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Vi hylder de mennesker, 
der handler. Dem, der tør 
noget og gør noget
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Vi danskere har det bedst med at rose folk, 
når de er døde. Nogle kalder det vores folke
sjæl. Jeg vil hellere betegne det som en fol
kefejl. For vi har som nation brug for men
nesker, som gør en særlig indsats. Uanset 
om det er i en virksomhed, et projekt eller 
med en anden opgave, er vores fælles suc
ces afhængig af enkelte menneskers bidrag.

Børsen vil gerne fremhæve netop de 
mennesker, som gør noget ekstra. Det skal 
gøres, mens de er i live, så de bliver levende 
eksempler for os andre. Derfor har vi lavet 
en bog til dig. Titlen er De handlende, og 
bogen er en hyldest til de mennesker, der 
tør noget og gør noget – dem, der skaber 
håb og muligheder for sig selv og os andre.
I interview, portrætter, essay, kronikker, bil
leder, kunst og grafik beskriver vi nogle af 
de mennesker, som sørger for, at Danmark 

kan forblive et velstående og 
velfungerende land. Vi jager det 
private initiativ, som skaber no
get for helheden – for samfundet 
– hvad enten det er indtjening, 
job, muligheder, sammenhold, 
omsorg eller velfærd.

Bogen er en gave til dig, som 
er en af vores trofaste kunder. 
Den er skrevet, fotograferet og 
designet af de mennesker, som 
laver Børsen hver dag. Menne
sker med hver deres historie, 
hver deres drømme, som går på 
arbejde for at gøre en forskel, 
mens de tjener til alt det an
det, livet også byder på. Alle på 
redaktionen har budt ind med 
tanker, idéer og forslag til histo
rier, og derfor kommer vi rundt 
om både iværksættere, ejere af 
familievirksomheder, sportsfolk, 
foreningsfolk og stiftere af fonde 
og hjælpeorganisationer. Vi har 
gjort os umage for at komme 
tæt på bogens hovedpersoner 

og vise, hvordan de udvikler, rykker, løfter 
og styrker fællesskabet med deres idéer og 
produkter.

Vi tør godt kalde projektet for en hyldest. 
Vores journalistiske skepsis er intakt, men 
vi insisterer på at fortæl
le historier om dem, der 
bygger noget. For bogen 
har en bagtanke. Gaven 
har et formål. Jeg vil gerne 
ændre den måde, vi taler 
om os danskere på. Sam
talen bør i højere grad 
handle om, hvordan vær
dierne i vores samfund 
bliver skabt. Værdier skal forstås helt bog
stavligt som både kroner og øre, men også 
den værdi, som kan oversættes til livskva

litet. Værdi kan være penge og produkter, 
og det kan være omsorg og opmærksomhed. 
Uanset hvilken slags værdier, der er tale om, 
er det mennesker, der skaber dem.

Vores nuværende samtale sætter syste
merne først. Vi taler om beskæftigelses
effekt frem for at fremhæve dem, der klarer 
sig selv. Vi interviewer for ofte eksperter og 
fagforeninger frem for ledere af rigtige virk
somheder og medarbejdere, som synes, at 
netop deres arbejde er vigtigt. På underlig 
vis har debatten om vores land forandret 
sig. Den er blevet mekanisk, mens men
nesket træder i baggrunden. Nogle kalder 
det et velfærdssamfund. Andre bruger ordet 
velfærdsstat. Sikkert er det, at det er noget 
uhåndgribeligt. Et system, som politikere, 
meningsdannere, organisationsfolk, lob
byister, spindoktorer, medier og andre taler 
om. Den slags snak skaber ingen fremdrift. 
Danmark blev ikke bygget af systemer. 
Danmark blev bygget af individer – alene 
eller i flok. Vores fælles fremtid afhænger 
af, om vi giver plads til de mennesker, som 
vil bygge videre. 

