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Forord

125 år! Min oldefar var en visionær mand med en 
drøm, men jeg tænker alligevel, at han ville være 
lidt overrasket over, at vi i år kan fejre, at det er 
125 år siden, han rejste fra Solgaarden på Djurs-
land til Aarhus for at starte en musikbutik  En bu-
tik, som blev starten til et familiefirma, der har sat 
rammen for livet for indtil videre fire generationer 
af min familie igennem tre århundreder  

At drive et firma sammen med familie præger 
livet på godt og ondt både i virksomheden og i 
familien  Det siges, at det typisk er i tredje gene-
ration, at familievirksomheder går tabt, og det er 
kun 3 %, der overlever til fjerde generation – ofte 
fordi familierelationerne bryder sammen  Men 
hvorfor er det lykkedes for vores familiefirma at 
overleve så mange generationer?

Det skyldes flere forskellige omstændighe-
der  For det første var det afgørende, at min 
oldefar fik skabt et værdisæt og et formål, som 
de næste generationer gerne ville overtage og 
efterleve  Værdierne var faglighed, redelighed 
og arbejdsdisciplin kombineret med en passion 
for musik og klaverer  Formålet var at formidle 
glæden og muligheden for at spille musik på et 
instrument  

For det andet, så har alle fædrene været dygtige 
til at give deres sønner mulighed for at uddanne 
sig og bevise sig selv inden et generationsskifte  
Min farfar blev sendt til Braunschweig, hvor han 
fik en uddannelse som klaverbygger, og som 26-
årig fik han lov at åbne sin egen klaverbutik  Min 
far blev sendt til London og Hamborg for at ud-

danne sig hos Steinway og åbnede som 26-årig 
sin egen orgelbutik  Min storebror Michael blev 
sendt til Steinway i London for at uddanne sig  
Jeg fik selv ansvaret for at genopbygge afdelin-
gen i København som 19-årig og valgte af lyst 
og egen fri vilje at uddanne mig til jurist efter 
ophold i New York og Paris  På den måde fik alle 
sønnerne lov at bevise, at de kunne klare sig selv, 
og at de ikke bare skulle overtage firmaet, fordi 
de var en del af familien  I den sammenhæng er 
det også værd at bemærke, at de tre generations-
skifteaftaler har omfattet en aftale om betaling 
for overdragelsen  Sønnerne har ikke fået firmaet 
foræret  

En tredje afgørende faktor har været de stærke 
og engagerede hustruer bag mændene  Anna, 
Ruth, Hanne og Hilda har både i medgang og 
modgang været garanter for familiesammenhol-
det og har med deres støtte været med til at sikre 
firmaets overlevelse fra generation til generation  

Til sidst, men ikke mindst, bygger firmaet på et 
stærkt fundament af samarbejdspartnere, kunder 
og dygtige medarbejdere  

Et gennemgående element i vores historie er re-
lationen til forskellige leverandører med Andreas 
Christensen og Steinway som de vigtigste partnere 
i hver deres periode  Min farfar blev forhandler 
for Andreas Christensen i 1931, og båndet mel-
lem firmaerne er stadig intakt, da vi i dag har vo-
res hovedafdeling på Andreas Christensens gamle 
fabrik  Steinway har igennem de 60 år været en 
loyal og inspirerende partner, og vi har æren af at 
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være det eneste firma i verden, som repræsenterer 
Steinway i hele fire lande  Der er også mange an-
dre samarbejdspartnere, som har spillet og stadig 
spiller en stor rolle for firmaets virke igennem så 
mange år 

Den største inspiration og glæde i det daglige 
arbejde er igennem alle årene kommet fra kun-
der og venner af firmaet  Helt særligt er det for 
mig, når jeg møder kunder, som har kendt flere 
generationer af firmaet  For få uger siden fik jeg 
en hilsen fra en kunde, som er oldebarn af en af 
min oldefars venner, som han havde spillet vio-
lin sammen med  Tænk, at der stadig er kunder 
i firmaet, som bygger på min oldefars netværk  
Det er ligeledes en stor glæde, når jeg møder Tove 
Lønskov, som kendte min farfar og farmor og som 
ung pianist i 1950´erne underviste min far i kla-
ver  

Helt særlige oplevelser har både min farfar, 
far og jeg haft ved udvalg af flygler på Steinway 
fabrikken i Hamborg  Turen til Hamborg giver 
stærke og gode minder for alle parter, og det sker 
ofte, at kunder fortæller om deres oplevelser med 
udvalg enten med min farfar eller far eller med 
begge på samme tid  Igennem de sidste tre gene-
rationer er der skabt mange gode bekendtskaber 
og venskaber til kunder under rejser og ophold i 
Hamborg, men også i det daglige arbejde i butik-
kerne  

Samarbejdet med institutioner har også væ-
ret en hjørnesten i firmaets historie  De dan-
ske konservatorier har været en partner siden 
begyndelsen af 1960´erne og firmaet har igen-
nem alle år haft et stærkt samspil med de kom-
munale- og private musikskoler både omkring 
salg, leje, service og Steinway Piano Festivalen  
Ligeledes har firmaet også haft glæden at levere 

flygler til koncerthuse og spillesteder igennem 
hele historien 

Det er møderne med de mange forskellige og 
inspirerende personligheder, der holder af musik 
og klaverer, som har været afgørende for familiens 
glæde og entusiasme ved at drive firmaet igennem 
fire generationer  

Firmaet ville ikke have overlevet, hvis ikke det 
var for helt fantastiske medarbejdere igennem alle 
generationer  Vi har valgt i denne jubilæumsbog 
ikke at nævne medarbejdere med navne, for det 
ville være svært at begrænse omtalen, da et stort 
antal har haft indflydelse på historiens udvikling  
Det har været en vigtig del af ledelsesstilen at have 
et godt forhold til medarbejderne  Min oldefar si-
ger i en tale til min farfars 35-års fødselsdag »Det 
har også glædet os meget at Du har reelle Forret-
ningsprincipper og at Du omgaaes Dine Folk som 
gode Kammerater«.

Min far havde i sin tid en utrolig fin gruppe af 
ledende medarbejdere, hvor jeg fik glæden af at 
arbejde sammen med dem alle  De oplærte mig 
fra jeg var en lille dreng med stor entusiasme og 
dygtighed, så da jeg var klar til at blive deres chef, 
havde jeg lært så meget, at jeg var i stand til at 
bevare et stærkt samarbejde også med den ældre 
generation  I dag har vi i Norden det bedste team 
af medarbejdere, vi kunne ønske os  Der er en stor 
taknemmelighed fra hele familien til alle de loyale 
og fagligt dygtige medarbejdere, som igennem hi-
storien har ydet en dedikeret indsats og viet store 
dele af deres arbejdsliv til firmaet  

Medarbejdere har i flere år opfordret min far 
til at skrive historien om firmaet  Med denne 
jubilæumsbog har min far og jeg forsøgt at løse 
denne udfordrende opgave med stor hjælp fra 
min mor  Vi har med baggrund i et betydeligt 

Brof
Gul seddel
Udover støtten fra medarbejderne er samarbejdet i familien en afgørende del af den daglige arbejdsglæde. Mine forældre og storebror giver altid en stor opbakning, ligesom min hustru og børn er vigtige sparringspartnere i hverdagen.
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kildemateriale bestående af breve, kassebøger, 
billeder og samtaler forsøgt at skildre fire gene-
rationers passion for klaverer, håndværk, handel 
og musik  

Det var en ko fra Sørens fødegård, som sik-
rede finansieringen for købet af det første klaver  
Et klaver, som blev starten på en historie om fire 
generationer med musik og klaverer igennem tre 
århundreder  

Min far og jeg ønsker jer rigtig god fornøjelse 
med læsningen 

Morten Juhl-Sørensen





FØRSTE GENERATION:

SØREN J. SØRENSEN 
1870 - 1947



Portræt af Søren J. Sørensen.
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Opvækst og ungdom
Søren blev født i 1870 på slægtsgården Solgaarden 
i Mørke på Djursland  Han var den ældste søn i en 
søskendeflok på 11  

»Af børneflokken var Søren nok den mest inte-
ressante, fordi han, af de 6 drenge i flokken, var den 
eneste, der forlod skik og brug og landmandslivet og 
drog til byen til en usikker levevej som musiker«.1

På den tid var der tradition for, at den ældste 
søn skulle uddannes til landmand for senere at 
overtage slægtsgården  Det lå derfor i kortene, at 
det skulle Søren også, men på Solgaarden kom det 
til at gå anderledes 

Hele sin barndom var Søren vokset op med mu-
sik og dans, da der ofte blev holdt store fester ved 
bryllupper, barnedåb, konfirmationer og fødsels-
dage i Solgaardens store festsal 2 Da Søren viste 
interesse for at spille og tidligt »kunne spille alle de 
gamle Polkaer og Lumbys Melodier«3 sørgede hans 
mor for, at han fik en musiklærer, der udbyggede 
hans interesse for musik og musikinstrumenter 

Allerede som 15-årig spillede Søren både violin 
og trompet og var aktiv som spillemand ved for-
skellige arrangementer i det lokale miljø på Djurs-
land  Det var ikke en udvikling, der bekom hans 
fader, der frygtede, at et miljø med musik og druk 
ikke ville føre noget godt med sig  Faderen for-
langte, at Søren skulle blive medlem af en afholds-
forening i et håb om, at han på den måde ville få 
sin ældste søn på andre tanker og til at overveje at 
føre slægtsgården videre 

1  Citat fra Sørens niece Inge Damsgaard-Sørensens skildring af familien ud fra deres breve. Inge var datter af Anders.
2  I dag Mørkes forsamlingshus.
3  Tekst af Inge Damsgaard-Sørensen
4  Det fremgår af næringsbrevets bagside, at han tillige den 20. oktober 1906 »har erholdt Borgerskab som Pianofabrikant«.
5  Navnet Juhl-Sørensen kommer fra en sammensætning af Annas efternavn Juhl og Sørens efternavn Sørensen. Deres søn blev døbt Carl Emil 

Juhl Sørensen 

Det lykkedes ikke for faderen, da Søren brændte 
mest for musikken  Så allerede som 18-årig drog 
han til Aarhus, hvor mulighederne for at komme 
ud at spille var større end på Djursland  Han fik i 
denne periode kontakt til violinbygger Pedersen 
og andre instrumentmagere, der gav ham kend-
skab til at bygge instrumenter, ligesom han fik 
lært bogbinderi og gav musikundervisning  Søren 
var i det hele taget meget flittig og meget initiativ-
rig  Han lejede endda også billardborde ud 

Etablering af forretning i 1895
1895 blev et vigtigt år for Søren 

Først fik han den 2  april udstedt sit nærings-
brev af Magistraten i Aarhus Kjøbstad, hvoraf det 
fremgår, at han har »vundet Borgerskab her i Sta-
den som Instrumentmager og tillige som Bogbin-
der «4

Herefter åbnede han i en alder af 25 år sin mu-
sikforretning midt i Aarhus i Søndergade 29, hvil-
ket blev starten på familiehistorien med musik og 
klaverer  

Samme år den 23  juni blev han gift med Anne 
Marie Katrine Juhl5 (kaldt Anna), som var født i 
Harte ved Vejle 

Udviklingen af forretningen
Forretningen i Søndergade 29 blev hurtigt for lille  
Allerede i 1897 flyttede Søren butikken til større 
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Næringsbrev.
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lokaler i Søndergade 35 på hjørnet af Østergade 
og Søndergade 

Søren førte fra første åbningsdag den 2  april 
meget nøjagtigt og samvittighedsfuldt sin kasse-
bog  Kassebogen omfattede både, hvad der var 
privatforbrug og hvad der var indtægter og udgif-
ter i forretningen, så det er muligt at følge udvik-
lingen både i familien og i forretningen dag for 

6  Det siger også noget om hans retfærdighedssans, at det blev noteret i kassebogen som »forskud på arv«, da hans datter Elna fik en hat til 5 kr. 

dag  Det siger meget om hans karakter, at intet er 
udeladt  Vi kan således følge Sørens forbrug af ci-
garer, se hvad familien fik i gaver, se udgifterne til 
den ældste datters barnedåb i 1896, ja selv at han 
tabte 25 øre i kortspil 6

Midlerne i Aarhus var i begyndelsen små, og 
der var derfor behov for, at familien støttede »ud-
bryderen« Søren økonomisk  

Søndergade 29.
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Han modtog da også 500 kr  af faderen, da han 
startede forretningen, men måtte i starten ofte 
bede om yderligere økonomisk hjælp 

Sørens mor skrev således 25  februar 1896 til 
Sørens bror Anders:

»Vi har i dag fået brev fra Søren om penge 
han skal betale til Tyskland, 196 kr., og han har 
ikke mere end 63 kr., men han synes jo immer, 
at det nok gaaer, – det er nu ikke så let at skaffe 
dem…«

Men den 6  marts skrev moren igen:

7  Anders var uddannet på Landbohøjskolen og »havde regnskab som yndlingstidsfordriv«,

»Vi har fået solgt en ko, for den fik vi 158 kr. – Dem 
måtte Søren have…«. Det fremgår af kassebogen, at 
Søren allerede den 9  marts kunne betale for det 
første klaver, som han importererede fra Tyskland 

Det gik støt og roligt fremad for forretningen, 
og det fremgår af en opgørelse, som Sørens bror 
Anders7, fremlagde i januar 1905, at formuen var 
vokset fra 3 000 kr  i år 1900 til 14 500 kr  i 1905 

Allerede i 1901 blev også lokalerne i Sønder-
gade 35 for trange, så samme år flyttede forretnin-
gen til større lokaler i Østergade 1 

Kassebogen 5. april 1896.
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Brobjerghus. Østergade.
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Instrumentmageren
Spillemandsfærdighederne på violin førte en trang 
og lyst til selv at bygge et instrument med sig  Det 
viste sig, at Søren havde et særligt talent for at bygge 
musikinstrumenter og en helt speciel håndværks-
mæssig snilde  I den kommende periode byggede 
han i alt 50 violiner, som hurtigt blev solgt 

Varelageret var omfattende, men forretningens 
største salgssucces i denne periode var salget af 
den såkaldte Guitar Zither, der i annoncen blev 
fremstillet således:

»Dette instrument med noder under strengene, 
kan enhver spille på straks«

Søren solgte i de kommende år i alt 20 000, 
Guitar-Zithere, hvoraf en stor del blev produceret 
på hans eget værksted 

Salget og udlejningen af klaverer, som blev im-
porteret fra Tyskland, udgjorde en stadigt stigende 
del af omsætningen  Det fremgår af kassebogen, 
at Søren blandt andet importerede klaverer fra 
Bogs og Voigt fra Berlin  En del af de importerede 
klaverer blev færdigbygget på eget værksted med 
navnet SJ Sørensen på klappen, og den 20  okto-

SJ. bratsch bygget i 1911. SJ piano fra 1919.
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ber 1906 fremgår det af næringsbrevets bagside, at 
han »har erholdt Borgerskab som Pianofabrikant«.

Køb af ejendom
Salget voksede, og forretningen havde succes, så 
Søren kunne allerede i 1902 købe en villa i Åbyhøj 
til familien  Forretningslokalerne i Østergade var 
igen blevet for små til de mange nye aktiviteter, 
så i 1912 købte Søren ejendommen Vester Allé 4, 
der tidligere havde huset familien Føns’ skole  Der 
var nu god plads både til to forretninger i stuen, 
værksted på første sal samt familien på anden og 
tredje sal 

Det fremgår af en sang, som Sørens bror skrev 
til deres guldbryllup, at der altid har været »fart i 
Familien Sørensen«
 
Paa Frederiksbjerg de flyttede
 3 – 4 Gange rundt,
saa mente Søren, Landet
maatte være mere sundt

I Aabyhøj han købte da
et Hus med Have til,
og Børnene de blomstrede,
ja, jeg tror De vil!

Det blev dog for besværligt,
og de flyttede igen
til Byen, hvor de købte Hus
og fik et dejligt Hjem.

Forretningen det samme Sted
og rigelig med Plads,
I Byens Hjerte og i Dag
et Raadhus vis a vas.

