Jeg kan ikke bygge
en carport. Der går
min grænse. Men
jeg kan sagtens
sætte køkkener op,
bygge små møbler,
lægge gulv og skifte
vandhaner og
brusebatterier.

Jeanne Fjorback vil
gerne skille sig ud.
Derfor er konceptet
lyserødt og bling bling,
som hun siger.
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JEANNE FJORBACK ER HANDYWOMAN

Dét kan jeg
hurtigt fikse
Jeanne Fjorback er selvudnævnt handywoman
og hjælper kvinder med at få fikset de ting i
hjemmet, som de ikke selv kan finde ud af. Hun
har haft mere end 2.000 kvinder på kursus i
blandt andet at montere lamper, hænge ting op
og håndtere en boremaskine.
AF HELLE KJÆRULF FOTO JONNA FUGLSANG KELDSEN

A

ttachétasken blev erstattet af en svensknøgle. Jakkesættet med arbejdsbukser
og T-shirt. Jeanne Fjorback ville være
handywoman. Og det blev hun. Selvudnævnt handywoman med selvdesignet logo med en hammer og et par
stiletter. Lyserød er den gennemgående farve for at
understrege det kvindelige.
− Jeg har ikke noget imod at skille mig ud. Derfor er
mit koncept lyserødt og bling bling. Desuden elsker
jeg stiletter. Tidligere gik jeg i de højhælede hver dag,
siger 43-årige Jeanne Fjorback
Hun har gennem flere år hjulpet især kvinder med
at få fikset de ting i hjemmet, de ikke selv kan ordne.
Hun holder også kurser for kvinder, der gerne vil lære
at være mere selvhjulpne, når det gælder f.eks. at
hænge hylder og knagerækker op, ordne et dryppende
blandingsbatteri eller montere en lampe.
Hun kan ikke skrive en uddannelse som håndværker
eller andre uddannelser på cv’et. Siden handelsskolen
har Jeanne arbejdet med salg og marketing i mere end

18 år hos blandt andet Carlsberg og i finanssektoren.
Da hun som 32-årig gik på barsel med sit første barn,
begyndte hun at spekulere på, hvad hun ville med
sit liv.
− Ens prioriteter bliver anderledes, når man får børn,
og det gjorde de også for mig. Lige pludselig er mange
ting ikke længere så vigtige, siger hun.
Som sælger kørte Jeanne Fjorback landet rundt,
hele tiden med nye mål og budgetter, hun skulle nå.
− Jeg savnede frihed og tid med min familie. Jeg
kan huske, at jeg holdt en fest her i huset med nogle
veninder, hvor jeg spurgte, “hvad skal jeg dog lave?
Jeg gider ikke køre ud mere, jeg vil være selvstændig,
og jeg vil ikke være afhængig af nogen.”
Det var en af veninderne, som kom med guldkornet:
”Du skal være sådan en handywoman, Jeanne. Du går
og bygger dit eget hus, du hjælper os, når vi bliver skilt,
eller hvis manden ikke gider”.
− Og så tænkte jeg, ja, det kunne da være en god idé,
men samtidig kom usikkerheden. Jeg troede ikke på,
at der ville være nogen, der gad booke mig. Men så gik ▶
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det op for mig, at det var kvinderne, jeg skulle have fat
i. De var min målgruppe.
Jeanne Fjorback ville have fat i de kvinder, der skal
have hjælp til at samle møbler og hænge lamper,
billeder og hylder op. Noget, mange kvinder ikke kan,
fordi de aldrig har lært det. Hun skulle ikke engang ud
og købe en masse værktøj, for det havde hun i forvejen.
− Jeg havde jo ombygget mit hus her over flere år
og havde anskaffet en del. Det første, jeg gjorde, var
at lave en side på Facebook.
Der kom et opslag fra en kvinde i Lystrup, som søgte
en handymand. Hun var psykolog og havde lige flyttet
klinik og skulle have samlet møbler og hængt ting op.
− Jeg skrev til hende, om hun kunne bruge en handywoman i stedet for, og det ville
hun gerne, og så var jeg i gang.
Det nye liv som selvstændig
fungerede perfekt for Jeanne, for
hun havde ikke et kæmpe mål
med sit nye firma. Hun havde

brug for at skrue ned og få sit arbejdsliv passet ind med
sine børn efter en skilsmisse. Det er nu seks år siden,
at konceptet Handywoman gik i luften.

