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Pia Kock Simonsen synes, at det sjoveste i hele verden er at gå 

på arbejde i Rema 1000. Kunderne vil helst have hjælp fra 

hende.  

»Jeg har styr på hylde-priserne, på pålægget og på toiletpapiret og køkkenrullerne. Jeg har mere styr 

på det end dig, Asger,« siger Pia Kock Simonsen og er ved at falde ned af stolen af grin ved tanken 

om, at hun er bedre end sin chef. 

Asger Korgaard griner godmodigt og giver hende absolut ret. Man kan mærke, at de to er bedste 

venner. 

»Ingen Pia, ingen Rema,« fastslår hun og koncentrerer sig igen om at få den kommende uges 

priserne inddelt i de rette grupper. Hun lægger dem sirligt i bunker på bordet. 

Læs også: Rummelige Rema har plads til det skæve 

Hvis Pia Kock Simonsen er færdig med sine opgaver og har tid til overs, kan hun finde på at rydde 

papbunker op eller gøre køleskabet rent.  

http://stiften.dk/aarhus/rummelige-rema-har-plads-til-det-skaeve


»Det eneste jeg ikke har prøvet er at sidde ved kassen. Det vil jeg virkelig gerne. Asger, det kunne 

da være sjovt. Hvis du står ved siden af,« siger Pia Kock Simonsen med fast stemme.  

Hun forklarer, at hun kender alle mønter og sedler. At hun går til matematik hver fredag formiddag 

og at hun godt kan regne. Hun er tydligvis fuldstændig tryg ved chefen, som er en halv meter højere 

end hende men fuldstændig på lige fod.  

»Jeg har tit stået ved siden af dig, når du passer kassen. Jeg kan gøre det en dag, hvor der ikke er 

travlt. Ikke Asger,« holder hun fast. 

Og Asger Korgaard lover hende, at de skal tale med pædagogerne på hendes bosted om det og 

prøve det, når hun er klar.  

Styr på varerne 

Pia Kock Simonsen sorterer stadig priser. Hun går fra at være sikker på, at hun kan styre kassen 

med hjælp, til at synes, det er svært at gå ud i butikken for at blive fotograferet. Det er nemlig et 

brud med de faste daglige rutiner.  

»Ååh, det synes jeg altså er svært. Jeg kan, hvis du går med Asger,« siger hun.  

Det gør han selvfølgelig.  

 



Da Pia Kock Simonsen står i butikken med en palle toiletpapir, går hun uden tøven i gang med at 

pakke ude, lægge på plads og rydde op efter sig. Hun kan bære fem pakker ad gangen. 

Toiletrullerne står snorlige på deres plads. 

»Var det ikke hurtigt,« spørger hun Asger Korgaard, der hele tiden har været i nærheden. Han roser 

hende for indsatsen. 

Pia Kock Simonsen er simpelthen nødt til at have noget cola, efter den svære opgave er løst. Det får 

hun lov til. 

»Jeg vil gerne komme på arbejde her hver dag og ikke kun tirsdag, onsdag og fredag. Om torsdagen 

skal jeg i aktivitetscenteret, men jeg vil hellere være her. På centeret er der så mange og de larmer. 

Her er hyggeligt. Jeg griner sammen med mine kolleger,« fortæller Pia Kock Simonsen, mens hun 

genoptager arbejdet med priserne. 

Har også en skatter 

Der er kun en ting, der kan konkurrere med Rema 1000 i Pia Kock Simonsens verden. 

»Det er min skatter,« skraldgriner hun.  

»Han hedder Anders og bor på det andet bosted tæt på mig. Vi hygger i weekenderne. Og vi ses tre 

gange om ugen.« 

Den 28-årige pige synes selv, hun er heldig. Både med Anders og Rema 1000. Hun er ansat på lige 

fod med det øvrige personale, får løn, er med til fester og de løb, personalegruppen deltager i. 

»Jeg kan løbe fra de andre. Det er bare det bedste,« jubler hun og fastslår igen: 

»Ingen Pia, ingen Rema.«  

 