Succes med nye tiltag 
Sørens efterladte bøger og tidsskrifter under-
streger hans interesse for de nye teknologiske 
landvindinger  Da det blev muligt i 1923 at 
udvikle krystalteknikken til et krystal radio-
apparat, så han muligheden for at udnytte det 
kommercielt 

Derfor lancerede han i 1920’erne et udlejnings-
tilbud, som førte til over 1 000 udlejede krystal-
radioer til en ugentlig leje på 1 kr  Radioen blev 
et nyt element i forretningens sortiment og blev 
en væsentlig del af forretningens udvalg i de kom-
mende årtier 

Vester Allé 4 – 1913.
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Han var således en af de første i Aarhus, der 
blev autoriseret forhandler af B&O’s apparater  
Videreudviklingen af grammofonen og grammo-
fonpladen betød, at salget af de traditionelle mu-
sikinstrumenter blev afløst af et stigende salg af de 
nye produkter  

Far og søn
Carl Emil, Søren og Anna Juhls yngste barn og 
eneste søn, havde efter faderens ønske valgt en 

karriere indenfor pianoinstrumentmagerfaget, og 
det åbnede en mulighed for et samarbejde mel-
lem far og søn  Første del af et generationsskifte 
kunne derfor allerede gennemføres i 1931, hvor 
Søren overdrog afdelingen med pianoer og flygler 
til sin søn Carl Emil  Carl Emil lejede sig ind med 
sit nye firma i den ene af de to forretninger i stuen 
i Sørens ejendom på Vester Allé 4 

Hermed var der skabt et grundlag for et en-
deligt fremtidigt generationsskifte ved senere at 
kunne sammenlægge de to firmaer  

Sørens jubilæum 1945.
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Aktivitetsniveauet i Sørens forretning forsatte 
stabilt gennem 1930’erne, selvom den økonomi-
ske krise med stor arbejdsløshed i en periode satte 
en dæmper på omsætningen 

Da Sørens forretning var velkonsolideret, var 
der ingen grund til panik i de følgende besættel-
sesår fra 1940-45, men der var en daglig ængstelse 
for, at butiksruderne under bombardementer 
skulle gå itu, da Vester Allé 4 var nærmeste nabo 
til Vester Allés kasserne, hvor tyskerne havde ho-
vedkvarter

I april 1945 kunne Søren fejre 50-års jubilæum 
såvel for forretning som for sig selv personligt 

I 1946 blev der på Fonnesbergs forlag udgivet 
en bog »Aarhus Jyllands Hovedstad« bind II, der 

blandt andet beskriver erhvervslivet i Aarhus, og 
på side 584-85 kan der læses en artikel med over-
skriften »FAR OG SØN«, der kort skildrer Søren 
og Carl Emils karrierer indtil 1945 

Generationsskifte
Efter krigens afslutning var det tydeligt, at Søren 
var påvirket af svigtende helbred  Han ønskede, at 
der skulle komme en løsning på generationsskif-
tet, så den 25  august 1945 blev der indgået en 
aftale, som medførte, at Carl Emil blev ejer af hele 
firmaet 

Søren fortsatte med at pusle på sit elskede værk-
sted, og helt karakteristisk for hans glæde ved hånd-

Artikel »Far & Søn«.
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værket og hans kreative færdigheder udfærdigede 
han en smukt forarbejdet gave i træ med intarsia 
til alle de mange gæster ved sin 75-års fødselsdag  
Han nåede også at fejre guldbryllup med sin Anna 

Søren afgik ved døden i september 1947 – 77 
år gammel 

Overdragelsesaftale 
generationsskifte.
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ANDEN GENERATION:

CARL EMIL JUHL-SØRENSEN 
1905 - 1981



Portræt af Carl Emil Juhl-Sørensen.
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Opvækst, ungdom og uddannelse
Carl Emil blev født den 21  september 1905 i Aar-
hus som den yngste og den eneste søn 

Glæden var stor, som det fremgår af det brev 
Sørens bror Anders skrev til sin kæreste den 6  
december 1905:

»i Aarhus har de haft barselsgilde med Carl Emil 
Juhl Sørensen. Min moder havde mangt og meget at 
fortælle om dette overdådige gilde«

Der er næppe tvivl om, at glæden og stolthe-
den over at få en søn efter de ældre døtre betød, at 
Carl Emil gennem hele sin barndom fik en særlig 
bevågenhed  Han voksede op i et hjem præget af 
faderens musik- og instrumentmagerforretning, 
som gennemgik en positiv udvikling under Carl 
Emils opvækst  Han voksede således op i trygge 
omgivelser i den nyanskaffede villa Ydun i Åbyhøj 
og senere i ejendommen Vester Allé 4 i Aarhus  
Han udmærkede sig som en flittig og dygtig elev i 
Kirkegaards Realskole som et ug barn 

Efter Carl Emil var dimitteret med realeksamen 
i 1921 fra Kirkegaards Realskole, opsøgte skolein-
spektør Kirkegaard familien for at tilskynde til, at 
deres søn skulle gå videre i gymnasiet på Aarhus 
Katedralskole 

Det viste sig at være en for stor omvæltning for 
faderen, – »der var skam ikke nogen tradition i fa-
milien for, at man gik i gymnasiet.«

Det har været en nærliggende tanke for Søren, 
at hvis hans søn fik en akademisk uddannelse, 
ville hans eget ønske om et senere generations-
skifte af forretningen blive ført på afveje 

Så Carl Emil blev sat i pianolære hos Kgl  hofle-
verandør Herman N  Petersen & Søn i deres afde-
ling på Store Torv 8 i Aarhus i 1921 

Det fremgår af Carl Emils soldaterbog, at han 1  
januar 1923 blev indkaldt til 20  Bataljons 1  Kom-

Familie portræt.

Anbefaling fra Pedersen Dybdahl.
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pagni  Men allerede den 25  april fremgår det af 
soldaterbogen, at han afmønstrede for at rejse til 
udlandet 

Søren havde bestemt, at sønnen skulle uddan-
nes som pianoinstrumentmager, og havde benyt-
tet sin forretningsforbindelse til firmaet Grotrian 
Steinweg i Braunschweig således, at Carl Emil i 
august 1923 blev ansat som volontør på fabrik-
ken 

Opholdet i Tyskland fik afgørende betydning 
for Carl Emils fremtidige faglige karriere, men bi-
drog også til en positiv udvikling på det sociale 
og menneskelige område, da de vanskelige for-
hold i Tyskland i netop denne periode åbnede op 

for nære venskaber og sammenhold  Efter hjem-
komsten arbejdede han for Hindsberg i Aarhus 
og aflagde 5  november 1925 fagprøve som piano-
stemmer i en alder af 20 år  Allerede i 1927 blev 
han indvalgt i bestyrelsen for Jydsk Pianostem-
merforening, en post han bestred i de følgende 47 
år 

Afdelingsbestyrer for Hindsberg Kristian Ber-
thelsen havde hurtigt fået stor respekt for Carl 
Emils instrumentmagerfærdigheder  Det lykke-
des da også for ham sideløbende med arbejdet 
for Hindsberg at opbygge sit eget værksted og en 
betydelig kundekreds som instrumentmager  Han 
blev hurtigt anerkendt og respekteret blandt kol-
legaer og konkurrenter 

Carl Emils gode omdømme skulle vise sig at få 
stor betydning for de efterfølgende generationer i 
firmaet  Anbefaling dateret 12. april 1924 fra Grotrian.

Attest For Aflagt Fagprøve.
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Etablering af værksted og forretning
Det var naturligt for Carl Emil at realisere ambiti-
onen om at blive selvstændig, og i 1931 blev første 
del af generationsskiftet mellem far og søn gen-
nemført, da pianoafdelingen af Sørens forretning 
blev overdraget til Carl Emil 

Det fremgår af hans første kassebog fra marts 
1931 »modtaget af fader«, at han modtog kr  
286,29 som tilskud til etableringen 

De økonomiske kår var beskedne, så Søren 
måtte hjælpe til med lån af varelager og lokaler 
i ejendommen Vester Allé 4, hvilket fremgår af 

Meddelelse om overdragelse.

Sørens mellemregning med Emil.
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notesbog fra marts 1931, hvor der blev holdt nøje 
regnskab med det økonomiske mellemværende 

I 1932 indgik han ægteskab med Ruth Borre-
gaard Christensen fra Esbjerg  Da han året inden 
havde fået forhandlingen af pianofabrikant An-
dreas Christensens flygler og pianoer, blev det 
begyndelsen på en ny tid for både familien og for-
retningen 

Andreas Christensen var på dette tidspunkt den 
progressive og førende indenfor pianoproduktio-

nen i Danmark  Han brød ud som selvstændig fra 
firmaet Hornung & Møller i 1912 og etablerede 
eget firma som et kollektiv inspireret af de ideer, 
der omkring århundredeskiftet udsprang af den 
socialdemokratiske bevægelse og tankegang 

I de første år blev der fabrikeret klaverer i et 
miljø, hvor datidens politisk progressive personer 
Martin Andersen Nexø, Børge Houmann, Poul 
Henningsen og Thorvald Stauning udgjorde en 
fast vennekreds 

Fra Andreas Christensens 25-års jubilæum i Moltkes Palæ i 1937. Dette billede hang i alle år på Christians kontor og gav Mor-
ten ideen til afholdelse af Juhl- Sørensens 125-års jubilæum i Moltkes Palæ.
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Repræsentationen af Andreas Christensen be-
tød, at Carl Emil i de følgende år ofte måtte besøge 
fabrikken i København, og han stiftede derfor be-
kendtskab med et nyt og ukendt miljø, men med 
mange spændende personligheder fra de kultur-
radikale kredse 

Carl Emil blev, ofte sammen med hustruen 
Ruth, inviteret til festligheder hos Andreas Chri-
stensen i København, og der blev ofte talt om disse 
arrangementers meget festlige karakter 

Det fremgår også af billedet fra Andreas Chri-
stensens 25-års Jubilæum i 1937 i Moltkes Palæ, 
hvor Thorvald Stauning, Andersen Nexø, Poul 
Henningsen, sammen med Andreas Christensen 
danner hovedbordet, og Ruth og Carl Emil ses 
ved et af sidebordene 

Det var i den periode, Poul Henningsen teg-
nede PH flyglet, som Andreas Christensen pro-
ducerede  Som noget ganske revolutionerende in-
denfor klaverbygning blev der konstrueret et lille 
klaver – det såkaldte pianette, som i de følgende 
årtier blev synonymet for dansk klaverproduktion 

Carl Emil blev inspireret til målrettet at udnytte 
de muligheder, som salget af Andreas Christen-
sens klaverer åbnede for, og i de følgende år op 
gennem 1930’erne blev grundlaget for den fremti-
dige pianovirksomhed skabt  

Det var en vigtig del af denne udvikling, at Carl 
Emil i denne periode også skabte et netværk med 
mange af tidens udøvende pianister  

Det fik således en stor positiv betydning for 
Carl Emil, at han blev tildelt opgaven som rejse-
tekniker for den russiske pianist Alexander Bor-
ovsky, der promoverede Andreas Christensens 
koncertflygel i Danmark  Deres gode samarbejde 
udviklede sig til et venskab, som mange år senere 
blev genoplivet Annonce for AC Pianette.
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Far og søn
Forholdet mellem far og søn havde i de første år 
efter 1931 været præget af, at Søren havde en vis 
skepsis og tilbageholdenhed, når det drejede sig 
om at give økonomisk hjælp til sønnen  Det blev 
dog gradvist bedre, da Søren kunne konstatere, at 
Carl Emil mod slutningen af 1930’erne og gennem 
krigsårene 1940-1945 havde succes både med sin 
virksomhed og sit familieliv  I 1940 fik Ruth og Carl 
Emil datteren Kirsten og i 1944 sønnen Christian 

Det er en stolt fader, der til Carl Emils 35-års 
fødselsdag siger, »tak fordi Du har været os en god 
søn. Det har også glædet os meget at Du har reelle 
Forretningsprincipper og at Du omgaaes Dine Folk 
som gode Kammerater«.

To brancher
Den 25  august 1945 gennemføres anden del af 
generationsskiftet, da Carl Emil overtager fade-

rens musik- og radiobutik og de to virksomheder 
fremstår fra dette tidspunkt som én  

Carl Emil stod nu overfor den udfordring at 
drive forretning i to forskellige brancher – radio-
branchen og pianobranchen, ligesom Vester Allé 
4 var delt i to forretninger – dels Sørens med radi-
oer, grammofoner og musikinstrumenter og dels 
Carl Emils med pianoer og flygler 

Radioapparaternes og grammofonens sti-
gende popularitet havde betydet, at denne del 
af omsætningen i Sørens forretning i årene op 
til generationsskiftet havde udgjort den største 
andel  Carl Emil valgte derfor at satse på udbyg-
ningen af sortimentet af radioer og grammofo-
ner frem for de traditionelle musikinstrumenter 
så som violiner, trompeter og harmonikaer, som 
tidligere havde været en fast del af Sørens sorti-
ment 

I radioafdelingen var udvalget præget af ap-
parater fra B&O, som længe havde været en del 

Fødselsdagskort  
fra far til søn 1940.
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Klaverafdelingen i Vester Allé 4 1945.

Radioafdelingen i Vester Allé 1945.
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af Sørens udvalg, samt af apparater fra Linnet & 
Laursen og fra firmaet Simon Petersen  Grammo-
fonens og lakpladens stigende popularitet med-
førte, at Carl Emil satsede på at videreføre den 
forretning, hans far allerede havde skabt indenfor 
dette område  Med markedsføringssloganet »mu-
sik i pladevis« opnåede Carl Emil i perioden frem 
til 1955 at gøre forretningens pladeafdeling til den 
førende i Aarhus 

Pianoafdelingen blev videreført med salg af 
Andreas Christensens pianoer og pianetter samt 
med en udbygget værkstedsafdeling med svende 
og lærlinge på første sal i Vester Allé 4  

Andreas Christensen, som Carl Emil havde en 
stærk personlig tilknytning til, døde i januar 1938, 
men de tætte relationer til firmaet fortsatte under 
direktør Bent Randbo  Forholdet udviklede sig til 
at få familiemæssig karakter, og i en mangeårig 
periode deltog Andreas Christensens familie og 

direktion i familiefester og jubilæer hos Ruth og 
Carl Emil i Aarhus 

Da Andreas Christensen købte firmaet Hinds-
berg i 1952, blev dette firmas pianoer og flygler 
også en del af udvalget i forretningen i Vester 
Allé  Det var til stor glæde for Carl Emils læ-
remester Kristian Berthelsen, at hans elev nu 
kunne videreføre Hindsbergs stolte traditioner 
i Aarhus  Carl Emil indgik i de følgende år en Musik i pladevis.

Annonce fars dag.
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aftale med Jette Tikøb, lederen af Aarhus Folke-
musikskole, om brug af Hindsbergs instrumen-
ter på skolen 8

8  Carl Emils evner til at knytte personlige venskaber medførte, at Jette Tikøb indtil sin død forblev en værdsat ven også af de næste generatio-
ner af familien Juhl-Sørensen.

Radioafdelingens udvikling
Den stigende udvikling af nye produkter indenfor 
radio- og grammofonområdet og i særdeleshed 

Carl Emils 25-års jubilæum 1956.
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betydningen af introduktionen af fjernsynet på 
det danske marked medførte, at omsætningen i 
radioforretningen op gennem 1950’erne voksede 
til det dobbelte af pianoforretningens 

Udover salg af radioer og fjernsyn var der et 
stigende salg af de nyudviklede stereoforstærkere  
Særligt Ortofons produkter tiltalte mange af de 
kunder, der også var kunder i pianoafdelingen 

I 1957 fejrede Carl Emil sit personlige 25-års 
jubilæum, og festen var præget af den forretnings-
mæssige succes, der i særdeleshed var opnået i ra-
dio og fjernsynsafdelingen 

Den betydelige vækst i produktionen og salget 
af fjernsynsapparater på det danske marked skær-
pede konkurrencen, hvilket medførte, at køben-
havnske firmaer åbnede filialer i Aarhus 

Det havde hidtil været en succes at sælge de re-
lativt dyre fjernsynsapparater på en 10 måneders 
rentefri konto, men denne markedsføring blev 
udfordret af en tiltagende kontantrabats politik, 
og det bekom ikke Carl Emil vel, at der nu skulle 
gives rabatter for at imødegå den stigende kon-
kurrence  

Satsning på flygler og klaverer
I slutningen af 1950’erne indtraf en række begi-
venheder, der førte til afgørende beslutninger for 
firmaets fremtid  

Carl Emils hjerte brændte for flygler og pianoer 
og han engagerede sig i produktionen af Andreas 
Christensens instrumenter  På eget initiativ tog 
Carl Emil forbindelse til den tyske pianokon-

 9  Der var tale om et flygel på 160 cm og et flygel på 180 cm.
10  I 1964 blev Carl Emil indvalgt i bestyrelsen for Andreas Christensen og Hindsberg og overtog i 1966 i forbindelse med den tidligere direk-

tør Bendt Randbos død dennes aktiepost, som han besad indtil 1974.

struktør Josef Goebel, hvilket resulterede i, at der 
blev lanceret to nye Andreas Christensen flygel-
modeller9  Carl Emils engagement førte til, at han 
blev indvalgt i bestyrelsen for Andreas Christen-
sen og ligeledes overtog en aktiepost i firmaet  10

Udover det styrkede engagement med Andreas 
Christensen fik Carl Emil i 1960 tilbudt mulighe-
den for at forhandle det anerkendte tyske fabrikat 
Steinway & Sons  

En forhandleraftale med Steinway sammen 
med det tætte samarbejde med Andreas Chri-
stensen åbnede nye muligheder for forretningen, 
men rejste også et vigtigt spørgsmål  Skulle der 
nu satses 100 % på pianoafdelingen? Det ville be-
tyde lukning af radioafdelingen, som op gennem 
1950’erne havde stået for den største del af omsæt-
ningen og indtjeningen 

Med Carl Emils baggrund som pianoinstru-
mentmager var der ikke tvivl om, at hans hjerte 
bankede mest for pianoerne  Dertil kom, at kon-
kurrenceforholdene indenfor radiobranchen 
ville gøre radioafdelingen mindre lønsom  Ved 
middagsbordet blev det dagligt overvejet, hvad 
der var den rigtige beslutning, og Carl Emils nu 
16-årige søn Christian deltog aktivt i disse vigtige 
diskussioner  

Den endelige beslutning blev truffet på en fa-
milierejse til Østrig i 1960 på et lille bjerghotel i 
Imst  Det var lange natlige samtaler mellem far og 
søn, der førte til den vigtige beslutning for firma-
ets fremtid at afvikle radioafdelingen, at ombygge 
lokalerne i Vester Allé 4 og satse 100 % på salg og 
servicering af flygler og pianoer 
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Steinway & Sons – første del
Steinway tilbød Carl Emil forhandlingen af 
Steinways flygler og klaverer for Jylland og Fyn 
den 7  juli 1960 

Det var Carl Emils læremester hos Hinds-
berg, som åbnede døren hos Steinway  Lære-
mesteren havde i 1920´erne knyttet et ung-
domsvenskab med en tysk pianobygger, der 
senere blev ansat som værkfører for Steinway 
& Sons fabrik i Hamborg  Læremesteren havde 
varmt anbefalet Carl Emil til Steinway, da han 
besad både de rette menneskelige samt klaver-

faglige egenskaber til at kunne repræsentere 
Steinway  

I de følgende år blev der knyttet personlige for-
bindelser til Steinways ledelse, og i 1964 besøgte 
præsidenten for Steinway & Sons Henry Steinway 
sammen med sin kone Polly familien Juhl-Søren-
sen i Aarhus 

Henry Steinway omtalte ofte besøget i meget 
positive vendinger, og især mødet med Sørens 
kone Anna, der havde været med i forretningen 
fra starten i 1895, havde gjort et stort indtryk på 
ham  Han og hans hustru Polly var også meget 

Annonce efter ombygning 1963.