Vi danskere har det med at henvende os til 
politikere, når vi render ind i problemer. 
Det kan være problemer med skolerne, med 
ældreplejen eller sygehusene. Det gælder 
også erhvervsfolk, når beskyttede brancher 
som eksempelvis taxibranchen udsættes for 

konkurrence. Den evige søgen mod det po
litiske system har en pris. Demokratiet er 
vigtigt, og derfor er politikere vigtige. Men 

Lad os hylde de handlende 
mens de er i live
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man skal ikke glemme, at politikere agerer 
i et rigidt system, hvor der skal 90 manda
ter til et flertal i Folketinget, og det er den 
eneste vej til at ændre noget. Udenfor det 
politiske system er der friere vilkår til at 
skabe forandring. 

Den frihed kan omsættes til løsninger, 
hvis vi sørger for at bakke hinanden op som 
mennesker, giver plads til dem, der tør tæn
ke stort, og accepterer, at det kræver flere 
forsøg, før det nødvendigvis lykkes. Nogle 
gange lykkes det slet ikke. Det skal vi kunne 
leve med. Vi skal give plads til de menne
sker, der forsøger, og give plads til at fejle. 

Politikere har det med at ville designe 
sig til det perfekte samfund gennem po
litiske løsninger. Vi skal i stedet opfordre 
politikerne til at slippe kontrollen og lade 
det enkelte menneske prøve sig frem. Sådan 
skaber demokratiet en bedre ramme for, at 
samfundet kan udvikle sig.

En skole kan være lille eller stor, ny el
ler gammel, folkeskole eller friskole. Uanset 
alle de ydre forhold er det den enkelte lærer 
i klasseværelset, som afgør, om eleverne er 
glade og dygtige. Taxiselskaber kan forsvare 
deres skattefordele, taxametre, sædefølere 
og alt muligt andet. For alle andre end sy

stemet, og dem, der har fordel af det, er det 
forholdet mellem den enkelte chauffør og 
kunde, som er afgørende. Helten er den per
son, som giver en god service til den rigtige 
pris. Om det sker via selskabet Uber eller et 
klassisk taxiselskab skal ikke gøres til poli
tik, men til et frit valg. Systemerne udvikler 
ikke vores samfund, de gør os ikke rigere og 

friere. Den opgave tilfalder de mennesker, 
som arbejder og gør en forskel.

Det samme gælder debatten om mod
tagere af overførselsindkomst, som er en 
blandet flok med blandede ressourcer. 
Nogle er helt sikkert dovne, mens andre er 
frustrerede over, at ingen kan bruge dem 
til noget. I stedet for at stemple en hel 
gruppe borgere skulle vi hellere gøre det 
attraktivt for hver enkelt at udskifte passiv 
forsørgelse med aktiv deltagelse. Hvad den 
enkelte vil gøre, må være op til netop den 
enkelte. Samfundet skal signalere tydeligt, 
at alle helst skal være med. Belønningen 
skal svare til indsatsen. Hvordan det bliver 
til virkelighed, er op til det enkelte men
neskes valg.

De flygtninge og immigranter, der kom
mer til landet, er heller ikke en flok. Det 
er individer. Vi møder dem med et system, 
hvor vi burde møde dem som mennesker. 
Tænk, hvis vi bad dem klare sig selv. Nu 
kræver vi, at de tilpasser sig i et system, 
hvor hovedopgaven er at forholde sig til 
systemet. Det er forkert.

Jeg tror ikke på fravær af et samfund. Slet 
ikke. Men det er for snævert at se samfun
det som et sæt regler eller som en særlig 

velfærdsmodel. Et 
samfund består af 
mennesker, af in
divider, som agerer 
sammen. Det er 
disse menneskers 
handlinger og re
sultatet af dem til
sammen, der skaber 
Danmark.

Naturligvis skal 
der være system i 

sagerne. Orden i bøgerne. En retsstat. Kø
kultur, trafiklys og den slags. Men syste
merne skal give mennesker mulighed for 
at agere. Det skal være enkelt at starte en 
virksomhed, nemt at hyre og fyre ansatte, vi 
skal undgå langtrukne retssager, politifolk 
skal have biler med blinklys, man skal kun
ne investere i sin nabos virksomhed uden 

bøvl med selvangivelsen, og det skal være 
attraktivt at bygge noget op herhjemme 
frem for i udlandet. Rammerne skal være 
på plads. Enkle rammer, så alle kan forstå 
dem og drøfte dem. Hvis systemerne sættes 
først, går Danmark i stå.

