
Der er stress i butikken - det er mandag morgen.  Vi står i Kirke Stillinge El Forretning, vi har lige 
hilst på Christian som ejer butikken.  

Vi bliver vist rundt og ser kontoret, mødelokalet, og selve butikken. Christian beder os om at 
sætte os i kontoret, og finder stole frem til os alle. Vi er 3 elever fra Stillinge Skole; Marco 7. 
klasse, Jakob 5. klasse og Benjamin fra 6. klasse. Vi arbejder med avisen i skolen, og skal lave en 
reportage-artikel. 

Christian fortæller at butikken er gået i arv. Hans søster Charlotte, arbejder også i butikken og 
står bag disken. Ib, en af de ansatte, finder en billedramme frem som vi finder meget 
interessant. Christian fortæller at det er billeder af butikken fra gamle dage. Oprindeligt har 
den ligget på den anden side af vejen.  Vi kan også se de tidligere ejere af butikken, Christians 
forældre og bedsteforældre.  

  

Christianfortæller at der er 6,5 ansatte, den halve er en pensionist, som ikke kommer på 
arbejde hver dag. Der er 5 biler i firmaet, som bruges til at kører hjem til kunderne, for at 
kunne installere de forskellige varer i kundernes hjem.  

Christian laver mange ting i løbet af dagen. Han er mest på kontoret. Charlotte taler meget i 
telefon med kunderne, og ekspederer i butikken og laver regnskab. De får mange sjove 
spørgsmål i løbet af en arbejdsdag. Det kan hænde at de ikke kan svare på det hele, men så 
kontakter de producenterne, f.eks. Miele, og så kan de hjælpe dem videre.   

Vi siger tak fordi vi måtte forstyrre dem, og kører til Slagelse. Vi skal ud til en hvidevare montør 
som hedder Ib. Han er i gang med at installere en tørretumbler og en vaskemaskine i en 
ejendom på Nansensgade. Vi finder Ib i kælderen. Han er lige kommet, og er ved at afmontere 
vand og strøm. Vi følger nysgerrigt med, og Ib fortæller mens han arbejde. Pludselig går 
strømmen og der er totalt mørkt i kælderen. Kun lyset fra sprækkerne i døren trænger ind - vi 
finder en mobil frem, og med lommelygten finder vi tavlen, og relæet kan slås til igen. I 
fortæller at det er af sikkerhedsmæssige årsager at relæet skal slå fra, når han rammer 



ledningerne. Ib fortæller han har fået stød mange gange. For at undgå det, har han en smart 
skruetrækker med en pære i, som lyser op hvis der er strøm. 

Ib fortæller at det sværeste at montere er en emhætte fordi man både skal holde den og skrue 
den fast på samme tid.  

Benjamin hjælper Ib med at køre de brugte hvidevarer op til ejerens trailer. De bruger en sække 
vogn med motor, så man kan komme op af trappen uden at belaste sin ryg.  

  

Vi taler om uddannelse, og Ib fortæller at folk uden en uddannelse gerne må installere 
stikkontakter, men ikke mere komplicerede ting som vaskemaskiner, osv.  Ib er uddannet 
hvidevaremontør, uddannelsen tog kun 2 uger.  