Interiør Vester Allé efter ombygning.

Facade Vester Allé efter ombygning.
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glade for at opleve Den Gamle By  Ved en efter-
følgende privat middag om aftenen hos familien i 
Risskov skrev han i gæstebogen 

Overtagelsen af Steinway forhandlingen for Jyl-
land og Fyn blev afgørende for, at satsningen på 
pianoafdelingen blev en succes 

Salget af Steinway instrumenter var dog i be-
gyndelsen af 1960’erne hæmmet af importkvoter, 
der blev reguleret af Varedirektoratet  Det var der-
for en stor begivenhed, da Carl Emil ved et fore-
træde i Handelsministeriet fik tildelt en kvote på 
12 000 kr  til import af det første Steinway flygel i 
1960 

Kvoterne blev udvidet, og op gennem 1960’erne 
blev der solgt et stort antal Steinway flygler til 
danske pianister og musikinstitutioner 

Steinway forhandlingen åbnede for udlejning 
af koncertflygler til musikforeningerne i Jylland 
og til Fyns koncertarrangementer  Carl Emil fik 
ofte til opgave at tage sig af pianisten før koncer-
ten, ligesom det efter koncerten var kutyme, at 
den arrangerende musikforening afholdt en sam-
menkomst i formandens private hjem 

Det blev i denne periode til mange koncerter og 
mange sammenkomster, hvilket førte til bekendt-
skaber og venskaber, der var med til at stimulere 
salget til såvel private som institutioner 

Hvad Henry Steinway skrev i gæstebogen. Hilsen fra Borovsky i gæstebogen.

Udvalg hos Steinway i Hamborg.
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Ved en koncert i Horsens i marts 1964 gav 
et glædeligt gensyn med pianisten Alexander 
Borovsky lejlighed til at opfriske venskabet fra 
1930’erne, hvilket fremgår af familien Juhl-Søren-
sens gæstebog fra marts 1964 

For Carl Emil var det vigtigt selv at udvælge 
Steinway flygler på fabrikken i Hamborg, og når 
det var muligt altid sammen med kunden til in-
strumentet 

Mange af de kunder, der delte oplevelsen på fa-
brikken med Carl Emil, udtrykte en uforbeholden 
glæde og begejstring for det tillidsforhold Carl 
Emil havde skabt med sin faglige og menneskelige 
troværdighed 

Det stigende salg af Steinway flygler gennem 
1960’erne medførte, at han gennem efterfølgende 
serviceopgaver på de udvalgte instrumenter fik en 
personlig tilknytning til en stor del af de danske 
pianister, der også satte pris på hans omhu, dyg-
tighed samt lune og varme væsen  11

Bruddet med Andreas Christensen
Der var fra begyndelsen af 1960´erne en stigende 
konkurrence fra udenlandske klaverfabrikker og 
det medførte, at de danske fabrikker Hornung og 
Møller, Hindsberg, Louis Zwicki, Brødr  Jørgen-
sen og Andreas Christensen var under et stigende 
pres  Det var i særdeleshed importen af japansk 
producerede instrumenter fra Yamaha og Kawai 
som medvirkende til denne udvikling, da flygler 
og klaverer fra disse producenter kunne sælges til 

11  Carl Emil var indenfor pianobranchen respekteret som en fagligt dygtig kollega, hvilket blandt andet kom til udtryk gennem et mangeårigt 
medlemskab af bestyrelserne i Jydsk Pianostemmer Forening og Dansk Pianostemmer Union

12  Et babyflygel fra Yamaha kostede 8.000 kr. og et dansk babyflygel kostede 15.000 kr. 

det halve af prisen for et tilsvarende dansk produ-
ceret instrument 12 

Carl Emil tog initiativ til at bremse de japanske 
fabrikkers overtagelse af det danske marked  Det 
var hans overbevisning, at Hindsbergs mest vel-
lykkede modeller pianino H15 og flygelmodellen 
H3 ville være konkurrencedygtig overfor Kawai 
og Yamaha  Han indledte derfor i 1972 forhand-
ling med ledelsen i firmaet Andreas Christensen 
om køb af firmaet Hindsberg for at fortsætte den 
danske klaverproduktion  

Forhandlingerne stod på gennem en længere 
periode  Der kunne til sidst ikke opnås enighed 
om værdiansættelsen af Hindsberg navnet og for-
handlingerne endte i 1974 med et negativt resul-
tat  

Konsekvensen blev, at det mangeårige sam-
arbejde med firmaet Andreas Christensen op-
hørte  Carl Emil måtte derfor opgive at fortsætte 
den danske pianoproduktion sammen med en 
forretningsforbindelse, han siden 1931 havde 
haft tætte personlige og faglige relationer til  
Hans store drøm var bristet, og bruddet var en 
smertelig skuffelse, som plagede ham indtil hans 
død 

Samarbejde mellem to generationer
Carl Emil inddrog sin søn Christian i mange af de 
initiativer, der blev iværksat omkring forhandlin-
gen af Steinway  På samme måde som Søren havde 
motiveret ham selv til en fremtid i firmaet ved at 
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sende ham til Grotrian Steinweg, så kunne Carl 
Emil se en fremtid for Christian med Steinway  

Efter Christian i 1968 havde afsluttet første 
del af cand oecon -studiet på Aarhus Universitet 
havde Carl Emil indgået en aftale med Steinway, 
som skulle få afgørende betydning for Christian 
og firmaets fremtid  Carl Emil havde aftalt med 
Steinway, at de ville tilbyde ham et ophold på 
Steinways værkstedsafdeling i London, så han 
kunne uddanne sig til stemmer og instrument-
mager 

Uddannelsen i London blev efterfulgt af et 
etårigt ophold på Steinways fabrik i Hamborg  Ef-
ter hjemkomsten fortsatte Christian dog på an-
den del af økonomistudiet på Aarhus Universitet 

og havde ikke umiddelbart planer om at fortsætte 
i instrumentmagerfaget 

Carl Emil havde efter salget af Steinway flyg-
ler til musikkonservatorierne personligt vareta-
get serviceopgaver herunder stemninger på disse 
institutioner  Da han pludseligt blev syg i februar 
1970, betød det, at Christian midlertidigt måtte 
varetage denne opgave med den konsekvens, at 
han fremskyndede aflæggelsen af sin prøve som 
pianostemmer, som han bestod i marts 1970  Han 
blev således tidligere end planlagt inddraget i fir-
maets daglige instrumentmagerarbejde og lærte 
derved at værdsætte kombinationen af en økono-
misk teoretisk og en håndværksmæssig faglig vi-
den og fravalgte den sidste del af økonomistudiet  

Orgelforretningen i Frederiksgade 82.
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Selv samme dag hvor stemmerprøven var be-
stået, måtte han stemme til en koncert i Scala 
i Aarhus, hvor det unge talent John Damgaard 
skulle spille Beethovens Kejserkoncert 

Men Christian var ikke kun optaget af instru-
mentmagerarbejdet  Det stigende salg af elektro-
niske orgler betød, at han tilskyndede sin far til 
at optage disse instrumenter i forretningens sor-
timent  Carl Emil mente dog ikke, at elektroniske 
orgler hørte hjemme i en klassisk pianoforretning 
og foreslog derfor Christian at etablere sin egen 
forretning 

Resultatet blev, at Christian købte ejendommen 
Frederiksgade 82, der meget hensigtsmæssigt vi-
ste sig at have fælles gavl med Carl Emils ejendom 
på Vester Allé 4, således at der kunne etableres 
forbindelse mellem de to forretninger  

I 1971 åbnede Christian derfor sin egen første 
butik med orgler 

Carl Emils tilskyndelse til, at sønnen skulle stå 
på egne ben, var parallel til det, han selv oplevede 
med sin far, da han fik mulighed for at åbne sin 
egen pianobutik i 1931 

Carl Emil havde imidlertid forståelse for, at 
Christians ambitioner som instrumentmager 
ikke kunne tilfredsstilles med en forretning for 
elektroniske orgler  Far og søn indgik derfor en 
aftale om at etablere en ny værkstedsafdeling med 
det formål at uddanne unge til instrumentmager-
faget efter de retningslinjer, Christian havde er-
faret fra sine ophold hos Steinway i London og 
Hamborg 

Værkstedet blev etableret i 1974 i en nyindkøbt 
ejendom i Tilst ved Aarhus med et lige delt ejer-
skab mellem far og søn  

Værksted i Tilst. 

Interiør fra værkstedet i Tilst.
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Udvidelse af sortimentet af flygler og 
klaverer
Carl Emil og Christian ønskede at tilføje flere 
pianofabrikater til sortimentet, så firmaet havde 
et stort udvalg i alle priskategorier  På grund af 
bruddet med Andreas Christensen blev der taget 
kontakt til det finske firma Hellas, der havde ud-
viklet sig til at være en af Skandinaviens førende 
pianofabrikker 

Carl Emil sendte derfor sin søn til Helsing-
fors med det opdrag at indgå aftale om leverance 
af 40 pianoer, men han vendte efter flere dages 
forhandlinger tilbage med en købsordre på 145 Carl Emil besøger Hellas.

Shigeru Kawai (tv.) i København 1982 med Hanne og Christian.
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pianoer  Dette blev begyndelsen på et mangeårigt 
godt samarbejde med Hellas og salg af et tusindtal 
af Hellas pianoer på det danske marked 

Der blev også i 60´erne indgået forhandlerafta-
ler med en række tyske klaverfabrikker, Schim-
mel, Bechstein, Sauter og Grotrian Steinweg, som 
var Carl Emils læreplads i 1924  I 1964 indgik 
Carl Emil derudover en aftale om forhandling 

af klaverer og flygler fra den japanske producent 
Yamaha  I 1970 blev der indgået forhandleraftale 
med det eksklusive østrigske fabrikat Bösendor-
fer, og i 1978 blev firmaet eneforhandler i Dan-
mark af den anden store japanske producent Ka-
wai  

Erfaringerne fra samarbejdet med Steinway 
betød, at det var naturligt for Christian ved ind-

Forretningsoverdragelse 1978.
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gåelse af samarbejde med nye leverandører at af-
lægge et fabriksbesøg og udvælge de instrumen-
ter, der skulle leveres 

Udvidelsen af forhandleraftalerne medførte 
derfor en betydelig rejseaktivitet til Japan, Korea, 
USA og landene i Europa 

Disse besøg og udvalg af instrumenter på fa-
brikkerne Kawai, Bösendorfer, Schimmel, Be-

chstein, Sauter, og Young Chang var med til at 
udbygge Christians samarbejde med ledelsen og 
pianoteknikere på disse fabrikker 

Særligt de årlige rejser til firmaet Kawai i Japan 
fik afgørende betydning for den gensidige respekt, 
og de lagde fundamentet for et samarbejde, som 
siden skulle vise sig at få en stor positiv indflydelse 
på firmaets udvikling  

 Åbningsannonce for Bredgade 1978.
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Da Christian besøgte fabrikken i Hamamatsu, 
blev han præsenteret for Kawais nykonstruerede 
koncertflygel model EX  Der var kun bygget et 
mindre antal, og flyglet var endnu ikke blevet 
præsenteret på det internationale marked 

Efter flere døgns forhandlinger med Shigeru 
Kawai lykkedes det for Christian at købe EX num-
mer 8, som dermed blev det første leverede EX 
udenfor Japan 

Firmaet repræsenterede dermed ved udgan-
gen af 70´erne følgende fabrikater under sloganet 
»bedste kvalitet i alle priskategorier«

Steinway, Bösendorfer, Bechstein, Schimmel, 
Sauter, Yamaha, Kawai, Hellas, Seiler, Grotrian 
Steinweg og Nordiska Piano  

Mod generationsskifte
Efter at Carl Emil i 1971 havde overladt det til 
Christian at drive den nyetablerede orgelafdeling 
for egen regning, blev der i 1973 truffet en beslut-
ning om samdrift af de to afdelinger  Hensigten 
med denne aftale var at forberede og muliggøre et 
generationsskifte  Derfor blev det aftalt, at begge 
forretningers samlede overskud skulle deles lige-
ligt mellem Carl Emil og Christian, indtil genera-
tionsskiftet kunne realiseres 

En ny »lej først og køb senere« model fik stor 
succes understøttet af en god omsætning af det 
store udvalg af pianoer og flygler  Hertil kom et 
stigende salg af elektroniske orgler, hvilket alt i 
alt resulterede i så tilfredsstillende økonomiske 
resultater, at det blev muligt at gennemføre et ge-
nerationsskifte mellem Carl Emil og Christian i 
marts 1978 

Efter generationsskiftet blev Carl Emil ved med 
dagligt at arbejde i forretningen i Vester Allé 4  

Det var karakteristisk, at han i denne periode star-
tede dagen med en times klaverspil på Steinways 
koncertflygel efterfulgt af en klaverstemning, han 
kunne simpelthen ikke lade være  

Børnebørnene Michael og Morten blev ofte af-
hentet fra skole af en medarbejder, hvorefter de 
kørte med farfar hjem til deres farmor i Risskov  
Her havde Michael glæde af at spille klaver sam-
men med sin farfar, der spillede violin  

Der var mange gode glæder og oplevelser for 
Carl Emil som aktiv pensionist  I særdeleshed var 
det gode samarbejde mellem far og søn en glæde 
for begge, selvom Carl Emil kunne være lidt be-
kymret for, at Christian for hurtigt ville realisere 
sine mange idéer om ekspansion og landsdæk-
kende virksomhed 

Det var imidlertid med stor glæde og tilfreds-
hed, at Carl Emil kunne opleve, at firma Juhl-Sø-
rensen den 24  november 1978 åbnede en afdeling 
i Bredgade 6 i København  

Det var i høj grad Carl Emils fortjeneste, at 
det var muligt at foretage denne udvidelse af 
firmaets aktiviteter  Hans gode ry som instru-
mentmager og menneske blandt mange i det 
sjællandske musikmiljø havde skabt et stærkt 
fundament for den nye butik og satsningen på 
et nyt marked 

Det gode samarbejde mellem far og søn fort-
satte dagligt i de efterfølgende år, og det var til stor 
glæde for Carl Emil, at han nu, som ansat hos sin 
søn, kunne varetage Aarhus afdelingens interes-
ser, mens Christian var optaget af den nystartede 
aktivitet i hovedstaden 

Den 28  december 1981 afgik Carl Emil som 
76-årig pludseligt ved døden – midt i arbejdet i 
den forretning, der siden 1931 havde dannet ram-
men om hans liv 
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TREDJE GENERATION:

