
 

Iværksætter med stort symaskinekørekort 

Interview med Julia Vuijk Nielsen d. 10. februar 2014 

Julia Vuijk Nielsen har en systue, hvor hun både kan reparere og sy 

fra bunden til friluftsfolket især: kalecher til både, drager til kite-

surfere, fortelte til campingvogne, solsejl og markiser f. eks.  

Julia er 53 år og har i 30 år arbejdet på kontor, på det seneste især 

med bogføring. Men sidste sommer blev hendes daværende job 

nedlagt, og så måtte der ske noget. Dels fordi kontorjobs ikke 

hænger på træerne, dels fordi Julia godt ville have noget mindre 

stillesiddende arbejde, blev det til systuen.  

Ser man sig om i Julias stue, så er det i sandhed en systue. Den er 

domineret af et stort bord og de 2 store symaskiner. I hjørnet står 

ruller med kalechestof. På væggen hænger store spoler med tråd. I 

reolen ligger der stof og alle de 1000 ting, der hører med til at sy. 

 



Hvorfor blev det lige en systue, du åbnede? 

Jeg har altid interesseret mig for at sy. Symaskinen er en naturlig 

del af min tilværelse. Jeg har bl. a. været med til at sy kostumer til 

børnemusicalerne og til Hourevyen. 

Hvordan kom du i gang? 

Det begyndte med, at en veninde gerne ville have syet en ny 

sprayhood til sin båd. Siden var det primært reparationer: der var 

en, der skulle have repareret en kaleche, en anden havde fået en 

flænge i sin kite, og siden er det gået slag i slag.  

For ikke at ødelægge min gamle symaskine ved at sy i det kraftige 

kalechestof, måtte jeg investere i 2 industrimaskiner, som jeg 

købte brugt. De er meget specialiserede, den ene kan sy ligeud, og 

den anden kan sy en 3-stings-zigzag. 

Du skaffer også materialer til de forskellige opgaver? 

Ja, det meste kan jeg få fra en dansk forhandler af bådudstyr, men 

stoffet til dragerne - ripstopnylon, køber jeg i Kina. Og efterhånden 

har jeg et lille lager af stof i forskellige kvaliteter og farver og 

tilbehør, så jeg kan dække de fleste mindre opgaver. 

Hvordan har du fået oparbejdet en kundekreds? 

Det foregår mest mund-til-mund, men jeg har også fået en omtale 

på et kitesurfer site.  

Jeg har kun været i gang i et halvt års tid, men jeg synes allerede, 

der er god gang i forretningen. Jeg har haft opgaver for både 

Egmont og HMI, og i øjeblikket er jeg ved at sy en ny kaleche til en 

motorbåd, og en anden er bestilt. 



 

Kan du leve af det? 

Ikke endnu, jeg har for tiden et halvtids job som bogholder. Men på 

sigt håber jeg, det kan blive til et fuldtidsarbejde for mig. Og kun 

mig. Jeg har ingen ambitioner om at skulle have ansatte, for så 

ender det bare med, at jeg kommer til at bruge min tid på at 

administrere. Og jeg synes det er sjovere at sy, at finde løsninger 

på de forskellige opgaver, at bakse med de tunge stofruller, at have 

et arbejde, hvor jeg også kan få sved på panden.  

Sagde en glad og fortrøstningsfuld iværksætter, der ikke bare 

lænede sig tilbage med hænderne i skødet, da hun blev arbejdsløs. 

 

 



 

 


