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God kundeservice og ærlighed har vist sig at være det helt 
rigtige forretningskoncept for aarhusianske Malgodt.

meget af deres arbejde gik på at prøve sig 
frem. 

”Fra begyndelsen har vi haft den fi lo-
sofi , at hver eneste krone, vi tjente, blev 

geninvesteret i enten markedsføring el-
ler forretningsforbedringer. Det har også 
gjort, at vi for tiden er i gang med at ud-
vikle en ny webshop og har kunnet leje et 
lokale centralt i Aarhus,” fortæller Kresten 
Kjær Larsen, der nu får løn og arbejder 
fuld tid hos Malgodt. 

Væksten sker (også) online
Selvom Malgodt har fået kontor på Fre-

deriks Allé 85 i Aarhus C, og som i fremti-
den skal fungere som et show- og inspi-
rationsrum, så er det stadig webshoppen, 
der udgør den primære forretning. 

”I takt med den nye webshop får vi fl ere 
produktgrupper såsom tapet, gulvpleje, 
træpleje og lydisolering, men samtidig 
også en række specialprodukter. Produk-
terne kommer fra leverandører, som er 
mere gearet til, at vi kan udvide til udlan-

det, men det ligger et stykke i fremtiden. 
Vi har stadig hidsig vækst i Danmark, så 
det gælder om at kunne følge med her,” 
lyder det fra Kresten Kjær Larsen. 

Milepælene hamres i jorden
Hos Malgodt har de hvert år i januar en 
snak om, hvad de forventer for året og 
kommer ofte med et optimistisk overslag 
– som det dog viser sig ikke er noget pro-
blem at ramme. 

”Vi håber, at vi fordobler i år og nok 
også til næste år, og så begynder vi at 
være ret interessante. Vores næste mile-
pæl er at ansætte enten en farvehandler 
eller en person til kundeservice næste år,” 
siger Kresten Kjær Larsen. 

En del iværksættere håber på i sidste 
ende at kunne sælge deres forretning vi-
dere, men sådan er det ikke hos Malgodt. 

”Hverken Lars (Nørgaard) eller jeg har 
lyst til at sælge, så det har vi slet ikke i tan-
kerne. Vi er enormt glade for vores butik 
og ser frem til at udvikle den endnu mere,” 
slutter Kresten Kjær Larsen med et smil. 

Kresten Kjær Larsen er en af mændene bag den online maler-suc-
ces, Malgodt. Her fortæller han, hvordan han i første omgang 
kom ind i malererhvervet: 

”Da jeg gik i gymnasiet, var jeg blevet enormt træt af skolen. 
Jeg havde mange venner, som var håndværkere og var vildt mis-
undelig over, at de ikke skulle læse lektier i fritiden.”

”Så en af mine kammerater introducerede mig for en spartel-
mand, og så kom jeg med ham ud og arbejde. Jeg spartlede alle 
weekender i 3.g og kunne derfor starte mit eget fi rma lige efter 
gymnasiet.”

”Der i begyndelsen måtte jeg dog ofte gøre arbejdet om, fordi 
det var for sjusket, men så lærte jeg det på den hårde måde og 
blev hurtigt ret god, hvilket også resulterede i en del fornuftige 
kunder.”

Det aarhusianske malereventyr, Malgodt, blev lanceret i 2011 med 
den første webshop. Nu arbejdes der på en ny, som kommer til at 

byde på endnu fl ere produktgrupper. 

Egentlig har Malgodt eksisteret siden 
2011, men da Kresten Kjær Larsen i 2014 
fi k mulighed for at komme i praktik i sin 
egen virksomhed, så tog forretningen fart 
og vækstede med 300 
procent i forhold til året 
før. Og det er der en god 
forklaring på. 

”Når man kombine-
rer et godt produkt til 
ordentlige priser med 
kundeservice i verdens-
klasse, så er det noget, 
der giver pote. Det kan 
godt være, at vi nogle 
gange går på kompromis 
med prisen, men vores 
langsigtede strategi er 
at have latterligt god ser-
vice, og det får kunder-
ne til at komme igen og 
igen,” forklarer Kresten 
Kjær Larsen, som selv al-
drig kunne drømme om at give dårlig råd-
givning bare for at sælge produkter. 

Gode ideer og fredagsøl
Ideen bag Malgodt udsprang blandt an-
det af, at Kresten Kjær Larsen allerede 
havde foden inden for branchen, men tog 
især fart da han til en fredagsbar på Busi-
ness Development Engineer uddannelsen 
i Herning mødte sin nuværende partner, 
Lars Nørgaard.

”I vores halvbrandert snakkede vi om, 
at det kunne være fedt at starte med on-
linesalg af maling, og da vi mødtes nogle 
dage senere, var det stadig en god idé,” 
smiler den glade ejer. 

Ingen af de to iværksættere havde tid-
ligere gjort sig erfaring med webshop, så 

”Det kan godt være, at 
vi nogle gange går på 

kompromis med prisen, men 
vores langsigtede strategi er 

at have latterligt god 
service, og det får kunderne 
til at komme igen og igen.”

- Kresten Kjær Larsen,

medstifter Malgodt

Ærlighed er lig
med god forretning

En sand
historie

Som led i Malgodts 
rivende udvikling har 
Kresten Kjær Larsen 
og Lars Nørgaard fået 
kontor på Frederiks 
Allé 85 i Aarhus C – 
kun en stenkast fra 
banegården. 

Kresten Kjær Larsen er i fuld gang med at udvik-
le en ny webshop og sørger samtidig for at yde 
exceptionel god kundeservice og rådgivning – 

det er nemlig kernen i Malgodt. 

De to iværksættere bag Mal Godt har vidt 
forskellige opgaver. Lars Nørgaard (tv.) arbejder 
til dagligt hos DONG og i sin fritid står han for 
de administrative opgaver, mens Kresten Kjær 
Larsen (th.) er ansvarlig for den daglige drift og 
udvikling af forretningen.  