CHRISTIAN JUHL-SØRENSEN 
1944 -



Portræt af Christian Juhl-Sørensen.
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Opvækst, ungdom og uddannelse
Christian blev født den 18  juli 1944 i Aarhus  
Han voksede op i det miljø, der var skabt omkring 
forretningen og pianoværkstedet i den ejendom i 
Vester Allé, som havde været i familiens eje siden 
1912 

Han færdedes fra en tidlig alder blandt sven-
dene på værkstedet og deltog gerne i instrument-
magerarbejdet, og allerede som otteårig lavede 
han sit første klaviatur 

Carl Emil tilskyndede ham dagligt efter sko-
letid til at sammenligne klangen fra forskellige 

pianomodeller, så han blev tidligt trænet i at be-
dømme forskelle i instrumenters klanglige kvali-
teter 

Faderen var også meget bevidst om at opdrage 
sin søn i et musikalsk miljø, hvilket indebar kla-
verundervisning, overværelse af koncerter i Phil-
harmonisk Selskab og ugentlige elevkoncerter på 
det Jyske Musikkonservatorium 

Allerede fra 13 års alderen var deltagelse i for-
retningsrejser og i den store årlige musikmesse i 
Frankfurt en del af Christians opdragelse, men 
sideløbende med den musikalske skoling skulle 

Christians første firmajulefrokost 1951.
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det mere jordnære almindelige skolearbejde også 
passes, og i 1964 blev han student 

Som det ofte sker for gymnasieelever, bliver de 
inspireret af dygtige undervisere til at studere vi-
dere på universitet  Det var også tilfældet for Chri-
stians vedkommende, og han påbegyndte efter 
studentereksamen cand oecon -studiet på Aarhus 
Universitet og bestod første del i sommeren 1968 

Selvom Christian gennem studietiden deltog i 
mange af forretningens arrangementer, holdt han 
en vis distance til Carl Emils forretning og miljøet 
omkring den klassiske musik  Til gengæld havde 
han meget glæde af at deltage i det jazzmiljø, der 
var omkring Aarhus Studenter Jazz på universi-
tetet 

Carl Emil havde en plan
Som tidligere omtalt i afsnittet »Samarbejde mel-
lem to generationer« følte Carl Emil, at det var 
nødvendigt at bringe Christian tilbage på mu-
sikmiljøets »rette vej«  Selvom Christian gennem 
1960’erne havde deltaget i mange af de tiltag, der 
havde præget forretningens udvikling, blev han 
trods alt meget overrasket, da Carl Emil bekendt-
gjorde, at han havde arrangeret, at han skulle til 
London og arbejde for Steinway & Sons på de-
res værksted i Park Royal og efterfølgende på 
Steinways fabrik i Hamborg 

Det var dog et fristende tilbud, som det var 
svært at sige nej til  Så da han fik muligheden for 
at komme til London i 1968 og deltage både i et 
instrumentfagligt miljø hos Steinway og i et stu-
diemiljø med økonomistuderende i International 
Student House, tog han mod tilbuddet og rejste  
Det blev for Christian både fagligt og menneske-
ligt en periode, der fik afgørende betydning for 
hans fremtid 

Han havde mødt Hanne på universitetet i 1967, 
og deres kærlighed skulle derfor stå sin prøve un-
der Christians følgende udenlandsophold – først i 
London og senere i Hamborg, – det gjorde den, så 
de blev gift i februar 1970 og fik sønnerne Michael 
i 1973 og Morten i 1976 

Ekspansiv udvikling
Selvom der var gennemført et generationsskifte i 
1977, føltes faderens død i 1981 som et stort tab, 
da han med sin daglige indsats i firmaet havde 
været en stor støtte for Christian 

Den nye retning for firmaets udvikling mod 
at blive landsdækkende var dog allerede afstemt 
mellem far og søn  Christian tog i perioden fra 
1978-1990 initiativer til en meget ekspansiv ud-
vikling med nye afdelinger, nye firmaer og køb 
af et nyt firmadomicil i en handel, der betød en 
overraskende genforening med familien Andreas 
Christensen og Hindsberg navnet 

Etablering af Bredgade 6
Bredgade var klaverfabrikkernes gade i Køben-
havn  Gaden havde siden midten af 1800-tallet hu-
set de tre mest markante klaverfabrikker: Hornung 
& Møller, Hindsberg og Andreas Christensen 

Det blev en begivenhed, som vakte stor bevå-
genhed i musikmiljøet i hovedstaden, at et Aar-
hus firma, som det første fra provinsen, åbnede 
en specialforretning for flygler og pianoer i netop 
denne gade  

Christian kunne derfor glæde sig over, at 
mange mødte frem til åbningsreceptionen den 
24  november 1978  Blandt gæsterne var adskillige 
pianister, hvoraf flere var Carl Emils kunder, flere 
leverandører fra ind- og udland samt repræsen-
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Åbning af Bredgade 4 1978.
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Steinway News.
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tanter fra det københavnske musik- og koncert-
miljø 

Da firmaet, på grund af Steinways forhand-
leraftale med Brdr  Jørgensen for Sjælland, i be-
gyndelsen ikke kunne repræsentere Steinway i 
København, blev markedsføringen koncentre-
ret omkring Bösendorfer, Schimmel, Bechstein, 
Sauter samt pianoer fra Nordiska Piano og Hellas  

Men fra 1980 blev det aftalt med Steinway, 
at Juhl-Sørensen kunne tilbyde Steinways in-
strumenter fra butikkerne i såvel Aarhus som 
København, og i 1984 overtog firmaet enefor-
handling af Steinways flygler og pianoer for 
hele Danmark  Den deraf medfølgende kon-
certservice betød, at forretningen i Bredgade 
blev samlingssted for mange af datidens in-
ternationale og danske pianister, der hyppigt 
benyttede de øve-faciliteter, der var blevet 
indrettet i et lokale, der vendte ud mod Store 
Strandstræde 

Aktivitetsniveauet var på alle måder højt i 
denne periode og var udover salgsaktiviteter præ-
get af ugentlige kammerkoncerter og receptioner 
for kunstnere i samarbejde med de omkringlig-
gende gallerier 

Det var også i denne periode, at der blev ind-
ledt et samarbejde med Chopinselskabet under 
Elsebeth Brodersens ledelse  Dette samarbejde 
udviklede sig gennem årene til et venskab og til, at 
Elsebeth blev den kunstneriske leder af Steinway 
Piano Festivalen i Juhl-Sørensens regi 

De løbende aktiviteter blev kommunikeret 
gennem et månedligt blad: »STEINWAY NEWS 
og andre informationer fra Juhl-Sørensen«, hvor 
der udover koncertkalender var beskrivelser med 
billeder af de medvirkende kunstnere i de afholdte 
koncerter 

Det store antal aktiviteter, Christian havde 
iværksat i København, betød, at han besluttede 
at købe en lejlighed i Snaregade i centrum af Kø-
benhavn, så han kunne tilbringe det meste af ugen 
i København for at varetage ledelsesansvaret for 
denne vigtige del af firmaets udvikling  

Boligen i Snaregade gav ham samtidigt mulig-
hed for at blive en mere aktiv del af det køben-
havnske musikmiljø og deltage i et stort antal 
koncertaktiviteter  

En væsentlig del af Christians arbejde i Køben-
havn bestod også af serviceopgaver for kunder og 
af stemninger til koncertarrangementer  

Etablering i Odense 1979 
En stigning i salg og service til det fynske om-
råde op gennem 1970’erne medførte, at Christian 
fandt, at der var grundlag for at åbne en afdeling i 
Odense  Han åbnede derfor den 26  oktober 1979 
en ny butik i Vindegade 42  

Christian stemmer Steinway model D.



52

Da salget til institutioner og private Steinway 
kunder på Fyn forud for åbningen havde været 
stort, måtte Christian erkende, at markedet for 
salg af flygler var mættet, og det blev derfor salg 
og udlejning af pianoer i den mere moderate pris-
klasse, der kom til at udgøre omsætningen 

I forbindelse med ombygningen af Brandts klæde-
fabrik så Christian en mulighed for at kunne tilbyde 
afholdelse af kammerkoncerter samt øve- og under-
visningsfaciliteter ved at flytte til de nye lokaler 

Den 1  april 1989 åbnede Juhl-Sørensens nye 
afdeling i Brandts Passage 25 

I 1980’erne var avis- og tidsskriftsannon-
cer de mest anvendte markedsførings-
værktøjer. I 1984 var forberedelsen af 
en annonce til kunsttidsskriftet Victor B 
Andersen’s Maskinfabrik imidlertid gået 
i glemmebogen, så Christian meddelte 
reklamekonsulenten, at han kunne fylde 
annoncen med sorte flygler, hvoraf et 
kunne være hvidt med navnet Juhl-Søren-
sen i midten. Tidsskriftet blev efterføl-
gende anmeldt i dagbladet Politiken, hvor 
annoncen blev omtalt som det mest spæn-
dende ved denne udgave (nr. 15 1984) af 
tidsskriftet. Et nyt logo var født og blev 
efterfølgende registreringsbeskyttet.
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Dansk Piano Import 1983
Christian måtte erkende, at det var vanskeligt at 
sælge pianoer i den mere moderate prisklasse fra 
lokalerne i Bredgade i København, der primært 
var præget af aktiviteterne omkring salget af 
Steinway og andre fabrikater i samme prisklasse 

Foto fra Brands Passage 1989.

Koncertprogram fra Brandts Passage.
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Annonce 
– Måske er 
det for sent.
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Særligt instrumenter fra Hellas, Kawai, Yamaha 
og Nordiska Piano, der omkring 1980 havde en 
markedsandel på over 50% i Danmark, blev ikke 
markedsført optimalt fra Juhl-Sørensens forret-
ning i Bredgade 

Det blev derfor besluttet at åbne en ny forret-
ning på Falkoner Allé 25 under navnet Dansk 
Piano Import 

I november 1983 åbnede den nye forretning, 
hvis koncept var direkte import uden fordyrende 
mellemled 

Et begrænset modeludvalg, der kun kunne kø-
bes eller lejes hos Dansk Piano Import, blev præ-
senteret i eget katalog med fordelagtige leje- og 
købstilbud samt 8 gratis stemninger i lejeperio-
den 

Åbning af Dansk Piano Import 
København 1983.

Åbning i Esbjerg 1985.
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Markedsføringen, der primært henvendte sig 
til familier med børn, blev lanceret med annoncer 
i tabloidformat i dagspressen under sloganet:

»Måske er det for sent for dig – måske, – men 
hvad med dine børn?«

Det skulle vise sig, at Christians initiativ med at 
differentiere markedsføringen blev en stor succes 

De kunder, der skulle leje et piano til deres 
børn, følte sig mere velkomne på Falkoner Allé 
end i Bredgade, og allerede det første år blev der 
leveret mere end 400 pianoer til kunder fra den 
nye forretning 

Den opnåede succes i København inspirerede 
til, at et tilsvarende koncept blev gennemført 
med åbningen af Dansk Piano Import i Esbjerg 
i 1985 

Carl Emil havde allerede opbygget en betyde-
lig kundekreds i det vestjyske område omkring 
Esbjerg og Vestjysk Musikkonservatorium, så det 
var derfor naturligt at styrke firmaets position ved 
at åbne en lokal afdeling 

Aktiviteterne blev ligesom i afdelingen på Fal-
koner Allé koncentreret omkring salg og udlej-
ning af pianoer i det mere moderate prisleje og 
efter samme markedskoncept, som var gældende 
for københavnerafdelingen 

Dansk Piano Imports koncept blev videreud-
viklet gennem oprettelsen af et forhandlernet med 
i alt ni selvstændige forretninger 

En koordineret markedsføring med fælles pris- 
og katalogmateriale og kædeforretningsprincip-
pet styrkede ikke kun konceptet, men også de en-
kelte forretningers identitet 

Det blev afgørende for Dansk Piano Imports 
succes, at Juhl-Sørensen i 1985 oprettede Piano-
rent ApS, der som finansieringsselskab finansie-
rede de udlejede instrumenter 

Under navnet Piano Rent Sverige blev lejeord-
ningen i 1986 udvidet til det sydsvenske marked, 
og dette tiltag blev således begyndelsen til firma 
Juhl-Sørensens aktiviteter i Sverige 

Nyt firmadomicil på Andreas Christensens 
gamle klaverfabrik
Et sidste vigtigt skridt i den ekspansive udvikling 
op gennem 80´erne var købet af Andreas Chri-
stensens gamle klaverfabrik på Brofogedvej i Kø-
benhavn NV samt rettighederne til produktion af 
Hindsberg 

Christian havde deltaget i de strandede for-
handlinger om købet af Hindsberg, der i 1974 
førte til bruddet med firmaet Andreas Christen-
sen  Det var et brud på en mere end 40 år lang 
personlig og loyal forbindelse mellem Carl Emil 
og Andreas Christensens ledelse  Han følte det 
derfor nu som en essentiel opgave at genetablere 
forbindelsen til Andreas Christensen  

I respekt for det samarbejde, som på mange 
områder havde dannet grundlag for Carl Emils 
etablering i 1931, besluttede han i 1986 at kontakte 
Jørn Christensen, der var den længst levende af 
Andreas Christensens 5 sønner 

Jørn Christensen var direktør og ejer af firmaerne 
Andreas Christensen og Hindsberg og den daglige 
leder af Hindsbergs afdeling i Bredgade nr  36 

Der havde i mange år ikke været kontakt mel-
lem parterne  Det var derfor med en vis spænding, 
at Christian begav sig 500 meter ned ad Bredgade 
for igen at møde den person, han havde kendt 
siden barndomsårene gennem de mange besøg 
sammen med sin far på Andreas Christensens fa-
brik på Brofogedvej 

Mødet foregik i en god atmosfære, og da Chri-
stian søgte lokaler til sin værkstedsafdeling i Kø-
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benhavn, blev der indgået en aftale om fremleje 
af en etage i den gamle fabriksejendom på Bro-
fogedvej 

Da der igen var etableret en positiv kontakt 
med Andreas Christensen, var det nærliggende 
for Christian at genoptage forhandlingen om kø-
bet af Hindsberg 

Der var ikke længere produktion af klaverer 
og flygler på Brofogedvej, så aftalen kunne kun 

omfatte rettighederne til Hindsberg navnet, kon-
struktionstegninger over Hindsbergs modeller 
samt diverse værktøjer, der kunne muliggøre en 
produktion af Hindsbergs flygelmodel H3 

Den 10  august 1987 blev der indgået en aftale, 
hvoraf det fremgår:

»at det af AC ejede bi firma Hindsberg Flygler 
og Pianoer overdrages pr 1.9. 1987 til Chr. Juhl Sø-
rensen«.