De heldige i dagens Danmark er dem, som 
gør nok, men ikke for meget. Vinderne er 
dem, som taler systemets sprog med klynk 
og krav. Man skal passe på med eksempler. 
Men når man spørger en fagforeningsmand 
om ældreplejen, er det eneste svar, at det 
står slemt til, fordi der bliver skåret i bevil
lingerne. Ingen ser på den enkelte ældre. 
Det er kampen om skattekronerne, kam
pen for at bevare sine privilegier, der står i 
centrum, mens den enkelte plejers indsats 
kommer i baggrunden. 

Her skal vi passe på. For Danmark er 
ikke automatisk et velfungerende land, 
hvor borgerne bliver rigere generation ef
ter generation. Ting bryder sammen, hvis 
de drives dårligt. I de seneste år har vi set, 
hvordan skattevæsenet er gået i opløsning. 
Det samme kan siges om postvæsenet og 
DSB, som leverer ringe service og økono
miske underskud. Folkeskolerne fungerer 
heller ikke tilfredsstillende. Kravene om 
reformer sander til mange steder, mens 
flere borgere vælger private skoler til de
res børn. I de forskellige væsener har man 
troet på, at systemet og den direkte adgang 
til det politiske system var godt. Tiden har 
vist, at det i stedet har kvalt den enkelte 
leders ansvarlighed og det enkelte menne
skes virkelyst. Naturligvis skal der opkræves 
skat, omdeles post, køres tog og uddannes 
børn og unge. Men systemerne klarer det 
ikke. Det kræver mennesker. De mennesker 
skal have rammer, som fremmer det bedste 
i os alle.

For snart to år siden udgav jeg bogen “Vi 
vinder når vi vågner”. Der stod mange 
ord i den bog – sådan er det med bøger. I 
dag er der stadig en del, som reagerer på 
oplysningen om, at Danmark allerede før 
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Første Verdenskrig var et af 
verdens rigeste lande. Folk 
har svært ved at tro på det. 
Vores fælles historiefortæl
ling er blevet, at Danmark 
blev et rigt land i 1960’erne, 
da velfærdssamfundets op
bygning tog fart. Sandheden 
er, at vi var i velstandens 
verdenselite længe før. Det 
er fakta. 

En troværdig kilde til 
velstandsmålinger er The 
Maddison Project. Det er 
interessant at dykke ned 
i projektets data, som er 
tilgængelige for alle. I 1913 
havde Danmark det niende
højeste bruttonationalpro
dukt i verden pr. indbygger. 
For 50 år siden var vi oppe 
på en fjerdeplads i velstand 
pr. indbygger, kun overgået af Schweiz, 
USA og New Zealand. Siden er vi sevet ud 
af topti. Her befinder vi os i dag. Vi står ri
meligt stille, mens lande som Hong Kong 
og Singapore bevæger sig opad.

Selvbevidstheden hos mange danskere 
er fortsat, at det er en naturlov, at vi er 
i topti. Vi har opfundet en fælles fortæl
ling, hvor vores samfundsmodel nærmest 
pr. automatik betyder, at vi er velstående. 
Den tror jeg ikke på. Danmark er et dej
ligt land, som jeg føler mig heldig at være 
født i. Men det er skabt, fordi iværksættere, 
erhvervsfolk, lærere, forskere, embedsfolk, 
landmænd, sømænd, dommere og andre 
arbejdede hårdt og gjorde sig umage. Den 
nordiske velfærdsmodel indeholder ingen 
magisk formel. Modellen fungerer, når de
mokratiet repræsenterer mennesker, når 
retsstaten beskytter individet, når korrup
tion holdes nede, når markedsøkonomien 
får lov til at udfolde sig, når det betaler 
sig at investere, og når de økonomiske in
citamenter understøtter de borgere, som 
gør en indsats. Der er ingen automatik i, at 
Danmark er rigt. Det kræver mennesker og 
kloge rammer for deres udfoldelse.

