af, og så står jeg for butikkens Instagram blandt 
andet. Jeg har en lille drøm om at åbne min egen butik en dag. En lille hyggelig butik. Til den tid 
bliver det nok en dametøjsbutik, siger 19-årige Sofie Tuborg. 

søren uhre Pedersen, kongehuset: Han kan sælge sand i Sahara, og så kan han få en 
samtale med alle kunder ved at spørge til de mærkeligste ting, som da han spurgte en kvindelig kunde 
om, hvilken farve fælg, hendes nye bil har. Hvis Victor Borge var en mester i kunstpauser, er Søren uhre 
Pedersen i Kongehuset en mester i at fylde dem ud. 
   Den tidligere elev hos Coast og Jack & Jones har en udtalt evne til at huske sine kunder, og hvad de 
købte sidste gang. Og så nørder han en del i italienske metervarer og læser op på produktkendskab, når 
han holder fri. Derfor kan den 26-årige sælger i Kongehuset altid en anekdote om firmaet bag blazeren 
eller mønstret eller historien bag sixpence.
   - Jeg interesserer mig bare for mennesker, siger Søren uhre Pedersen.
Han har altid vidst, at han skulle lave noget med tøj. Siden 8. klasse. Han var en af de drenge, der gik op i 
tøjmærker og parfume. Nu er han også kåret som Årets Sælger.
   - Men jeg har det rigtig godt her, så der er ingen, der behøver at ringe og spørge, griner han.   

Christina hausted, only: Det kan godt være, at 23-årige Christina Hausted fra Only er 
kåret til Årets Sild, men det betyder ikke, at hun ikke går udenfor en dør uden make-up. For det gør 
hun. 
   - Det er da alt for krævende ellers, griner hun. 
   - Og så har jeg været ude at rejse i fire måneder i Thailand, Fiji, New Zealand og Australien, hvor vi 
sandsurfede og alt muligt, og der er det umuligt at bruge make-up, når det er så varmt, så jeg kan 
sagtens undvære det, siger Christina.
   Hun begyndte med make-up, da hun var 14 år.
- Hvis jeg ville have startet tidligere, havde jeg nok fået en diskussion med min mor. I det hele taget er 
der blandt piger kommet meget fokus på det ydre i dag. Når piger er 12-13 år, tænker de jo allerede 
på træning og sminke og på at se godt ud. Du kan næsten heller ikke se, hvor gamle pigerne er, når de 
kommer ind i butikken. Jeg ville meget hellere være teenager, da jeg var det, end at være det i dag. Der 
var ikke så meget pres på. Jeg kunne heller aldrig drømme om at få lavet større læber, selvom mine 
læber er ret små, og jeg vil hellere bruge mine penge på at rejse end på større bryster, siger hun. 

Pia: Årets kollega

sofie: Årets elev

anne: Årets smil

søren: Årets sælger 

Christina: Årets sild

Årets stars i city kåret
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HENRIK AARESTRUP, KONGEHUSET: Det var hans kone og kollega Camilla Aarestrup og 
en af de andre ansatte, der havde skrevet indstillingen af Henrik Aarestrup til Årets Hår. Det var ikke 
populært. Og han vandt. Det var slet ikke populært. ”Det er jo medarbejdermobning”, siger Henrik. 
   - Men der var da også kun 300 mennesker i biografen, da de læste indstillingen op og kaldte mig 
op på scenen og gav mig en buket blomster og en mikrofon, siger Henrik Aarestrup. 
Ejeren af Kongehuset haft butik på adressen i 13 år, har altid været i tøjbranchen og har lækkert hår. 
Det er Ulla Ritter i Salon Madonna i Torvegade, der klipper det.
   - Vi bor lige overfor hinanden, så hun sender mig en sms, når hun kan se, at jeg trænger til en klip-
ning. Det er nemt og hurtigt hos Salon Madonna, siger Henrik.
   Selvom der er tradition i datterens klasse for, at børnene får medaljen eller pokalen med i skole, 
hvis deres mor eller far har vundet sølv eller guld, så blev den her pokal med Årets Hår derhjemme. 
Og blomsterbuketten kom ikke med hjem til Camilla, den gik Henrik over til Ulla Ritter med, da han 
kom hjem fra prisoverrækkelsen. 