Aftalen om køb af Hindsberg.
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Jørn Christensen bevarede sit værksted i fa-
briksbygningen på Brofogedvej, og der opstod et 
frugtbart samarbejde i de følgende år, hvor Jørn 
Christensen blandt andet assisterede med byg-
ningen af det sidste Hindsberg model H3 flygel 
nummer 17252 

Efterfølgende indgik Christian en aftale med 
den tyske klaverfabrik Sauter om bygning af Hin-
dsbergs pianino model H7, hvoraf der blev solgt 
cirka 60 eksemplarer på det danske marked 

I 1989 købte Christian den samlede fabriks-
ejendom på Brofogedvej 10, som efterfølgende, 
efter fraflytning fra lejemålet i Bredgade 6 i 1992, 
blev ombygget til at rumme salgs- øve- og kon-
certlokaliteter 

I respekt for Carl Emils virke, var det nu lykke-
des for Christian at genetablere det unikke sam-
arbejde, som havde eksisteret mellem de to fami-
lier siden 1931  Samtidigt havde Christian med 
købet af Hindsberg muliggjort en realisering af 
Carl Emils drøm om dansk klaverproduktion 

Den fabriksbygning, hvor Andreas Christen-
sen sammen med datidens kulturelite havde på-
begyndt klaverproduktion i 1912, blev således 

domicil for Juhl-Sørensens fremtidige aktiviteter 
i København 

Den ekspansive udvikling fra etableringen i Bred-
gade i 1978 frem til slutningen af 80´erne medførte, 
at firma Juhl-Sørensen fra at være en Aarhus virk-
somhed med Jylland og Fyn som markedsgrund-
lag blev landsdækkende med etablerede afdelinger 
i København og Odense  Christian havde ligeledes 
stiftet et helt nyt koncept under navnet Dansk Piano 
Import og udlejningsfirmaet Piano Rent, og til slut 
i perioden fik han skabt en genforening med fami-
lien Andreas Christensen, da firmaet overtog den 
gamle fabriksbygning på Brofogedvej  Hertil kom at 
der i samme periode også blev gennemført en stor 
udvidelse af serviceafdelingen, ligesom Steinway 
Piano Festival blev etableret i 1987 

Værksted og service
Etableringen af den nye værkstedsafdeling i Tilst 
ved Aarhus i 1974 var stærkt inspireret af Christi-
ans erfaring fra sit ophold hos Steinway i London 
og Hamborg i 1968 og 1969  Her var han blevet 
oplært i instrumentmagerfaget med særlig vægt 
på discipliner indenfor total renovering, stemning 
og intonation 

Efter at have bestået stemmereksamen i 1970 va-
retog han personligt mange af de service- og stem-
meopgaver på konservatorierne i Jylland og på Fyn, 
der blev administreret fra værkstedet i Aarhus  Han 
fik i denne periode faglig kontakt til mange af de 
danske pianister, der var blevet ejere af et Steinway 
instrument, ligesom han også udførte koncertstem-
ningerne for mange af de udenlandske pianister  

Han udbyggede således gennem sine stemnin-
ger det netværk, Carl Emil tidligere havde skabt, 
og styrkede derved sin faglige kompetence 

Hindsberg H-3 – det sidste Hindsberg nr. 17252.
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De danske pianofabrikker lukkede alle i løbet 
af 1970’erne, og Christian så derfor en stor opgave 
i at videreføre instrumentmageruddannelsen  Ef-
ter at have overtaget Carl Emils tidligere besty-
relsesopgaver i Jydsk Pianostemmerforening og 
Dansk Pianostemmer Union pressede Christian 
på overfor de relevante arbejdsmarkedsorgani-
sationer for at få etableret en ny lærlingeuddan-
nelse 

Desværre lykkedes det ikke, da det antal af lær-
linge, man kunne forvente, ville være for lille  Det 
betød, at de lærlinge, der gennem 1970’erne og 
1980’erne blev uddannet hos Juhl-Sørensen, blev 
uddannet med et bevis for stemmerprøve og en 
attestation for at være uddannet hos Juhl-Søren-
sen 

I 1984 blev værkstedsaktiviteterne udvidet gen-
nem indkøb af en ny stor ejendom i Risskov, hvor 
der var plads til både værksted og lager 

De nye faciliteter med instrumentmager- og 
snedkerafdeling gjorde det muligt at iværksætte 
en egentlig produktion af renoverede instrumen-
ter efter de retningslinjer, Christian havde lært 
under sit ophold på Steinways værkstedsafdeling 
i London 

Renoveringen af flyglerne indebar en total ad-
skillelse og efterfølgende genopbygning med nye 
originale dele til mekanik, klaviatur og strenge, li-
gesom der blev foretaget en renovering af korpus 
og sangbund 

I denne periode lykkedes det med en stab på 
10 ansatte bestående af instrumentmagerlærlinge 

Snedkermester Christian A. Schmidt.
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og snedkere at producere mellem 25 og 40 totalt 
renoverede flygler årligt 

Efter etablering af afdelingen i København i 
1978 og det senere køb af Andreas Christensens 
og Hindsbergs fabriksejendom i 1989 blev der 
også i København etableret en værkstedsafdeling 
med lærlinge 

Der var således etableret et landsdækkende ser-
vicekoncept 

Mange af de lærlinge, der i denne periode blev 
uddannet på Juhl-Sørensens værkstedafdeling, 
har senere etableret selvstændig virksomhed, og 
Christian har således kunne glæde sig over, at den 
oprindelige intention om at videreføre instru-
mentmageruddannelsen var lykkedes 

Steinway Piano Festival 1987
Steinways pianofestival havde siden 1930 været 
en årligt tilbagevendende begivenhed i Tyskland, 
men i 1986 besluttede man også at gøre den na-
tionale festival til en europæisk festival, der blev 
afholdt af Steinways forhandlere 

I 1987 afholdt Juhl-Sørensen derfor den første 
Steinway Piano Festival i Danmark 

Christian havde i begyndelsen af 1980’erne 
mødt lederen af det danske Chopinselskab Else-
beth Brodersen i forbindelse med leverancer af 
flygler til selskabets arrangementer 

Elsebeth Brodersen havde fra sit virke som 
pianist og leder af Hørsholm Musikskole erfaring 
med børns musikuddannelse og udviste i samta-
ler med Christian stor entusiasme overfor de tan-
ker, der lå bag Steinway festivalen 

Dette førte til et mangeårigt samarbejde med 
Elsebeth Brodersen i rollen som kunstnerisk leder 
for den Danske Steinway Piano Festival 

Formålet, som var inspireret af den tyske 
Steinway festival, var at samle unge klaverelever i 
tre aldersgrupper omkring en begivenhed, der så-
vel for dem selv som for deres lærere åbnede mu-
lighed for gennem socialt og musikfagligt samvær 
at understøtte interessen for musik og klaverspil 

De første festivaler blev afholdt i København, 
Aarhus og Odense med en efterfølgende finale i 
enten København eller Aarhus 

Med henblik på at inddrage de danske musik-
skoler i et samarbejde, blev det aftalt, at der på 
amts niveau skulle afholdes festivaler, hvor vin-
derne efterfølgende skulle dyste i en landsdæk-
kende festival arrangeret af firma Juhl- Sørensen 

Udover de mange deltagere på de danske mu-
sikskoler, var det også opmuntrende, at Tors-
havnar Musikkskuli på Færøerne allerede i for-
bindelse med den første festival sendte deltagere 

Allerede i 1962 havde Carl Emil leveret det før-
ste Steinway flygel til Gymnasiet i Torshavn, og 
lige siden har firmaet leveret Steinway flygler til 
institutioner på Færøerne 

Christian besøgte ofte Færøerne i denne peri-
ode, og i den forbindelse blev der knyttet en særlig 
forbindelse til ledelsen på Torshavn Musikskole, 
der resulterede i, at der hvert år siden 1987 har 
været deltagere fra Færøerne ved den Danske 
Steinway Piano Festival  

I 1989 fik firmaet mulighed for at arrangere 
den Internationale Steinway Piano Festival  Det 
blev en helt enestående fejring af klavertalenter 
fra hele Europa i Musikhuset i Aarhus i store sal  
Flere dage med arrangementer og koncerter kul-
minerede med en festkoncert med vinderne fra de 
nationale festivaler  

Den 24  maj 2008 blev året for den 20  Danske 
Steinway Piano Festival fejret med en koncert med 
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Fotos fra den Danske 
Steinway Festival 1989.
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tidligere vindere ved en stor festlig begivenhed i 
Tivolis Koncertsal  Koncerten blev efterfølgende 
sendt på DR 2 og udgivet på DVD sammen med 
et jubilæumstidsskrift 

Et tusindtal af unge pianister har i perioden fra 
1987 til i dag deltaget i festivalen, og siden 2001 
har Juhl-Sørensen også arrangeret Steinway Piano 
Festival i Sverige, Norge og Finland  

Christian og kunstnerne
Allerede i 1960’erne var Christian ofte med, når 
Carl Emil skulle klargøre Steinway flyglerne 
til koncert  Han fik derfor lejlighed til at møde 
mange af de udenlandske pianister, længe før han 
selv blev uddannet som stemmer og instrument-
mager  

Da Christian efter eksamen som pianostemmer 
i 1970 selv skulle varetage koncertservice opgaver, 
havde han således allerede erfaret hvor givende 
både fagligt og menneskeligt, det var at møde 
kunstnere fra den internationale elite 

For en internationalt turnerende pianist, der 
kun sjældent medbringer sit eget flygel, er det før-
ste møde med »flyglet« af største betydning, da 
det skal være hans loyale partner under koncer-
ten  

I den forbindelse er dialogen mellem pianist og 
pianotekniker omkring mekanikkens regulering 
og intonation af vital betydning for begge 

Disse møder var for Christian ofte højdepunk-
ter i den faglige del af hans karriere  Det gælder for 
eksempel, da Arthur Rubinstein i forbindelse med 
modtagelsen af Sonnings Musikpris i 1971 ved en 
koncert i Holstebro tillidsfuldt lagde sine tørre 
hænder i Christians og sagde, »don’t clean the keys 
please« og på den måde gjorde opmærksom på, at 

hans tørre fingre ville glide på tangenterne, hvis 
de blev renset  Det var for en ung pianostemmer 
en særligt uforglemmelig oplevelse 

Han husker også, da Vladimir Ashkenazy 
ved en Mozart koncert i Viborg bad ham om at 
stemme flyglet med en svag svævning i de enkelte 
kor for bedre at kunne udtrykke Mozart roman-
tisk  Han måtte foregive at opfylde Vladimirs øn-
ske, men turde ikke risikere, at der i den efterføl-
gende anmeldelse af koncerten stod, at flyglet ikke 
stemte korrekt, så korene blev stemt rent 

Det samme gælder, da Emil Giles ved en Wil-
helm Hansen koncert i Aarhus Stadionhal, efter 
at Christian havde klargjort flyglet, anslog den 
øverste tangent på klaviaturet og med et skævt 
smil påstod, at koret var urent  Christian rettede 
naturligvis ind, for Giles var selv pianostemmer 

Samarbejde og samtaler med den ungarsk-dan-
ske pianist Georg Vasarhelyi, der var professor 
ved det Jyske Musikkonservatorium, fik stor be-
tydning for Christians forståelse for det danske 
musikmiljø 

Vasarhelyi uddannede en hel generation 
af talentfulde danske pianister og havde lige 
til sin død i 2002 et tæt forhold til Christian   
Det var en særlig oplevelse for Christian, da han 
sammen med Vasarhelyi den 2  maj 1996 fra 
anden etage på Koldinghus overværede uropfø-
relsen af Willy Stolarczyk’s værk »Jord, luft, ild 
og vand«  De 96 pianister, mange af dem Vasar-
helyis tidligere elever, spillede på de klaverer og 
flygler, Willy havde tilskyndet Christian til at 
fremskaffe  

Dette er kun få eksempler på de mange oplevel-
ser, Christian havde med både danske og interna-
tionale kunstnere gennem den periode, hvor han 
selv varetog koncertserviceopgaver 
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Christian og Vasarhelyi.

96 flygler på Koldinghus 1996.
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Steinway & Sons – anden del

Uddannelse hos Steinway
Christian var i en tidlig alder med til at udvælge 
Steinway flyglerne på fabrikken i Hamborg sam-
men med Carl Emil  

Det fik afgørende betydning for Christians se-
nere valg af uddannelse hos Steinway, at han ved 
disse besøg oplevede og blev begejstret for kon-
struktionen af instrumenter i den absolut ypper-
ste kvalitet  

Derfor krævede det, som tidligere beskrevet, 
ikke meget betænkningstid, da han efter første 
del af cand oecon  studiet fik tilbud om at lære 
instrumentmagerfaget ved et flerårigt ophold hos 
Steinway i London og Hamborg 

Steinways værkstedsafdeling i London havde et 
internationalt ry for at opnå den bedste kvalitet 
ved at genopbygge ældre Steinway flygler 

Det var i dette miljø med 20 dedikerede instru-
mentmagere, Christian lærte, at resultatet »good 
enough« ikke kunne accepteres, men at kun »the 
best possible« var muligt som resultat for arbejdet 

Under opholdet gennemgik han alle faser i re-
noveringsprocessen lige fra at fremstille sit eget 
reguleringsværktøj til at lære klaverstemning ef-
ter den særlige inddeling af stemmeskalaen, som 
John Ross, Christians læremester, anvendte 

Arbejdsgangene blev omhyggeligt noteret i en 
lille rød notesbog og blev senere grundlag for de 
arbejdsgange, der blev indført for arbejdet i Juhl- 
Sørensens værkstedsafdeling 

I den sidste periode af opholdet fik Christian 
mulighed for at intensivere stemmetræningen i 
Steinways afdeling i Sct  George Street, hvor han 
under kyndigt opsyn af Steinways cheftekniker 
Bob Glesborough fik til opgave at øve stemning 

på Steinways klavermodel Z, som var en af de van-
skeligste Steinway modeller at stemme 

Efter opholdet i dette særlige Steinway Lon-
donmiljø, var det en brat opvågning i begyndel-
sen af 1969 at påbegynde arbejdet som volontør 
på Steinways fabrik i Hamborg  I London var mø-
detiden kl  8:00-15:00 med to daglige tepauser og 
en times frokostpause, mens fabriksarbejderne i 
Hamborg mødte fra kl  7:00-16:00 kun med en 
frokostpause på 20 minutter 

Arbejdet på Steinways fabrik i Hamborg om-
fattede for Christians vedkommende regulering af 
mekanik og klaviatur, indbygning af dæmperme-
kanik, færdigregulering, intonation og stemning 

Hver af disse discipliner havde sin egen afde-
ling, hvor Christian indgik i det løbende arbejde 
under vejledning af den svend, der havde ansvaret 
for arbejdet 

I modsætning til renoveringsopgaverne på 
Steinways værksted i London, var opgaven at 
opøve størst mulig rutine indenfor de ovennævnte 
discipliner efter nøje beskrevne arbejdsgange 

Særligt oplæring i færdigregulering, intonation 
og stemning fik stor betydning for det arbejde, 
Christian senere sammen med sine medarbejdere 
udførte på leverede Steinway flygler i hele Danmark  

Under opholdet i Hamborg knyttedes person-
lige forbindelser til mange af de ledende medar-
bejdere, som ved flere lejligheder inviterede Chri-
stian på besøg i deres hjem  De kontakter fik en 
afgørende positiv betydning for Christians efter-
følgende mangeårige samarbejde med Steinway 

Udvikling af samarbejdet med Steinway
De første personlige møder med Steinways inter-
nationale ledelse fandt allerede sted i 1960´erne, 
hvor der i en årrække var tradition for at afholde 
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et fælles møde for de Skandinaviske forhandlere, 
hvor direktøren for Steinway Hamborg sammen 
med Steinways præsident Henry Steinway ud-
gjorde værtskabet 13

Forholdet til Steinway havde med det tætte for-
hold til Christian igennem 80´erne udviklet sig 
til et succesfuldt samarbejde, og det var en stor 
tillidserklæring fra Steinway, da Christian i 1984 
fik tildelt eneforhandlingen af Steinway for hele 
Danmark  Dermed blev Steinway firmaets absolut 
vigtigste samarbejdspartner  Et samarbejde som 
nu i endnu højere grad skulle komme til at tegne 
firmaets profil og identitet for fremtiden  Den de-
dikerede satsning på Steinway betød i slutningen 
af 1980´erne et farvel til repræsentationen af de 
andre eksklusive fabrikater som Bösendorfer og 
Bechstein  

13  Efterfølgende havde Christian sammen med Hanne lejlighed til at besøge Henry Steinway i New York og i forbindelse med Steinways 150-
års jubilæum kunne Christian sammen med sine to sønner glæde sig over igen at møde Henry Steinway. 