Jeg bryder mig ikke om 
ordet velfærdsstat, fordi 
alle læser noget forskel
ligt ind i begrebet. Skal 
staten stå for togdriften i 
et velfærdssamfund? Skal 
kommunerne drive syv ot
tendedele af ældrepleje og 
plejehjem? Skal 99 pct. af 
sygehusene være kontrol
leret af regionerne? Sætter 
det mennesker i centrum? 
Jeg tror det ikke.

Lad os hylde lægen, virk
somheden, der tør investe
re i transport, og dem, der 
gør noget ekstra. Risikoen 
ved vores systemtænkning 
er, at vi organiserer os med 
offentligt ejerskab, regler 
og love og velpolstrede of
fentlige overenskomster. 

Så bliver målet at gøre politikere, embeds
mænd og fagforeninger tilfredse, men vi ri
sikerer at sætte den udvikling, som drives 
af mennesker, i stå.

Jeg er tilhænger af et Danmark, hvor 
der er fri og lige adgang til uddannelse 
og sundhed. Jeg bakker op om et velord
net samfund, hvor alle borgere har samme 
rettigheder. Og jeg synes, det er et fælles 
ansvar at hjælpe de svage.

Min uro skyldes, at vi har bygget et 
samfund, som ikke belønner initiativ. Det 
er sømænd, landmænd, handelsdrivende, 
selvstændige, ildsjæle, arbejdere, kunstnere 
og mange andre, som har gjort Danmark til 
det, det er. Systemer holder orden. Men sy
stemer bygger ingenting. I en omskiftelig 
verden har vi mere end nogensinde behov 
for mennesker, som agerer, mennesker, 
der bevæger noget, mennesker, som gør en 
forskel. Vi har brug for handling, og derfor 
hylder Børsen de handlende.

I bogen vil vi gerne tæt på den enkelte per
son, som gør en indsats. Vores fokus er de 
enkelte mennesker, hvis historier vi beskri
ver i interview, essay, foto og meget mere. Vi 

ønsker at give et billede af, hvordan værdi
erne bliver skabt. De handlende er de rigtige 
stjerner i samfundet. Det er ikke mennesker, 
du nødvendigvis kender, men mennesker, 
vi alle burde kende – og anerkende. Bogen, 
du har mellem hænderne, er ikke en liste 
over Danmarks rigeste, dem, der driver de 
hurtigst voksende virksomheder, eller no
gen anden liste. Dem laver vi også gerne 
på Børsen, og det er interessant læsning.

Projektet her er startet med et ønske 
om, at vi som samfund kan hylde dem, 
der handler. Resultatet er en mosaik af 
mennesker, indtryk og meninger fra hele 
kongeriget. Når vi tillader os at ophøje et 
begreb som de handlende til en bogtitel, er 
vi opmærksomme på, at vi risikerer at blive 
misforstået. Nogle foretrækker at gøre al
ting jævnt, og det er fint til visse formål. 
Titlen De handlende skal ikke oversæt
tes til handelsdrivende. Nogle af heltene 
i denne bog er købmænd, fordi Danmark 
lever højt på handel, og det er godt. Men 
titlen skal forstås bredere. Vi hylder men
nesker, der handler, udretter noget, agerer 
og gør noget. Den handlende er et ideal, 
som vi udforsker. Vi hylder idealet ved at 
fortælle historier. Intet menneske er et 
ideal, det ved vi. Ingen er 100 pct. helt. 

I bogen vil du møde en stribe mennesker, 
som hver især indkapsler elementer af ide
alet: ambition, intelligens, arbejdsomhed, 
retfærdighed, viljestyrke og omsorg. De er 
alle handlekraftige. De tør alle træffe valg. 
De prioriterer. De skaber noget forskelligt, 
som arbejdspladser, arbejdsglæde, innova
tion, fremskridt, tryghed, værdighed eller et 
livsværk. Indsatsen er ikke gratis. For nogle 
koster den penge, for andre tid med familie 
og venner. 