Manden i byggemarkedet

På trods af sin manglende håndværksmæssige
baggrund har Jeanne Fjorback altid haft en stor
interesse for specielt tømrerlignende opgaver, og hun
har mange års erfaring med de mindre opgaver, hun
tilbyder at løse. Ud over at have gode idéer til alt muligt
kan hun også selv udføre dem.
− Jeg kan ikke bygge en carport. Der går min grænse.
Men jeg kan sagtens sætte køkkener op, bygge små
møbler, lægge gulv, skifte vandhaner og brusebatterier og i det hele taget fikse ting,
der er i stykker, eller et håndtag,
der hænger. Jeg har faktisk en
boremaskine og skruetrækker
i hånden stort set hver dag herhjemme.
Når man
For fire år siden mødte hun
Dan, der er tømrer, i et bygkommer ud over
gemarked. Det var kærlighed
det med at bore
ved første blik, så han flyttede
ind hos Jeanne i det gamle hus
et hul i sin egen
fra 1886, som hun selv har sat i
væg første gang,
stand. Tilsammen har de fem
børn, fire drenge og en pige i aler man langt.
deren 6 til 13 år. Hendes egne to
sønner er 10 og 11 år. Brylluppet
stod i 2019.
− Der er mange, der tror, at
Dan var årsagen til, at jeg gik i gang som handywoman, men det klarede jeg altså selv inden, siger Jeanne
med et stort smil.

Man skal bare turde
Hendes nuværende hus i to etager er ikke det første,
hun har sat i stand. I 2006 købte hun sit første hus, som
blev sat i stand med hendes fars hjælp.
− Jeg var lidt ligesom andre kvinder. “Far, vil du
ikke, kan du ikke …?” Så han kom og hjalp mig. Jeg
opdagede, at jeg faktisk kunne en del. For eksempel
satte vi nyt køkken ind, og jeg lærte meget. Så kom
dette hus til salg. Det var lidt tilfældigt, at min søster
og jeg kørte ud og så det. Der var ikke gjort noget ved
det siden 1940’erne. En kvinde havde boet her alene i
30 år. Men det var så smukt, fortæller Jeanne.
Jeanne og hendes daværende mand overtog stedet
1. august 2010, og hun fødte sit første barn 15. august
og gik i gang med at renovere. Hun rykkede ned og
havde baby med overalt.
− Jeg renoverede huset løbende og fik også denne
gang hjælp af min far, som også er autodidakt. Og
så havde vi selvfølgelig håndværkere inde over til de
ting, som det krævede. Jeg lærte naturligvis rigtig
meget i de to år.
Når Jeanne fortæller sin egen håndværkerhistorie, er
det blandt andet, fordi hun gerne vil vise, at man ikke
behøver at kunne en hel masse. Man skal bare turde.
− Det er vigtigt for mig at inspirere kvinder til, at
de godt kan selv, og at de ikke skal være bange for at
kaste sig ud i det. Kvinderne skal ud af starthullerne
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− Hvis jeg kan blive
en rollemodel for
andre kvinder, vil
jeg være superglad,
fortæller Jeanne.

JEANNE FJORBACK
43 år, bor i Hjortshøj ved Aarhus
sammen med sin mand og deres fem
sammenbragte børn på mellem 6 og 13
år. Huset fra 1886 har Jeanne selv sat
i stand.

og bore deres egne huller. Hvis jeg kan være forbillede
for nogen, vil det glæde mig, siger hun.
− Jeg ved. at mange kvinder ikke har tid og/eller
mulighed for at udføre gør det selv-projekter. Mange
ejer ikke engang et stykke værktøj eller en simpel
skruetrækker, men har en alenlang to do-liste med ting,
der skal hænges op, fikses og vedligeholdes. Oftest er
det ting, hvor det virker lige voldsomt nok at bestille
en “rigtig” håndværker.
Jeanne tror, at hun som kvinde bedre kan forstå
en anden kvindes tankegang og ønsker og krav til for
eksempel funktionalitet, design og udførelse.
− Og så ved jeg, hvordan man rydder op efter sit
arbejde, griner hun.
Det er kvinder i alle aldre, der vil have hjælp af Jeanne
– lige fra unge, der lige er flyttet hjemmefra, til kvinder
i parforhold og ældre kvinder, der bor alene.
Ligesom andre synes Jeanne, at det er irriterende at
være afhængig af andre.
− Når man kommer ud over det med at bore et hul
i sin egen væg første gang, er man langt. Og det tør
mange kvinder, når de har prøvet det på mit kursus.
Egentlig startede kursusvirksomheden med en
polterabend, og så blev det til mere seriøse kurser.
I dag har Jeanne Fjorback ud over kurser også egen

Arbejdede tidligere med salg og
marketing, men har nu firmaet
Handywoman, som tilbyder hjælp
til småprojekter i boligen og haven.
Derudover tilbyder Jeanne gør det selvkurser og tager også ud til polterabend
eller teambuilding.
Se mere på handywoman.dk

webshop, teambuilding og foredrag. Det nyeste skud
på stammen bliver en 15 meter lang lyserød lastbil,
som skal huse ”Handywoman on Tour”.
Meningen er, at Jeanne vil køre til alle de byer, hvor
kvinder sukker efter at få lov til at komme på kursus
for at blive certificeret “handywoman”. Den store
truck skal rumme alt, hvad der skal til af værktøj og
øvevægge, og vil være specialdesignet til at holde
kurser i.
− Jeg kan næsten ikke vente. Det bliver bare så godt.
En lyserød truck på motorvejen på vej til Brønderslev. •
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