Markedsføringen af flygler overfor institutio-
ner og pianister var nu udelukkende koncentre-
ret om Steinway  Samtidigt fik Steinway Piano 
Festivalen stor opmærksomhed i medierne, og 
firmaets Steinway profil fremstod nu meget ty-
delig  

Christian var i denne periode også bevidst 
omkring mulighederne ved at introducere sine 
sønner for Steinway ledelsen i Hamborg  Lige-
som han selv havde været med til musikmes-
sen i Frankfurt fra en tidlig alder, så var både 
Michael og Morten som teenagere også med til 
denne vigtige årlige begivenhed, hvor forhand-
lerne mødtes med leverandørerne  Det var et 
stærkt signal til Steinway, at der også var en ny 
generation, som havde interesse for branchen og 
i særdeleshed Steinway  Dette signal blev styr-

Hanne og Christian med  
Henry Steinway i New York. 
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ket, da Christian i 1995 arrangerede et volontør-
ophold hos Steinway i London for Michael, på 
samme måde, som han selv blev sendt til Lon-
don af Carl Emil  Samme år var Morten flyttet 
til København, hvor han i december 1995 ydede 
en stor hjælp ved åbningen af en helt ny Steinway 
afdeling i Bredgade 4  

Herfra tog succesen med Steinway fart  Chri-
stian og Morten gennemførte en ny event base-
ret strategi, som Steinway ledelsen havde intro-

14  Den store succes betød, at firmaet blev hædret hele 6 gange i de følgende år med en Steinway Lyra, som var en årlig pris, Steinway uddelte 
til årets bedste forhandler i Europa. 

duceret i midten af halvfemserne, og den nye 
mere moderne og professionelle markedsføring 
medførte en betydelig stigning i antallet af solgte 
Steinway flygler både til nyetablerede og eksiste-
rende institutioner på det danske marked samt til 
private kunder 14 

Den positive udvikling i Steinway salget i Dan-
mark, særligt sammenlignet med nabolandene, 
betød, at det var naturligt for både Christian og 
Steinway at overveje muligheden for endnu en-

Den første Steinway Lyra 1996.
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gang at udvide firmaets område for forhandlingen 
af Steinway  

Sverige var den mest nærliggende mulighed  
Firmaet havde været etableret i Sverige siden 
1986 med en afdeling af Pianorent med udlej-
ning af klaverer til musikskoleelever i Sydsve-
rige  Denne afdeling var ledet af den tidligere 
direktør for Nordiska Piano,15 som havde et stort 
netværk i Sverige fra sine mange år i branchen  
Christian havde samtidigt gennem sit virke som 
bestyrelsesmedlem i Dansk Pianostemmerfor-
ening opbygget et godt netværk blandt de sven-
ske pianoteknikere, og med de nye Steinway 
udstillinger i København på Brofogedvej var 
der et godt grundlag for at varetage Steinways 
interesser i Sydsverige  Det førte til, at Christian 
i 1998 fik tildelt forhandlingen af Steinway for 
det sydsvenske område  Det blev hurtigt en suc-
ces, så allerede i år 2000 kunne firmaet overtage 
eneforhandlingen for hele Sverige som led i en 
stor nordisk strategiplan udviklet sammen med 
Steinways ledelse 

Da bestyrelsen for Juhl-Sørensen A/S i 2010 
besluttede, at Morten som første skridt i en ge-
nerationsskifteproces skulle afløse Christian som 
administrerende direktør, kunne denne se tilbage 
på et 50 års langt samarbejde med Steinway  Helt 
fra han som teenager var med, da Carl Emil fik 
tildelt den første forhandleraftale, over sit ud-
dannelsesforløb hos Steinway i London og Ham-
borg, til at Steinway blev den vigtigste partner 
først med forhandleraftale for hele Danmark og 
siden Sverige  Steinway kom dermed til at tegne 
en betydelig del af Christians karriere i klaver-

15  Nordiska Piano havde været en mangeårig leverandør, men lukkede i Sverige i 1985, da hele virksomheden blev solgt til et kinesisk firma. 

branchen, og hans arbejde med Steinway betød, 
at firmaet i Danmark ofte blev identificeret med 
Steinway  

Ny firmastruktur
Den kraftige ekspansion Christian iværksatte 
gennem 1980’erne betød, at firmaet blev sårbart 
overfor den økonomiske krise i begyndelsen af 
1990´erne  I denne periode hvilede et stort ansvar 
på Christian, der med hjælp fra loyal rådgivning 
og stærk vilje besluttede at nedlægge tabsgivende 
aktiviteter og afdelinger  En ny firmastruktur 
skulle etableres, og strategien skulle tilpasses, så 
der blev skabt et grundlag, der kunne sikre en sta-
bil udvikling og samtidigt skabe rammerne for et 
muligt generationsskifte i fremtiden  

I 1994 blev det derfor besluttet at omdanne 
Christians privatejede firma til aktieselskabet 
Juhl-Sørensen A/S  Selskabets bestyrelse bestod 
udover Christian af Hanne, Michael og Morten 
samt et eksternt medlem med juridisk baggrund  
I bestyrelsen blev der udviklet en ny strategi, hvor 
fokus skulle være på at fortsætte det tætte sam-
arbejde med Steinway, udbygge serviceafdelingen 
samt optimere udlejningen af klaverer gennem 
Pianorent  De fremtidige aktiviteter skulle foregå 
fra firmaets egne ejendomme på Vester Allé i Aar-
hus og på Brofogedvej i København 

Beslutningen indebar en betydelig omstruktu-
rering  For det første flyttede firmaet fra de lejede 
lokaler i Bredgade 6 til den gamle klaverfabrik på 
Brofogedvej, som selskabet havde købt med hen-
blik på at skabe et nyt samlet klavermiljø bestående 
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Øverst: Brofogedvej.  Nederst: Udstilling på Brofogedvej.
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af udstilling, værksted, koncert- og øve- faciliteter  
Derudover blev afdelingen i Odense lukket, og 
det landsdækkende koncept Dansk Piano Import 
med forhandlere i ni danske byer blev nedlagt  

Koncentrationen omkring firmaets kernekom-
petencer resulterede således i en positiv økono-
misk udvikling for selskaberne  Særligt udvik-
lingen i afdelingen på Brofogedvej var en succes, 
da det efter ombygning var lykkedes at skabe et 
samlingssted for det københavnske musikmiljø, 
hvor koncerter, særudstillinger, øve-faciliteter og 
musikundervisning var en del af dagligdagen 

Salg af firmadomicil i Aarhus
På trods af strategien om at drive virksomheden 
fra egne bygninger, så opstod der en mulighed for 
et salg af firmadomicilet i Aarhus  I 1998 tilbød 
et ejendomsudviklingsfirma at købe ejendommen 
på Vester Allé med henblik på at opføre et nyt 
ejendomskompleks på hjørnet af Vester Allé og 
Frederiksgade  Det var en stor beslutning at sælge 

firmaets domicil i Aarhus  Ejendommen havde 
dannet rammerne om ikke blot firmaets aktivi-
teter siden 1912, men havde også været hjem for 
to generationer  Efter flere års forhandlinger blev 
ejendommen solgt i 2002 

Efterfølgende flyttede Aarhusafdelingen til et le-
jemål beliggende i den gamle DSB-remise ved Øst-
banen med adressen Skovvejen 2 B  De nye lokaler 

Vester Allé 4 2002.

Udstilling Skovvejen 2 B.Skovvejen 2.
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i Aarhus blev indrettet efter samme idé som i Kø-
benhavn med udstillinger, værksted, koncertscene 
og øvelokaler  Den nye butik blev i de følgende år et 
samlingssted for afholdelse af koncerter og musik-
seminarer med deltagelse af musikere fra såvel det 
klassiske som det rytmiske område  Men allerede i 
2011 stod Morten for selskabets køb af en ny byg-
ning i Egå, så firmaet igen kunne have sine aktivite-
ter i Aarhus i egen bygning i tråd med den strategi, 
den nye bestyrelse havde besluttet tilbage i 1994  

Mod endnu et generationsskifte
Ligesom det altid havde været tradition i familien, 
deltog Hanne og Christians to sønner Michael og 

Morten under deres opvækst i firmaets forskellige 
aktiviteter 

De var således med ved åbningen af de nye af-
delinger, og de var ofte med på messer, kurser og 
fabriksbesøg  Michael rejste således i 1997 med 
Christian til verdens største klaverfabrik Pearl Ri-
ver i Kina med det formål at knytte en fremtidig 
forbindelse 

De var også med til Steinway pianofestivalerne, 
hvor de hjalp de unge deltagere til øve- rummene, 
ligesom de stod for optagelsen af mange af de lyd-
bånd, der gennem årene blev optaget fra festiva-
lerne 

De var begge dygtige i skolen, og efter studen-
tereksamen påbegyndte Michael cand oecon -stu-

Morten i Bredgade.
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diet på Aarhus Universitet og Morten cand 
jur -studiet på Københavns Universitet 

Det lå således i kortene, at de begge stilede mod 
en akademisk karriere 

Christian var imidlertid af den opfattelse, at 
man ikke kunne vokse op i en instrumentmager-
familie uden at kunne mestre disciplinen klaver-
stemning 

Michael var den ældste, og den der havde ud-
vist de håndværksmæssigt bedste evner  Derfor 
var det nærliggende for Christian, ud fra egne 
erfaringer og tillige tilskyndet og værdsat af 
Steinway, at opfordre Michael til at tage et ophold 
hos Steinway i London 

Så da Michael havde bestået sin første del på 
økonomistudiet i 1995, blev han ansat som vo-
lontør hos Steinway i London  Efter 6 måneder 
havde han opfyldt sin fars ønske om, at han skulle 
uddanne sig i instrumentmagerfaget, hvilket der 
havde været tradition for i familien 

Han havde lært pianostemning og gik også ef-
ter hjemkomsten til hånde på værkstedet i Aar-
hus, ligesom han udførte opgaver i regnskabsaf-
delingen, men Michael ønskede at færdiggøre sin 

Christian, Michael og Morten på messe i Frankfurt.Michael og Christian hos Pearl River.

Michael hos Steinway i London.
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uddannelse som cand oecon  Efter et udvekslings-
ophold på universitetet i Pavia i Italien, afsluttede 
han sin eksamen som cand oecon  i år 2000  

Michael forfulgte en karriere som økonom i 
dansk erhvervsliv og blev hurtigt betroet ledende 
stillinger 

Dette afholdt imidlertid ikke Michael fra fort-
sat at engagere sig i familiefirmaets udvikling, og 
han har som sparringspartner og bestyrelsesmed-
lem været en god støtte for såvel Christian som 
Morten 

Generationsskifte
Efter firmaets omstrukturering i 1995 var det en 
stor hjælp for Christian, at Morten valgte et sab-
batår før studiestart, hvor han kunne hjælpe til i 
firmaets københavnerafdeling  Udover serviceaf-
delingens personale var der kun få medarbejdere, 
og selv om Christian normalt lagde vægt på in-
strumentmagerkompetencer, havde Morten gen-
nem sin opvækst udvist egenskaber, der ville være 
værdifulde i bestræbelserne på at genetablere fir-
maets position i København 

Morten fik således i en tidlig alder mulighed 
for at påtage sig ansvaret for afdelingen i Køben-
havn og påbegyndte derfor i tæt samarbejde med 
Christian arbejdet med den nye strategiske udvik-
ling af firmaet med fokus på Steinway og opbyg-
ningen af et musikmiljø i afdelingen på Brofoged-
vej  På trods af Mortens succesfulde engagement 
i firmaet var det vigtigt for Christian, at Morten 
skulle færdiggøre sit studie 

Først efter Mortens studieophold på NYU 
School of Law i New York, et praktikhold hos 
ICC i Paris samt færdiggørelsen af sin master i 
jura med et speciale indenfor voldgiftsretten, var 
Christian overbevist om, at Morten ville være ru-

stet til i egen interesse at foretage det rigtige kar-
rierevalg 

Christian var dog af den opfattelse, at Morten 
med sin uddannelse ville sikre sig en bedre og 
økonomisk mere tryg fremtid indenfor det juri-
diske miljø, end det ville være tilfældet indenfor 
pianobranchen  På den anden side vidste Chri-
stian også, at Morten gennem sin opvækst i for-
retningen og gennem 15 års dagligt samarbejde 
med udveksling af viden og erfaringer havde gode 
forudsætninger for sammen med Michael at vide-
reføre firmaet  Men det var et frit valg, om Mor-
ten ønskede at videreføre familiefirmaet til fjerde 
generation  

Morten valgte pianobranchen  En aftale med 
Steinway om muligheden for udvidelse af firmaet 
til hele Norden gjorde udslaget  

Da Morten havde ydet en særlig værdifuld 
indsats og nu havde foretaget et klart valg, var 
der enighed i familien om, at Morten skulle være 
den af de to brødre, der skulle være den frem-
tidige leder og i forbindelse med et kommende 
generationsskifte skulle besidde den største ak-
tiepost 

Første del blev iværksat i 2010 med udnæv-
nelsen af Morten som administrerende direktør 
og en overdragelse af en aktiepost til Michael og 
Morten 

I 2013 overtog Michael og Morten det fulde 
ejerskab af Juhl-Sørensen Holding ApS fordelt 
med 30% til Michael og 70% til Morten  Det blev 
aftalt, at Christian skulle have posten som besty-
relsesformand og Hanne som bestyrelsesmedlem 
i Juhl-Sørensen Holding ApS med underliggende 
selskaber 

Endnu en generation var dermed klar til at 
bygge videre på Sørens familiefirma fra 1895 
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FJERDE GENERATION:

MORTEN JUHL-SØRENSEN 
1976–



Portræt af Morten Juhl-Sørensen.
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Opvækst, ungdom og uddannelse
Morten blev født den 21  marts 1976 i Aarhus  

Allerede i børnehavealderen var han en hyppig 
gæst i butikken i Vester Allé på besøg hos farfar 
og far, hvor farfar som det første lærte Morten at 
sætte det lille Juhl-Sørensen overføringsmærke 
på instrumenterne  Da Morten begyndte i børne-
haveklassen på Skt  Knuds Skole, startede dagen 
inden skole med et besøg på værkstedet i Risskov, 
og eftermiddagen blev tilbragt i butikken på Ve-
ster Allé  

På værkstedet i Risskov var der ikke tid til at 
blive sat til at arbejde inden skolen, men Morten 
brugte i stedet tiden på at tale med hver enkelt af 
de 10 medarbejdere og ikke mindst sin morfar, 
der arbejdede på værkstedet som møbelsnedker  
Efter skole blev Morten hentet af én af medarbej-
derne fra butikken i Vester Allé, som lå få minut-
ters gang fra skolen  Det passede lige med, at han 
kunne spise frokost med personalet, og efter fro-
kost lokkede han ofte én fra personalet til at spille 
et spil med ham i kantinen  

Den sociale kontakt til personalet var Mortens 
interesse, men også en tidsrøver for de ansatte, 
så der gik ikke længe, før Morten blev brugt som 
medhjælper og siden kom en rigtig ansættelse som 
student med lønseddel som 9-årig  Der var mange 
faste arbejdsopgaver med at pudse klavererne og 
pedalerne inden levering, frankering, hænge pla-
kater i vinduerne, gå i banken med dagens ind-
tægter og alle de små daglige gøremål, der er i en 
butik  I midten af 80´erne blev orgelafdelingen er-
stattet af en afdeling for de nye digitalpianoer  Det 
medførte en øget arbejdsmængde for Morten, da 

16  Fra en tidlig alder spurgte Morten dagligt butikschefen om dagens omsætning

han nu skulle hjælpe med at samle digitalpiano-
erne samt bortskaffe indpakningen  

De daglige rutiner blev med årene lidt trivielle, 
og Morten efterspurgte nye udfordringer  Som 
12-årig fik han derfor ansvaret for at udforme og 
opdatere et regneark på papir med overblik over 
salg af de forskellige klavermodeller og fabrikater 
til firmaets forhandlere rundt om i landet  

Morten fik gennem de mange forskellige ar-
bejdsopgaver en god fornemmelse for butiksdrif-
ten og kontakten med personale og kunder  Til 
gengæld fik han ikke på samme måde som firma-
ets tre første generationer en indføring i instru-
mentmagerarbejdet, da værkstedet ikke lå samme 
sted som butikken, og Morten var mere optaget 
af driften af butikken 16 Morten lærte heller ikke 
at spille et musikinstrument  Han blev sendt til 
klaver i en tidlig alder, men havde hverken talent 
eller interesse for det, så hans klaverlærer Hol-
ger Arndt lod ham i stedet gå på opdagelse i sin 
bogsamling, mens storebror Michael modtog kla-
verundervisningen  

Christian tilskyndede heller ikke Morten til 
instrumentmagerarbejdet eller til klaverunder-
visningen  Til gengæld tog han Morten med til 
musikmessen i Frankfurt, så han kunne møde fir-
maets leverandører  Første gang som 13-årig, hvor 
Morten fik en uge fri fra skole for at kunne følge 
med sin far, præcis som Carl Emil havde taget 
Christian med til Frankfurt i en tidlig alder  Mes-
sen i Frankfurt var en god læreplads både i forhold 
til at skabe et netværk og lære at forhandle med 
leverandørerne  Derudover arrangerede Steinway 
i Frankfurt seminarer i markedsføring og salgs-
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teknik, som Morten sugede til sig  Morten be-
søgte igennem tre årtier messen i Frankfurt hvert 
år sammen med sin far og kom ofte på Steinways 
fabrik i Hamborg i forbindelse med kurser og fa-
briksbesøg  Det var her Morten stadig som teen-
ager opbyggede et netværk blandt de medarbej-
dere hos Steinway, som siden skulle få indflydelse 
på hans valg af en karriere i pianobranchen  

I de sidste år af folkeskolen og i gymnasiet blev 
arbejdstiden i butikken reduceret til to ugent-
lige eftermiddage  Morten var som teenager ak-
tiv med sport, men også med skolen  Morten var 
dygtig i skolen på samme måde som sin farfar og 
var ikke i tvivl om, at han ville tage en akademisk 
uddannelse, hvilket blev bakket op af familien  Ef-
ter studentereksamen på Aarhus Katedralskole i 
1995 og et udvekslingsophold i Australien beslut-
tede Morten sig for at flytte til København for at 
studere jura  Men først ville han tage et sabbatår, 
hvor han kunne arbejde i firmaets afdeling i Kø-
benhavn  Det skulle vise sig at blive en ilddåb i 
branchen i en tid, hvor firmaet netop havde gen-
nemgået historiens største omstrukturering  

Morten flytter til København
I slutningen af august 1995 ankom Morten med 
toget til København og flyttede ind i en lejlighed 
på Åboulevard med tre andre unge  Allerede da-
gen efter skulle han møde på sin første dag på ar-
bejdet i afdelingen på Brofogedvej  Morten havde 
besøgt Brofogedvej enkelte gange før, men var 
ikke kendt i København og cyklede på sin første 
dag rundt i lang tid, før han til sidst fandt den 

17  Det første flygelsalg var til teaterdirektør Morten Grundwald på Østre Gasværk, da han købte det Hindsberg flygel model H3 teatret havde 
lejet til en forestilling.