Hver især har de, hvad det kræver at ska
be og drive forretninger, organisationer el
ler idéer frem i verden. De har i vidt forskel
lige erhverv løftet et ansvar, skabt resultater 
og haft bemærkelsesværdig betydning for 
andre mennesker og for samfundet. 

Hvorfor gør de det? Svarene er forskel
lige. Men lad mig vove en påstand: De gør 
det, fordi de ikke kan lade være.

Projektet her  
er startet med 
et ønske om,  
at vi som  
samfund kan  
hylde dem,  
der handler.  
Resultatet er  
en mosaik af 
mennesker, 
indtryk og  
meninger fra  
hele kongeriget
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Pippilotta Viktualia Rullgardinia Krusemynta Efraimsdotter Långstrumps fortælling begyndte i 1945 med  
udgivelsen af Astrid Lindgrens (1907-2002) første bog om den uregerlige, men gode, impulsivt handlende pige, 
der altid fulgte sine egne værdier. Lindgren mente, at sådan et forbillede manglede i mængden af sam tidens 
moraliserende børnelitteratur. Trods indledende modstand mod det bramfri, rødhårede barn blev verdens stærkeste  
pige med årene en af Astrid Lindgrens største karakterer.  Kilde: Denne dag, et liv  – en Astrid Lindgren-biografi  
 af Jens Andersen / astridlindgren.se

Det har jag alDrig 
provat förut, så Det 
klarar jag säkert!
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AF MORTEN CRONE   
FOTO HANS CHRISTIAN JACOBSEN

Grisene gik nysgerrigt gryntende over gårdspladsen, mens Martin 
Vesterby og hans far Mogens gik bag dem. Altid bag dem. Sådan 
skulle det være. Hev man grisen afsted, blev dyret stresset og skreg 
så inderligt, at angsten kunne smages, når svinet var blevet skudt, 
stukket, skoldet, skrabet, flækket, skåret og taget med hjem i fami-
lien Vesterbys slagtehus i Stauning ved Ringkøbing Fjords sivskove. 
Så ville kødet blive helt lyst og hårdt, og saften forlade musklerne. 
Bedst smagte grisen, hvis den havde mødt boltpistolen med en 
krølle på halen.

Siden 1973 havde landslagteren Mogens Vesterby kørt vestjyske 
Bølling Herred tyndt. Så langt som til Videbæk, Spjald, Ringkøbing 
og Ølgod. Her varslede grusvejes knasen under dækkene på Vester-
bys folkevognsboble med den sortlakerede trailer, at snart ville grise, 
lam eller kvæg ligge i fryserne.

Derhjemme i slagtehuset overfor skolen stod mor Else for saltnin-
gen, pølsemageriet og rygeovnens pulsende lunge. Mogens Vesterby 
kørte ofte gennem Stauning, når skolen ringede ud. Så kørte Martin 
og hans to brødre, Jesper og Lasse, med ud og slagtede. I slagtehuset 
passede drengene kødhakkeren og gjorde rent.

I 1980’erne blev gårdene større, men færre. Lastbiler kørte grise 
til storslagterier. Slægter forlod gårde og husmandssteder, som blev 
solgt til folk, der ikke havde svin gående. Men halve grise var stadig 
i høj kurs. Så godt gik det, at landslagterens boble blev skiftet til 
en sekscylindret Volvo 164. Men nu var traileren blevet for klejn, 
og det var også ved at blive for surt at slagte under åben himmel.

Så en brugt VW LT kassevogn blev udstyret med gruekedel, et 
skoldekar og en glidestang i loftet, hvor halve grise, lam og oksesider 

Hvem er fællesnævner for grise med krølle  
på halen, sundhedsiværksætteri,  

tegnefilm, livreddende apps og whisky i  
den helt dyre ende? Svaret er Martin Vesterby 

og dem, der giver hans idéer liv

Magien i  
fælles skabet
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kunne hænge. Der manglede godt nok en kran, hvis ikke landslagte-
ren skulle slides af tunge løft. Men en kran, der både kunne svinge 
og række halvanden meter ud efter det døde dyr, kunne ikke købes.

