
En komplet læderkabine til en Ferrari 250 GTE fra
. 1963 er den stnrste opgave firmaet har haft. Prisen
.endte på1:30000 kroner

Autosaäelmager fagêter år) nithe

er klippes, skæres og sys i hånden og på ma‑
skine, når gamle, mørnedebilsæder skal have
ny t l iv ogbringes tilbage t i l deres oprindelige
form eller have et ny t look. Det gør man flere

steder i landet og hos Holbæk Autosadelmager har
man gjort det siden 1927. Det traditionsrige hånd‑
værk lever stadig, når der er behov for at få ordnet
kabinen i bilen.

- I dag er det især bilforhandlere, der henvender sig,
når det drejer sig omdenye eller nyerebiler, mens det
mest er privatkunder, når det gælder fritidsbilen;
hvadenten det er enyoungtimer, cabriolet eller anden
veteranbil. Der er en stor trend i øjeblikket med at ha‑
veenekstra bi l i husstanden, som dem mankanhuske
ens far havde i sin barndom - eksempelvis en gamle
Ford Escort, folkevogne eller VW Golf 1, Volvo Ama‑
zon eller måske en Opel Kadett.Dem er der stadigvæk
en del af, og det går for mange ud på at få bilenti l at se
såoriginal ud som muligt. Nogle gange kanvi stadig‑
væk skaffe det originale stof og såkan vi få opdateret
sæderne t i l nyt og originalt udseende igen, fortæller
Jørgen Jensen, der overtog firmaet i 1992 og er ud‑
lært samme sted i 1985.

JørgenJensen re ia l i t , når det gælder specialsyning af
komplette Iæderkabiner.
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Pajvværkstedet står en VW GolfI GTI,hvor alt indenier
taget ud.Påbordetstår sæderne, som erblevetbetrukket
med helt nyt stof, præcis magen til det, som bilen blev
født med.Derudoverskalder også monteres nyhimmeli
bilen.

- Deter enmandpå64år, der ejer bilen.Vi ser flere af
disse biler som ikke er rigtige veteranbiler, men midt
imellem.Detvinder frem,atdeskalsættes i originalstand
ogvises frem, når manligemødes pålandetshavne som‑
meren over for at sparke lidt dæk, siger Jørgen Jensen,
der oplever at segmentet medyoungtimer biler er i kraf‑
tigvækst i heleEuropa.

Kvalitetsmaterialer
Enfærdigsyet læderkabinetil 25.000 kronerer ofte langt
billigere end enfabriksmonteret læderkabine, dader ik‑
keskalbetales registreringsafgiftafmerværdienpåenny
bil. Derfor erder også flere, der vælger at få lavet enlæ‑
derkabine hos firmaet, der i dag har tre ansatte. Den se‑
neste ankomne er autosadelmager og flygtning fra Alep‑
po i Syrien.Hanernu fastansat.

-Vi laverbåde debillige læderkabiner,hvorvi bestiller
et færdigsyet sæt hjem fra udlandet. De ligger fra om‑
kring 14.000- 16.000kronerplus moms, menvi afmon‑
terer også det gamle betræk ogbruger det som skabelon

'Sem'anSubhi Ahmad ersyrisk flygtningog uddannet autosa‑
delmager i hjemlandet. Han er netop blevet fastansat i Hol‑
bæk-firmaet.
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1151520 virksomheder beskæftiger sig
med at leve sæderog andetindtræketrl nye oggamlebilerTrenden er at det skal sesåoriginalt ud som muligt
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derkvalitet'en' starter 'priserne'ved omkring 'dê'v'v25.0900
kroner,sigerhan.

Den stør8te opgave, som firmaet har lavet, er en kom‑
plet læderkabine til enFerrari250 GTE fra 1963.Et pro‑
jekt, hvorder ikkeblev gået påkompromis nogensteder.
Denbedste læderkvalitetogekstra grundigt syogmonte‑
ringsarbejde, var hvad kunden ønskede. Pris. 140.000
kroner.

- Det erjo for dem, der Virkelig-vil have noget luksuri‑
Øst, men det er ikke det, vi laVer mest af, men dem, der
ønsker det, kanfådebedste kvaliteter,menprisenfølger
med.Der er stor forskel på læder, siger Jørgen Jensen og
forklarer:

-Ofte kanenlæderkabine fra fabrikkenvære lavetaf de
billigstekvaliteterogligeledesbrugesder megetkunstlæ‑
der påalle ikke slidflader. Det ser vi flere eksempler på,
hvormaterialetbegynderat revneeller skalleaf.Såerdet
ikke ægte læder. Især sælges mange Mercedes i disse år
med noget der kaldesArtigo-læder - som er renkunstlæ‑
der over alt.Mercedesfortæller kunderne,atdet erkunst‑
læder, når de sælger den nye bil, men når den såhandles
næste gang, erder mangeder ikkekanseforskelpålæder
og kunstlæder og derfor får mange bilforhandlere får
solgtenbilmedlæderkabine,hvilketdet ikkeer.

Morten Nordskov Nielsenerenafdetre ansatte ifirmaet. Han
er i gang med at betrække sæderne på en gammel Citroen HY
varevogn. '

Velkommen til Holbæk Autosadelmager
Sjællands Autosadelmagerværksted siden 1927
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