ejendom, som skulle blive hans forretningsmæs-
sige base for fremtiden  

Cykelturen var et godt billede på den forvir-
ring, der ventede Morten  Butikkens ledende 
medarbejdere var gået på pension i juni samme 
år, og butikken blev passet af to klaverstuderende, 
hvoraf den ene var bortrejst for en længere peri-
ode  Den tilbageværende student måtte Morten 
hurtigt bede om at stoppe i firmaet, da der blev 
»lånt« penge i kassen  Morten skulle derfor passe 
butikken alene, og selvom han havde været ansat i 
10 år i Aarhus, var det en kæmpe omvæltning nu 
selv at stå for ansvaret med salg og udlejning – to 
områder han ingen erfaring havde med  Alt skulle 
læres fra bunden, og det betød, at Morten måtte 
søge hjælp hos sin far  Christian besøgte Morten 
én dag om ugen, men det var under de timelange 
daglige telefonsamtaler med sin far, at Morten 
lærte at drive butikken  

Der var i starten ikke mange kunder  Kunderne 
havde ikke vænnet sig til, at butikken ikke længere 
lå i Bredgade, men der var til gengæld meget arbejde 
med udlejning til koncerter på forskellige spilleste-
der, og Morten kunne langsomt begynde at opbygge 
et netværk, som kunne føre til flere kunder og salg  
Stille og roligt fik Morten styr på forretningen på 
Brofogedvej, og der var kommet gang i salget17, da 
Christian gav Morten en ny stor udfordring 

Ny Steinway butik i Bredgade 4
Christian havde vurderet, at det var nødvendigt at 
åbne en ny butik med Steinway i Bredgade for at 
styrke Steinway satsningen og formidle budskabet 
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om, at firmaets udstillinger i fremtiden ville være 
på Brofogedvej i Nordvest kvarteret  Han havde 
derfor i begyndelsen af 1995 lejet et mindre bu-
tikslokale i Bredgade 4 få meter fra den gamle bu-
tik i Bredgade 6  Med Morten i København, var 
det nu tid til at få åbnet den nye afdeling  Selvom 
Christian kunne støtte Morten, så kom Morten 
til at stå med det daglige ansvar for renoveringen, 
indretningen og forberedelserne til åbningen af 
den nye Steinway butik 18 

Den bortrejste studentermedhjælper var retur-
neret til København  Han viste sig at være en sær-
deles dygtig medarbejder  Morten åbnede sam-
men med ham den nye butik, hvilket blev starten 
på et nært samarbejde mellem de to, som består 
den dag i dag  Den nye butik i Bredgade 4 åbnede 
i december 1995  

Samarbejdet mellem far og søn
Der var nu to afdelinger at varetage, som begge 
var vigtige for firmaets strategi  Dels den nye bu-
tik i Bredgade som skulle styrke den strategiske 
satsning på Steinway, og dels Brofogedvej som 
skulle opbygges som den fremtidige butik og mø-
dested for klavermiljøet  

Det var en ilddåb for Morten, der endnu ikke 
var fyldt 20 år, men det var en udfordring, der 
skabte et historisk tæt samarbejde mellem to ge-
nerationer af familiefirmaet og et grundlag for 
Mortens fremtid 

De daglige timelange telefonsamtaler og Chri-
stians ugentlige besøg på Brofogedvej førte til 
mange nye tanker og idéer mellem far og søn  

18  En erfaring Morten senere fik stor glæde af, når der skulle åbnes nye butikker. 

Sammen blev der skabt succes med den nye 
strategi  Fokuseringen på Steinway førte til gode 
salgsresultater og afdelingerne i Bredgade og på 
Brofogedvej udviklede sig begge positivt  

Det var en stor hjælp for Christian at have en 
»ankermand« fra næste generation til at varetage 
de daglige opgaver og udføre den nye strategi i 
København  Samtidigt var det en unik mulighed 
for Morten til at suge alt viden ud af sin far, som 
dermed blev en læremester for sin søn  

Christian gav Morten et stort spillerum til at af-
prøve sine egne idéer  De var enige om det meste, 
men Morten fik lov at lære af sine egne fejl  Den 
særlige tillid fra far til søn blev afgørende for Mor-
tens engagement i firmaet og blev på den måde 
nøglen til det senere succesfulde generationsskifte  

Far og søn arbejdede særdeles tæt sammen i 
en periode på 15 år fra 1995-2010  De havde en 
fælles strategi i indbyrdes respekt og forståelse og 
i dag er Christian stadig sammen med storebror 
Michael en vigtig sparringspartner igennem ar-
bejdet i firmaets bestyrelse  

Det gode og nære samarbejde mellem far og 
søn, den tredje og fjerde generation, blev en af de 
særlige værdier i livet, som et familiefirma kan 
skabe rammerne for  

Brofogedvej. 
Et nyt klaver- og musikmiljø
Udover at have ansvaret for driften af de to bu-
tikker i København skulle Morten stå for admi-
nistrationen af ejendommen og opbygningen af 
Brofogedvej  Ejendomme skulle ikke blot danne 
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Elsebeth og Morten.

Brofogedvej.
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rammerne for butikken og en ny egen serviceaf-
deling, men også udvikles til et mødested for det 
københavnske klaver- og musikmiljø  

Da Morten ankom i 1995, var der i tillæg til 
firmaets egne udstillinger og øvelokaler en stor 
blanding af lejere fordelt på den 2000 m2 store 
ejendom  Der var øvelokaler for slagtøj, eksterne 
klaverværksteder, møbellager, lager for Danmarks 
Geologiske Undersøgelser, kunstværksteder og 
kontorlokaler for et teater  Det var lejere, som ikke 
passede ind i strategien om et mødested for alle 
med interesse for klaverer og musik, så Morten 
måtte hurtigt i gang med at opsige lejemål, finde 
nye lejere og udvide firmaets egne aktiviteter  

Den første store nye lejer var lydstudiet Sound-
track  Christian kendte ejeren af Soundtrack, og 
der blev indgået en aftale, hvor det tidligere mø-
bellager blev istandsat til et stilfuldt lydstudie  
Soundtrack tiltrak mange musikere og pianister 
til Brofogedvej, og flere andre lejemål blev udle-
jet til netværket omkring lydstudiet  Soundtracks 
ankomst blev dermed starten på en helt ny tid på 
Brofogedvej med et spirende musikmiljø  

Samtidigt var det et projekt at få flere klaverlæ-
rere til øvelokalerne og mere koncertaktivitet i den 
lille kammermusiksal, som var indrettet på 1  sal 
blandt udstillingen af flygler  Denne opgave blev til-
delt Elsebeth Brodersen, som Morten havde kendt 
siden sin barndom fra Steinway festivalen  Øve-
lokalerne blev lejet ud til dygtige klaverundervisere, 
der blev skabt en koncertserie for danske pianister 
og arrangeret klaverkurser med både de førende 
danske og internationale pianister og undervisere  

Ejendommen var blevet et mødested for piani-
ster, komponister og musikere  De danske piani-
ster, komponister og klaverundervisere brugte nu 
dagligt øvelokalerne, og mange klavertrioer samt 

ensembler øvede i den lille kammersal – og før in-
ternationale konkurrencer var der musik døgnet 
rundt på Brofogedvej  

Der var dermed skabt det miljø, som stadig i 
dag er kendetegnet ved afdelingen på Brofogedvej  
De mange lejemål er i dag koncentreret om udstil-
linger af klaverer, flygler og digitalpianoer, samt 
klaverøvelokaler, lydstudier og den lille kammer-
sal, hvor der både afholdes koncerter og kurser  
Huset er derfor dagligt fyldt med klavermusik fra 
både kunder, klaverelever i alle aldre, klaverlæ-
rere, musikere og pianister fra ind- og udland  

Serviceafdelingen
Som den første generation i firmaet var Morten 
ikke blevet uddannet som instrumentmager og 
klaverbygger  Men Morten havde alligevel en stor 
interesse særligt for opbygningen og konstrukti-
onen af Steinway  De mange Steinway reparatio-
ner, han så på værkstedet i Aarhus, og de mange 
besøg på Steinways fabrik i Hamborg gennem 
barndommen havde skabt en nysgerrighed for at 
finde ud af, hvad der gjorde Steinway til det na-
turlige valg for så mange af firmaets kunder  Som 
19-årig kom Morten på sit første salgskursus på 
Steinway fabrikken i Hamborg  Den centrale del 
af kurset var en meget intensiv fabriksgennem-
gang af Steinways salgs- og markedsføringsdirek-
tør, som havde arbejdet på fabrikken siden han 
var 17 år  Det var her Morten fik mulighed for at 
stille alle sine spørgsmål, og den første passion for 
Steinways konstruktion og filosofi blev skabt  

Ved Mortens ankomst til København var det 
vigtigt at få opbygget en ny serviceafdeling på 
Sjælland  I en årrække gennem 90´erne var ser-
vicearbejdet i København blevet varetaget af eks-



82

terne samarbejdspartnere, men det var en del af 
planen fra 1994, at firmaet skulle have sin egen 
landsdækkende serviceafdeling  

For Morten var serviceafdelingen en så stor del 
af firmaets grundlæggende værdisæt, at det fik høj 
prioritet at finde de rigtige medarbejdere til at va-
retage firmaets servicearbejde på Sjælland  Mor-
tens farfar havde indprentet i Morten, at det først 
var efter leveringen af et instrument, at firmaets 
reelle serviceniveau skulle stå sin prøve  Morten 
vidste derfor, at det var afgørende for firmaets tro-
værdighed og overlevelse at kunne yde den bedst 
mulige efterservice 

Det blev en stor udfordring at få opbygget en ny 
serviceafdeling  Mange forskellige teknikere med 
stor erfaring blev ansat både fra ind- og udland 
på Brofogedvej, men det lykkedes ikke i første 
omgang at få skabt det serviceniveau og kollegiale 
sammenhold, som var afgørende for Morten  

Efter en årrække med skiftende servicemedar-
bejdere fik Morten i begyndelsen af det nye år-
tusinde anbefalet en færdigudlært lærling fra en 
gammel samarbejdspartner fra Hjørring  I samme 
periode kom en ny udlært stemmer fra firmaets 
værksted i Aarhus  De to stemmere fra Mortens 
egen generation blev fundamentet for, at firmaet 
igen fik en stærk serviceafdeling på Sjælland  I 
dag har firmaet en velfungerende landsdækkende 
serviceafdeling med dygtige klaverteknikere og i 
tillæg et tæt samarbejde med de førende klaver-
teknikere i hele Norden, så firmaet kan yde den 
bedst mulige service både før og efter levering  

Morten og netværket
Da Morten ankom til København i 1995 som 
nyuddannet student, kendte han næsten ingen i 

branchen  De tidligere generationer af firmaet 
kunne drage fordel af deres kontakt med kun-
derne som instrumentmagere, men han havde 
ikke denne naturlige indgang til at opbygge et 
netværk  

Til gengæld kunne han i starten støtte sig op ad 
mange af de klaverundervisere og pianister, som 
havde kendt hans farfar og far  De tidligere gene-
rationer havde opbygget en goodwill, som Mor-
ten kunne bruge til at bygge videre på  Netværket 
voksede hurtigt også til de yngre generationer af 
musikere  Det blev til mange koncerter og fro-
kostaftaler både i det rytmiske og klassiske miljø, 
hvor kontakter blev knyttet og det nye netværk 
blandt pianister havde stor betydning for Mortens 
engagement i branchen  

Det var dog i miljøet på Brofogedvej, de fle-
ste kontakter blev skabt  Her kom både de ældre 
musikere, når de skulle have ro til at komponere 
eller forberede sig til en koncert og de unge pia-
nister, som skulle øve, spille koncert i kammer-
salen eller deltage i et af de mange kurser og 
arrangementer, Elsebeth Brodersen arrangerede 
gennem EPTA  

Men det var ikke kun netværket blandt musi-
kere, som var en inspiration for Morten  Han pri-
oriterede også tidligt et godt forhold til kollegaer 
og konkurrenter i branchen som en vigtig del af at 
trives i branchen  Dertil kom gode og værdifulde 
bekendtskaber med en lang række af de kunder, 
som købte flygler i butikken, og et helt særlige for-
hold til kunder, som havde handlet flygel med tre 
generationer af firmaet  

Der var to faktorer, som blev afgørende for 
Mortens beslutning om at videreføre familiefir-
maet  For det første var det glæden og inspirati-
onen fra det netværk blandt musikere, kollegaer 
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og kunder, som blev opbygget efter ankomsten 
til København, og for det andet var det den plan, 
som Steinway lagde for et samarbejde omkring 
hele Norden  

Steinway & Sons – tredje del. 
Steinway har en plan
Steinway havde været en del af Mortens liv, siden 
han var barn  Det var en meget vigtig samarbejds-
partner for familiefirmaet og omdrejningspunkt 
for en lang række begivenheder i hans barndom  
Morten opbyggede tidligt et forhold til medarbej-
derne hos Steinway gennem besøg på fabrikken 
i Hamborg, møderne i Frankfurt og samarbejdet 
omkring Steinway festivalen  

Så da han som 18-årig for første gang besøgte 
Steinway i Hamborg, uden sin far, var han allerede 
et kendt ansigt på fabrikken  Morten havde fået 

til opgave sammen med sin storebror Michael at 
gennemføre et udvalg på fabrikken af et Steinway 
model O-180 med en kunde  Christian var på fe-
rie med Hanne, så han mente, at det udvalg kunne 
sønnerne klare alene på trods af den manglende 
erfaring med salg og udvalg  Det gik over forvent-
ning, og kunden fandt det flygel, hun ønskede sig, 
så det blev en værdifuld erfaring, som gav Morten 
en god portion selvtillid til fremtidige udvalg hos 
Steinway på egen hånd 

Steinway tilbød efterfølgende Morten en 
række muligheder for at uddanne sig i salg- og 
markedsføring både på fabrikken i Hamborg og 
New York  Disse kurser betød, at Morten fik en 
helt ny indsigt i moderne markedsføring, som 
ikke tidligere havde været anvendt i branchen  
Samtidigt gav kurserne Morten en viden og for-
ståelse for hemmelighederne bag Steinways kon-
struktion  Han lærte og forstod den rationelle 

Morten til udvalg i Hamborg.
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forklaring på, hvorfor Steinway var blevet det alt 
dominerende varemærke i branchen, som blev 
anvendt til over 95 % af alle pianokoncerter på 
verdensplan  

Rejse til USA
Kurserne hos Steinway foregik i samme periode, 
som Morten var i fuld gang med sin jura uddan-
nelse i København  Dagen efter en stor eksamen 
i formueret rejste han i begyndelsen af 1999 på 
en 3 ugers rundrejse med Steinway til USA  Han 
var blevet inviteret med på rejsen af Steinways 
salgs- og marketingdirektør, som selv var rejse-
leder for en lille gruppe af Steinway forhandlere 
fra Europa  

Det var på denne rejse til USA, at Morten for 
første gang kunne se de spændende muligheder 
for en karriere i branchen sammen med Steinway  
Turen startede i Los Angeles  Morten kom en dag 

tidligere end resten af gruppen, men blev på hotel-
let inviteret med til en cocktailfest, så han kunne 
møde Henry Steinway  Det var et uforglemmeligt 
møde for en ung Morten  Henry Steinway var 
imødekommende og spurgte med det samme ind 
til, hvordan det gik med familien og berettede 
om besøg i den gamle by med Carl Emil og Ruth 
samt møder med Christian og Hanne  Det var et 
møde med en legende i branchen, som helt unikt 
havde mødt og kendt fire generationer af familien 
Juhl-Sørensen 

På turen til USA besøgte Morten Steinway for-
handlere over hele landet, og rejsen sluttede i New 
York med kurser og besøg på fabrikken  

Mødet med de amerikanske Steinway medar-
bejdere og forhandlere var for Morten en helt ny 
inspiration, der satte gang i tanker og idéer til ud-
viklingen af firmaet  Men Morten havde også fået 
en anden idé, efter han i New York havde fået mu-
lighed for et besøg på NYU School of Law  Studie-
miljøet på NYU trak i Morten  Han ville tilbage til 
New York for at studere jura  

Den nordiske plan 
Efter hjemkomsten fra USA iværksatte Morten 
de nye idéer fra turen i firmaet  Men han fik også 
travlt med at forberede et foredrag til Frankfurt 
messen i foråret 1999  Steinway havde bedt Mor-
ten sammen med Christian lave et oplæg omkring 
et Steinway salgsevent, firmaet med succes havde 
gennemført året inden på Brofogedvej i Køben-
havn  Det blev det første oplæg, Morten holdt for 
de andre Steinway forhandlere fra hele verden  Si-
den er han ofte blevet inviteret til at holde oplæg 
både på engelsk og tysk omkring de nye events 
og initiativer, han havde iværksat i det nordiske 
marked 

