
 

Mød en kollega: Jan Smidt Andreasen, Odense 

I 2010 var Jan Smidt 

Andreasen nået til et 

punkt i sit liv, hvor der 

skulle ske noget nyt. 

Efter 4 år som ansat på 

to forskellige tegnestuer 

var han fristet af tanken 

om, at åben sin egen 

tegnestue. Men timingen 

var mildest talt elendig, 

for der var økonomisk 

afmatning og derfor langt 

mellem kunderne. 

 

- Jeg har altid haft lysten til at starte mit eget, og jeg havde flere opgaver på hånden, 

som jeg kunne tage fat på. Da jeg startede op, var krisen på sit allerhøjeste, men jeg 

har hørt flere sige, at hvis man får en sund forretning op at stå, mens der er krise, så 

kan det kun gå fremad. På den måde var det alligevel nok ikke det værste tidspunkt 

at begynde, fortæller han. 

 

Tegnestue i hjertet af Danmark 

Jan Smidt Andreasen har tegnestue i Odense – lige i hjertet af Danmark, og det giver 

en række fordele i forhold til kunder. 

- Jeg har mange kunder i Odense og omegn, men fordi jeg ligger, hvor jeg gør, så 

kan jeg også sagtens tage opgaver i Jylland eller på Sjælland. Jeg har blandt andet 

tegnet projekter i henholdsvis Valby og Gilleleje, så jeg har en ret stor geografisk 

radius på mit arbejde, forklarer Jan Smidt Andreasen. Arbejdet foregår hjemme i 

taglejligheden, hvor arkitekten bor sammen med sin kæreste og datter på et halvt år. 

Et af lejlighedernes værelser er blevet inddraget til tegnestue, og når døren er lukket, 

så er det tegn til resten af familien om, at Jan er trukket i arbejdstøjet. - Det fungerer 

faktisk ret godt. Det er meget fleksibelt, og det er en utrolig stor frihed, at jeg lige kan 

tage et par timer fri midt på dagen for fx at tage min datter til lægen. Jeg kan godt lide 

den frihed, man får ved at være selvstændig. Det er dejligt selv at kunne planlægge 

sin tid. Det betyder måske, at jeg arbejder lidt ekstra timer om ugen, men det er det 

hele værd. I forhold til møder, er det heller ikke noget problem, at jeg har tegnestue 



 

derhjemme. 9 ud af 10 møder foregår alligevel ude ved kunden. Det er klart, at hvis 

jeg havde haft en datter med kolik, var det nok ikke gået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBARK-brugerne finder også frem til Jan Smidt Andreasen. Denne villa i minimalistisk design 

er på top 20 over de mest besøgte cases på sitet. 

 

Meget forskellige opgaver 

Opgaverne varierer fra enfamiliehuse over sommerhuse til tilbygninger. Fokus er 

først og fremmest på private kunder, men i de senere år er der også kommet nogle 

erhvervskunder til. 

- Jeg er meget tilfreds med at arbejde for private boligejere. Det er meget forskellige 

kunder, jeg har, og opgaverne varierer meget. Det gør hverdagen spændende, at 

opgaverne er så forskellige. - Selvom Jan Smidt Andreasen arbejder hjemmefra, 

sørger han for at have antennerne ude og bruge sit netværk til at udveksle erfaringer 

med. Han har nogle kolleger på andre tegnestuer, som han ringer til og udveksler 

erfaringer med, en god ingeniør han kan trække på og nogle gamle 

studiekammerater, som han også snakker med. 

- Jeg ser dem som mine kolleger frem for mine konkurrenter. Vi hjælper hinanden 

med byggetekniske spørgsmål og diskuterer projekter. Det er rart at have nogen at 

sparre med, og nogle gange kan vi også hjælpe hinanden med at få nye kunder. 



 

Markedsføring fra dag et! 

Da Jan Smidt Andreasen slog dørene til sine tegnestue op, havde han et par opgaver 

på hånden. Men ellers lagde han meget vægt på at få gang i en ordentlig 

markedsføring fra første dag. Han fik lavet en flot og professionel hjemmeside – og 

så annoncerede han på Google. 

- Jeg prioriterede fra starten min hjemmeside højt, men selvfølgelig havde jeg ikke så 

mange referencer at lægge på. Men det er jeg kommet efter, og jeg sørger altid for at 

få taget nogle gode billeder, så det ser ordentligt ud. Jeg har generelt haft meget 

fokus på markedsføring. Jeg har haft adwords annoncer på Google, så folk kunne 

finde mig. Jeg tænkte, at jeg nok selv ville starte med at søge på nettet, hvis jeg 

skulle have en arkitekt. Nu har jeg skruet lidt ned for annoncerne, men jeg har stadig 

en ret god placering på Google, hvis man søger efter ”arkitekt Odense”. 

 

Jan Smidt Andreasens byggeprojekter er flere gange blevet omtalt i Fyens Stiftstidende. Her 

er det en familievilla i gedigne materialer, der var med i kapløbet om at blive nomineret til 

IdéPrisen 2014. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samarbejder med håndværkere 

Når Jan Smidt Andreasen har skruet ned for annonceringen, skyldes det blandt 

andet, at han får flere og flere kunder gennem sit netværk. Han samarbejder med 

flere håndværksfirmaer, som han anbefaler til opgaver, og det går også den anden 

vej. Samarbejdet handler til dels om at hjælpe hinanden, men lige så meget om at 

sikre at projektet lander, hvor det skal. 

- Et byggeprojekt er jo en helhedsoplevelse. Hvis man får en dårlig håndværker på 

sin opgave, så husker man nok ikke, at arkitektdelen fungerede rigtig godt. Det er en 

helhedsoplevelse fra start til slut, så derfor er det vigtigt for mig, at håndværkerne kan 

deres kram. ” Udover kunder gennem håndværkerne får Jan Smidt Andreasen også 

kunder, som tidligere kunder har henvist til ham. Ja, han har sågar tegnet hus nr. 2 

for en tidligere kunde, som har solgt det første hus og nu skal have et nyt. 

”Jeg kan godt mærke, at der er mere gang i den nu. Fra slutningen af 2013 har det 

virkelig rullet. Det er som om, at krisen er væk, og jeg er for første gang over budget. 

Det er nemmere at få opgaver nu, og der er et godt flow i mængden af projekter. Jeg 

får også mere for mit arbejde end jeg gjorde i 2010. Alt i alt har jeg været meget 

heldig”, slutter Jan Smidt Andreasen. 

  