I familien Vesterby blev bøvl til projekter. Så teenagedrengene 
tegnede løs, mens de diskuterede med deres far, hvordan en kran 
kunne få det døde dyr til vejrs og ind i bilen. Smeden fik tegnin-
gerne, vippede svejsemasken ned, og sådan blev landslagteren ret 
godt kørende.

“Vi lærte, at man kan gøre noget ved tingene. At idéer kan om-
sættes til noget konkret. At der ikke er grund til at holde idéer 
tilbage, når der er brug for løsninger,” siger Martin Vesterby.

I dag er landslagterne fortid. For længst forbudt af Folketinget i 
København, der frygtede, at landslagtere ikke kunne gøre rent. Men 
værdierne fra slagtehuset overlevede.

Bøvl fyldte mere end resultater
En HF-eksamen, der gav Martin Vesterby frit valg på alle hylder, 
skulle investeres i en uddannelse som skovfoged. Men på en rejse i 
USA mødte han en amerikansk kirurg, der ejede såvel en skov som 
et privatfly, og han viste skoven frem fra luften.

Martin Vesterby vidste ikke, at en dansk kirurgløn hverken giver 
råd til en skov eller et privatfly. Men amerikanerens passion for at 
operere smittede, og fra slagteriet vidste Martin Vesterby så meget 
om anatomi og knive, at han blev medicinstuderende.

Og så stod han ellers der. Foran sine medstuderende. I en af de 
første uger af studiet i 1996. Med bind for øjnene og en plastikpose 
med indvolde i hænderne. Enkelte andre medstuderende kæmpede 
med eget maveindhold, mens hans hænder genkendte de indvolde 
og organer, han stod med.

Martin Vesterby blev nu en del af et sundhedsvæsen, hvor bøvl 
fyldte næsten mere end resultater. Tingene stod mærkeligt stille. 
Ressourcemangel prægede debatten, mens diskussion om løsninger 
var sjældne.

På operationsafdelingen på Aarhus Kommunehospital var forvir-
ringen udbredt. Operationslæger ventede på anæstesilæger, syge-
plejersker ventede på sygehjælpere, portører fik uklare meldinger. 
Rengøringsfolk forblev standby. Og hvor blev laboranterne af? 

Uklarhed fik prioritering mellem patienterne til at halte. Folk 
var stressede, og et operationshold gennemførte to operationer 
om dagen, selvom der var ressourcer til flere. 

Martin Vesterby oplevede det samme under vagter på andre sy-
gehuse. Mens patienterne ventede, måtte beskeder gentages i det 
uendelige, for at alle vidste det samme.

Kommunehospitalets lægelige topchef, Anne Thomassen, vidste 
godt, at den var gal. Cheflægen mødte altid tidligt om morgenen, 
længe før hospitalet vågnede. I 2002 brød Martin Vesterby roen 
med sine knoer på hendes dør.

“Han brød alle konventioner og gik som studerende direkte til 
den øverste ledelse. Ikke for at tale om et problem, men for at præ-
sentere en løsning. Han tegnede og fortalte og havde omsat sine 
observationer til en løsning, som lå ret lige for,” fortæller den nu 
pensionerede cheflæge. 
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Som når der var bøvl i slagteriet derhjemme, havde Martin Vesterby 
delt sine iagttagelser med sine brødre Jesper og Lasse, der nu var 
henholdsvis pilot og ingeniørstuderende. Sammen med to kam-
merater begyndte Lasse og Martin at oversætte patientstrømmen 
visuelt med en computer. Som på en flyveleders skærm.

Cheflægens morgenfred var nu forbi, for Martin Vesterby bankede 
ofte på døren og præsenterede hende for konklusioner og flere end 
1500 observationer fra operationsafdelingen. 