Henry Steinway og Morten Juhl-Sørensen på Beverly Hils 
Hotel, LA i januar 1999.
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Med det tætte forhold Morten havde fået op-
bygget til ledende medarbejdere hos Steinway 
sammenholdt med Christians lange relation til 
Steinway var det tid til at samarbejdet mellem 
Steinway og Juhl-Sørensen skulle udvikles yder-
ligere  

Der blev planlagt et møde i København med 
Steinways ledelse i starten af år 2000  Emnet var 
Steinway og Juhl-Sørensen i Sverige  Morten 
havde i samarbejde med sin far og sin storebror 
Michael forberedt sig til mødet med markedsana-
lyser og en strategi for hele det svenske marked  
Steinways ledelse var begejstret for planerne, og 
Steinway besluttede derfor at overdragelse ene-
forhandlingen af Steinway for hele Sverige til 
Juhl-Sørensen  

En stor anerkendelse for mange års dedika-
tion og arbejde med Steinway for firmaet, men 
Steinways ledelse kom på mødet med endnu et 
budskab  En direkte besked til Morten  Hvis det 
blev en succes med strategien i Sverige, så kunne 
forhandlingen af Steinway for hele Norden blive 
samlet hos Juhl-Sørensen i løbet af de næste 15 
år  Først Sverige, så Norge og til sidst Finland  Det 
var budskabet med det nordiske Steinway projekt, 
som gav Morten en udfordring, der stod mål med 
hans ambitioner om at udvikle familiefirmaet 
med flere afdelinger i nye lande og dermed en af 
de afgørende faktorer for at påtage sig ansvaret 
som fjerde generation  Mortens motivation var 
derfor høj, da han tog hul på udførelsen af den 
nordiske plan 

Sverige 
Morten begyndte senere i år 2000 arbejdet i Sve-
rige med at besøge koncerthuse og konservato-
rier i hele landet  Han fik stor hjælp af firmaets 

meget erfarne svenske medarbejder og kunne li-
geledes drage fordel af sin fars svenske netværk  
Det viste sig hurtigt, at der var et stort behov på 
de svenske institutioner for udskiftning af deres 
gamle flygler, så det blev en god start på den nor-
diske rejse 

Fra sommeren 2002 til udgangen af 2003 var 
Morten på et studieophold i New York og holdt 
derfor en pause fra sit arbejde i firmaet og der-
med også arbejdet på det nye svenske marked  I 
den periode tog Christian over og fortsatte det in-
tensive arbejde både med salg og markedsføring 
i Sverige  

Da Morten genoptog arbejdet i begyndelsen 
af 2004, begyndte han at planlægge åbningen i 
Stockholm af et showroom og dermed firma-
ets første permanente udstilling udenfor Dan-
mark  Udover at finde den rigtige placering i 
Stockholm, så var det vigtigt at finde den rig-
tige medarbejder, som skulle stå for den daglige 
drift  Begge dele lykkedes  Der blev ansat en 
dygtig ung svenske medarbejder, og i slutningen 
af 2004 kunne firmaet med en stor fest fejre åb-
ningen af et unikt Steinway showroom på Hi-
storiska Museet  Det nye showroom blev starten 
på en ny fase i den nordiske plan, hvor der nu 
også i højere grad skulle satses på markedsførin-
gen overfor private kunder gennem afholdelse af 
koncerter og events i det nye showroom og i mu-
seets koncertsal 

Det var i denne periode, Morten udviklede en 
ny detaljeret strategiplan »Let´s play Sweden«  
Et af målene var, at showroomet skulle erstattes 
af en butik i løbet af få år  Det var svært at finde 
den rigtige placering og det rigtige lokale  Først 
efter at have besigtiget et stort antal lejemål blev 
det besluttet i maj 2008 at åbne den nye butik i 
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et 500 m2 stort lokale på Tegeluddsvägen 100 ved 
Gärdet lidt uden for centrum af Stockholm  Den 
nye butik i Stockholm fik navnet Steinway Piano 
Gallery  Steinway Piano Gallery var et butikskon-
cept, Steinway havde udviklet kun med Steinways 
egne fabrikater Steinway, Boston og Essex  Vur-
deringen var, at Steinway navnet på butikken ville 
give den stærkeste branding fremfor at anvende 
det danske firmanavn  

Den første butik udenfor Danmark var født 
og med ansættelsen af en ny dygtig leder af af-
delingen, var forudsætningerne skabt for den 
succes, som skulle føre til næste skridt i den 
nordiske plan  Forhandlingen af Steinway i 
Norge  

Norge
I 2012 blev det besluttet i samarbejde med 
Steinway, at tiden var moden til, at Juhl-Søren-
sen kunne overtage forhandlingen af Steinway i 
Norge og åbne den første Steinway butik i Oslo 
siden 1990´erne  Morten havde lært meget af de 
erfaringer, han havde gjort med opbygningen af 

det svenske marked, og strategien var derfor klar 
for den nye satsning i Norge  

Grundarbejdet med en omfattende markeds-
analyse og besøg i markedet blev gennemført, 
og så var de vigtigste opgaver at finde det rigtige 
personale og et godt lejemål til Steinway butikken  
Efter en lang rekrutteringsproces, lykkedes det at 
finde den rigtige person til at stå for det daglige 
ansvar for Steinway Piano Gallery Oslo  Det lykke-
des ligeledes at finde et velegnet lokale i centrum 
af Oslo på Stortingsgata 30, og den 12  oktober 
2012 åbnede den nye butik i Norge  Tilstedevæ-
relsen i Norge var en ny spændende udfordring i 
et dynamisk marked med flere andre forhandlere, 
og hvor der i modsætning til de andre skandinavi-
ske lande stadig var et sundt marked for akustiske 
klaverer og flygler  

Finland
Med succesen i både Sverige og Norge nærmede 
afslutningen sig på den 15 års plan, der blev 
lagt på mødet med Steinway i år 2000  Steinway 
var klar til at overdrage forhandlingen for det 

Showroom Historiska Museet Stockholm. Camila og Hilda Juhl-Sørensen i Stockholm 2004.
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finske marked  Morten kunne starte processen 
én gang til, men denne gang var han lidt be-
kymret  Markedsanalysen var igen meget om-
fattende og detaljeret, men markedet i Finland 
var i stærk tilbagegang  Finanskrisen fra 2008 
havde slået bunden ud af markedet, og salget af 
akustiske klaverer og flygler var foruroligende 
lavt  Det var svært at lave et realistisk budget 
med overskud, så håbet var, at en ny Steinway 
butik kunne revitalisere interessen for aku-
stiske klaverer og flygler og dermed skabe et 
bedre grundlag for en ny butik  I modsætning 
til Sverige og Norge, så var der i Finland også 

en udfordring med sproget, men på den anden 
side viste analysen af markedet, at interessen for 
musik og betydningen af musik for den finske 
befolkning var betydeligt større end i de andre 
nordiske lande  

På trods af bekymringen blev det besluttet på et 
møde i Tivoli i København med Steinways ledelse, 
at Morten skulle gennemføre den nordiske plan 
og iværksætte åbningen af Steinway Piano Gallery 
Helsinki  En ny rekrutteringsproces blev gennem-
ført, og et smukt højloftet lejemål i centrum af 
Helsinki blev ombygget til firmaets flotteste butik  
Butikken blev åbnet i november 2015, og en ny 

Butikken i Oslo, 2012.
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Butikken i Helsinki 2015.

Familien samlet til åbningen i Helsinki.
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spændende, men udfordrende opgave i firmaets 
historie kunne begynde  

Med det nye finske firma var det lykkedes Mor-
ten at gennemføre den nordiske plan  En rejse gen-
nem 15 år, som havde udviklet firmaet fra et dansk 
til et nordisk selskab, hvilket samtidigt betød, at 
Juhl-Sørensen nu som den eneste forhandler i ver-
den repræsenterede Steinway i mere end to lande  

Morten i New York
I år 2002 fik Morten en mulighed, som skulle sætte 
hans daglige arbejde i firmaet på pause i halvandet 
år  Han var som led i sin master uddannelse på Kø-
benhavns Universitet blevet inviteret til et ophold 
på NYU School of Law i studieåret 2002/2003  Her 

fik han mulighed for at blive en del af et interna-
tionalt studiemiljø med et højt fagligt niveau, som 
han havde brændt efter siden sin rejse til USA i 
1999  Morten havde i New York for første gang i 
sin studietid muligheden for at koncentrere sig om 
studierne uden samtidigt at skulle tænke på arbej-
det i firmaet  Han fik et tæt forhold til flere af sine 
professorer og særligt én professor gav ham en 
unik chance for et samarbejde omkring forskning 
inden for voldgift  Dette samarbejde førte efter af-
slutningen af opholdet på NYU i sommeren 2003 
til et praktikophold på det amerikanske sekretariat 
i voldgiftsdomstolen hos ICC i Paris 

2003 var et spændende år at være i New York, 
da det var året, hvor Steinway kunne fejre deres 
150-års jubilæum med en lang række events og 

Familien med Henry Steinway.



90

fester bl a  tre koncerter i Carnegie Hall  Både Mi-
chael og Christian kom til New York for at del-
tage i fejringen, og de havde den særlige glæde 
sammen med Morten at møde Henry Steinway en 
sidste gang 

På det personlige plan fik opholdet i New York 
også en stor betydning for Morten  På NYU for-
elskede han sig i den mexicanske jurastuderende 
Hilda, som han blev gift med i foråret 2004  De 
har sammen fået pigerne Camila i 2004 og Frida 
i 2008  

Leverandører 
Steinway har også for Morten været den vigtigste 
samarbejdspartner  Udover fabrikatet Steinway 
har Steinway siden 1992 produceret Boston og 
siden år 2000 Essex  Begge er vigtige fabrikater i 
Juhl-Sørensens sortiment i hele Norden, men fir-
maet arbejder også i dag med andre leverandører 
end Steinway  

Den japanske producent Kawai har siden sam-
arbejdet blev indgået i 1970´erne været en tæt 
samarbejdspartner  Kawai er også et familiefirma, 
som ledes af den tredje generation, og Morten har 
siden slutningen af halvfemserne haft den daglige 
kontakt til Kawai med løbende månedlige bestil-
linger af containere med klaverer, flygler og digi-
talpianoer  Den gode relation mellem de to fir-
maer er dermed blevet udbygget gennem endnu 
en generation  Samarbejdet har gjort det muligt 
for firmaet med succes at tilbyde den bedste kvali-
tet til prisen også i det lavere prissegment  

19  Millar er opkaldt efter Carl Emil Juhl-Sørensen, som blandt venner og i familien blev kaldt Millar.
20  De første domæner som blev registreret var piano.dk, klaver.dk, flygel.dk og steinway.dk. Siden er kommet digitalpiano.dk, digitalpiano.

com og pianoreview.com

Tilbage i år 2000 blev der startet et nyt samar-
bejde med verdens største klaverfabrik Pearl Ri-
ver i Kina omkring produktionen af klaverer og 
flygler, som markedsføres under navnet Millar  19 
Derudover arbejdes der i Danmark også stadig 
sammen med Yamaha omkring markedsføringen 
af akustiske klaverer  

Det vil sige, der arbejdes med betydeligt færre 
akustiske fabrikater end tidligere i historien, men 
til gengæld er der en række samarbejdspartnere 
for digitalpianoer, som i dag har stigende betyd-
ning  Særligt samarbejdet med Yamaha og Roland 
har fået stor betydning, efter Morten i 2010 valgte 
en ny strategi for salget af digitalpianoer med en 
online satsning  

Online markedsføring og webshop 
med digitalpianoer
Morten så tidligt de nye muligheder, der lå for 
markedsføring på internettet  Allerede i 1996 tog 
han initiativ til den første hjemmeside og fik i den 
forbindelse registreret en række vigtige domæ-
ner 20 Morten var ikke tilfreds med resultatet af 
det første hjemmesidedesign og lærte sig af den 
grund at opbygge og designe hjemmesider  Fir-
maets hjemmesider var derfor i en årrække desig-
net af Morten selv, og der var særligt succes med 
direkte bestilling af lejeinstrumenter på piano-
rent dk  

I 2010 besluttede Morten at udvikle en webs-
hop til salg af digitalpianoer  Morten var vokset 
op med orgelafdelingen og senere afdelingen for 
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digitalpianoer  Der havde altid været en god digi-
talafdeling i Aarhus, men Morten havde valgt ikke 
at lave en digitalafdeling i butikken på Brofoged-
vej, da han satsede på de akustiske instrumenter  
Men flere og flere kunder, især børnefamilierne, 
forsvandt fra butikken, så det blev nødvendigt at 
udvikle en ny strategi for at tilbageerobre denne 
vigtige kundegruppe  Der blev lavet en ny digi-
taludstilling på Brofogedvej, og markedsføringen 
skulle foregå gennem en webshop og de sociale 
medier  Samtidigt tog Morten initiativ til købet af 
en ny ejendom på Muslingevej 40 i Egå ved Aar-
hus, så butikken og værkstedet kunne flyttes fra 
de lejede lokaler på Skovvejen til en moderniseret 
ejendom, hvor der samtidigt var plads til et lager 
for webshoppen 

Det blev starten til en ny udvikling af firmaet, 
hvor digitalafdelingen i tillæg til den akustiske af-
deling for klaverer og flygler skulle blive en vigtig 
del af strategien  21 Webshoppen blev med succes 
udvidet til de nordiske lande, og fra 2020 satses 

21  Der er en historisk parallel til opdelingen i to butikker, som også var situationen op til 1960 med radio/tv og pianoer samt igen fra 1970 
med en selvstændig orgelafdeling udover pianobutikken. 

der på en international vækst i digitalafdelingen 
under brandet digitalpiano com 

Visioner for fremtiden
Et kendetegn for alle fire generationer har været 
visioner for fremtiden  

S J  Sørensen var visionær, da han rejste fra går-
den på Djursland og forfulgte sin drøm om at være 
en del af musiklivet ved at åbne sit eget firma, som 
skulle gå i arv  Carl Emil åbnede sin egen klaver-
butik som 26-årig og var drevet af passionen om 
at fortsætte den danske klaverproduktion, mens 
han så muligheden for Steinway som den bedste 
partner for fremtiden  Christian var kun en lille 
dreng, da han med en tegning formulerede sine 
ambitiøse visioner for fremtiden, og det lykkedes 
ham i sin tid som varetager af familiearven at eks-
pandere firmaet ikke bare geografisk, men også 
med nye koncepter og søsterselskaber  Så måtte 
det være op til kommende generationer at fuld-

Nye ejendom i Egå, 2011.



92

føre den internationale udvidelse, som Christian 
drømte om som 7-årig  Mortens mål blev udvi-
delse til de nordiske lande og samtidigt ønsket 
om at skabe en vækststrategi og et grundlag, som 
kunne sikre familiefirmaets fremtid  

I forbindelse med første del af generationsskif-
tet i 2010 formulerede Morten en fælles retning 
for firmaet med en mission, vision og værdier  
Idéen var at gøre det klart både for ham selv og 
for medarbejderne, hvad der var firmaets fælles 
værdier og samtidigt skabe en forståelse for fir-
maets formål  Det var klart for Morten, at det var 

vigtigt at overtage og efterleve de værdier hans 
oldefar, farfar og far havde skabt for at drive fa-
miliefirmaet succesfuldt videre i endnu en gene-
ration 

Firmaets mission, blev med baggrund i histo-
rien, opsummeret til følgende  »At tilbyde et ud-
valg af klaverer, flygler og digitalpianoer til den 
bedste pris i forhold til kvaliteten  Samtidigt skal 
firmaet gennem uddannelse af salgs- og service-
personale yde den bedst mulige service og være 
en sparringspartner for pianister, institutioner og 
private som spiller på tangentinstrumenter «

Tegning med Kina og Indien af CJS.



De værdier, Morten havde overtaget fra de før-
ste generationer, blev formuleret i firmaets vision, 
»at være den førende virksomhed i branchen ba-
seret på tradition, innovation, kvalitet, troværdig-
hed, kompetence og med tro på og visioner for 
fremtiden «

Fundamentet for fremtiden var for Morten 
medarbejderne, kunderne, netværket og samar-
bejdspartnerne, og det blev afgørende at styrke 
dette grundlag for at sikre en positiv udviklingen 
af firmaet  Han havde fokus på at skabe en stærk 
gruppe af medarbejdere med et godt sammen-
hold, fælles mål og en sund kultur  For at styrke 

sammenholdet blev der indført en årlig sammen-
komst på en gård i Hønnerup på Fyn  En weekend 
for hele personalet med både et fagligt og socialt 
program, hvor holdånden blev styrket gennem 
team aktiviteter og konkurrencer, samtidigt med 
et fokus på det fælles formål  

Morten havde fået formuleret sin egen ret-
ning for familiefirmaet og visioner for fremti-
den  Grundlaget var skabt for fortsat vækst og 
udvikling, og med hårdt arbejde i de næste år-
tier vil Morten muligvis kunne overlevere fami-
liestafetten til den 5  generation af firma Juhl- 
Sørensen  
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