DANIEL KOSTIC, QUINT: Daniel Kostic kan ikke komme i tanker om, at han har gjort noget tor-
skedumt. Men 20-årige Daniel Kostic vandt alligevel prisen for Årets Torsk til Citys uddeling forleden. 
Daniel har arbejdet i Quint, siden han var 15 år. Sidste år blev han STX-student fra Rybners.
   - Jeg er dårlig på en skolebænk. Jeg har altid fagligt klaret det godt, men gymnasiet var det mest 
useriøse skoleforløb, jeg har haft. Jeg har en storebror, der klarede gymnasiet med super karakterer 
og læser på universitet, og mine forældre forventede, at jeg også gik i gymnasiet. Ligesom det sker 
for mange andre unge. I den alder er man bare ung og dum og naiv, og man skal nok ikke være så 
passiv i forhold til sit eget liv, at man bare gør det, andre forventer, man gør. Min mor og far gjorde 
det jo i den bedste mening, og i dag er jeg også glad nok for, at jeg gennemførte gymnasiet. Nu kan 
jeg læse op til grafi sk designer - den dør er også åben for mig, fordi jeg har en studentereksamen, 
siger Daniel Kostic. 
    Efter studentereksamen manglede de en ufaglært på fuld tid i Quint, og Daniel slog til. Han tog en 
HG online på ti uger ved siden af fuldtidsjobbet. Fra i lørdags har han så været elev i Quint.  

CINDIE ZAAR MADSEN OG LISBET KJÆR: Det er ni år siden, at Lisbet Kjær blev butikschef 
i The Body Shop i Kongensgade, og hun er stadig lykkelig for sit job og sin butik med de fi re ansatte 
- to af dem skolepiger. 
   - Vi er jo ikke en butik med en masse forskellige mærker på hylderne, vi har et, så vi er en butik 
med en dna. Vi har en historie at fortælle, vores produkter er ikke testet på dyr, når vi fælder et træ, 
planter vi et nyt, vores poser er genbrug. Det skal vi formidle til kunderne, så vi skal sælge med 
passion, og derfor arbejder vi på en anderledes måde. Du skal være en anderledes sælgertype 
for at være hos os. Lidt skørere og sjovere end alle andre, siger Lisbet Kjær.
   - Vores oplæringsfase er ret ekstrem, og vi skal vide mange ting om vores produkter. Hvis vi 
ikke gør det og kan sælge på en anderledes måde, sidder kunderne bare og klikker og køber 
hjemme foran computeren, tilføjer butikschefen. 

CHRISTIAN JONSEN, KAUFMANN: Han dribler afsted hver dag fra Haderslev til jobbet i Es-
bjerg uden vrøvl - og retur igen. Sådan skrev kollegerne fra Kaufmann om deres butikschef i indstill-
ingen af ham til Årets Pendler, og Christian Jonsen fi k prisen. I tre år har han kørt de 100 kilometer 
frem og 100 kilometer tilbage i sin Ford Focus stationcar for at passe jobbet i Esbjerg. Det betyder, 
at han er hjemme fra arbejde omkring klokken 19 og lige kan nå at hygge med sin to-årige datter og 
give hende godnatgrød og putte hende.   
   - Min kone er gravid igen. Hun arbejder som kantinekok hos Bestseller i Haderslev fra 7-15, så jeg 
har hele morgenen med vores datter, og så henter min kone hver dag, så det fungerer.
- Jeg boede tre-fi re år i Valby og arbejdede i Kaufmann i Fields, og det tog mig 40-50 minutter at 
komme på arbejde. Hvis man virkelig vil have et job, så må man også køre efter det, synes jeg. Kauf-
mann er den bedste kæde, man kan være i, og det er der, jeg vil være - så må jeg også køre efter det.  
   - Og jeg kan godt lide at køre bil. Så hører jeg podcasts, Den Korte Radioavis, De Sorte Spejdere og 
lydbøger - lige nu Harry Potter på engelsk. Så får jeg også trænet mit engelsk, siger butikschefen.
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CHRISTIAN: ÅRETS PENDLER 

BODY SHOP: ÅRETS CITY ARBEJDSPLADS

BERIT CHRISTENSEN, INGERS OST & VIN: Kollegerne siger om Berit Christensen, at hun 
har det sorte bælte i mersalg. Og det skal nok passe. Men Berit Christensen synes nu ikke, hun gør 
noget særligt. 
   - For mig er en god sælger en, der ikke er påtrængende, og som ikke overfalder kunderne, når de 
kommer ind. De må gerne kigge sig omkring, men de skal også kunne få hjælp og møde smil og få 
en lille snak, siger Berit, som siden april sidste år har arbejdet i Inger’s Ost & Vin. 
   - Vi er gode til at gøre en god handel hernede og gode til lige at putte lidt ekstra gratis i posen. 
Men jeg prøver da også at lave mersalg til kunderne - sælger du ikke nogen varer, så har vi jo ikke et 
arbejde, siger Berit Christensen.
   Hun er udlært hos Droop i det daværende Gjesing Centret, arbejdede 17 år hos Hjem-Is og senest  
seks år hos Guldbageren, før hun kom til Inger’s Ost & Vin i Helgolandsgade. 

BERIT: ÅRETS SÆLGER

DANIEL: ÅRETS TORSK

HENRIK: ÅRETS HÅR

De kunne indstille hinanden, men det var bestyrelsen i Esbjerg City, der besluttede, hvem der skulle have 
priserne til kåringen af Very Important Citymedlem (V.I.C) forleden. Vi tegner et lille portræt af vinderne.  
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