“Jeg skulle overbevise et helt hospital, så Anne Thomassen 
sendte mig hele tiden tilbage,” siger Martin Vesterby.

Martin og Lasse Vesterby udviklede software-løsningen Nepo, 
en forkortelse af Netprioritering af Operationer. På Kommune-
hospitalet blev to daglige hofteoperationer til tre, og ifølge cheflæ-
gen blev store ressourcer frigjort. Nu var der overblik, lavere stress 
og øget trivsel. For via skærmen kunne man nu lettere prioritere 
og koordinere.

Da brødrene i 2005 solgte Nepo til den globale it-gigant Cap-
Gemini, var det den første løsning af sin art. I dag sælges Nepo og 
lignende systemer over hele kloden.

Tegnefilm gør patienterne mindre angste
Da Martin Vesterby skulle skrive ph.d.-afhandling på Regionsho-
spitalet i Silkeborg i 2008, undrede han sig over, at patienter ofte 
var indlagt meget længere end nødvendigt, og det blev temaet for 
hans forskning. 

Vesterby kunne se et behov for bedre patientkommunikation. 
En etnograf blev inddraget og påviste, at patienternes angst for 

at komme hjem var hoved-
forklaringen på de lange ind-
læggelser: Patienter, der følte 
sig trukket ind i det ukendte, 
blev angste. Blev patienterne 
informeret ordentligt, var de 
trygge og ville gerne udskri-
ves tidligere. 

Martin Vesterby valgte 
tegnefilm som medie, og i dag 
er animationer et nyt ekstra 
sprog mellem patienter og 
læger.

Sammen med animato-
ren og tegnefilmsveteranen 
Anders Nejsum stiftede han 
Aarhus-selskabet Visikon, 
som nu driver portalen mit-
forlob.dk. Her kan patienter 

logge ind og se tegnefilm, der forbereder dem. Indholdet laves af 
læger, etnografer, app-hajer, software-udviklere og animatorer.

Søren Mikkelsen, ledende overlæge på Regionshospitalet Silke-
borg, havde aldrig oplevet noget lignende, da Vesterby oprindeligt 
præsenterede visionen.

“Det var ganske utraditionelt. Men Vesterby overbeviste os om pa-
tienternes egne styrker, hvis blot de var velinformerede, og resul-
taterne taler for sig selv,” siger Søren Mikkelsen. 

I 2008 var hoftepatienter i Silkeborg indlagt i ti-12 dage. Målet 
for Vesterbys ph.d.-afhandling var at bringe indlæggelserne ned på 
én dag. Det lykkedes. Silkeborg blev spydspids i arbejdet og stiler 
nu mod, at hofteopererede patienter kan gå på egne ben ud af ho-
spitalet fem en halv timer efter operationen. 

Hvert år får 9000 danskere opereret hofter. Prisen for en indlæg-
gelsesdag er 3000 kr., og landsgennemsnittet for indlæggelser efter 
hofteoperationer er nu omtrent tre dage – en besparelse på i runde 
tal en kvart mia. kr. årligt alene på hofteområdet.

Omkring en femtedel af danske hoftepatienter har direkte adgang 
til Visikons animationer, men ifølge overlægen Søren Mikkelsen er 
gennemslagskraften langt større.

“Visikons arbejde er en væsentlig årsag til, at liggetiderne for 
hoftepatienter er raslet ned overalt i landet. Patienterne kan meget 
mere, end vi hidtil har troet. Tegnefilmene er enkle, præcise og giver 
patienterne ro og tro på dem selv. De får et langt bedre forløb. Og 
sundhedsvæsenet sparer store millionbeløb. Det er en revolution. 
Intet mindre,” siger han. 

Resultaterne blev bemærket i København, hvor den nu 37-årige 
Vesterby i 2011 blev hædret med den prestigefulde forskerpris på 
200.000 kr. fra Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond. Begrundelsen 
var “hans usædvanlige evne til at skabe nye samarbejdsrelationer 
mellem universitet og erhvervslivet på måder, der ikke tidligere 
er set.”

Visikons animationer bruges nu også af den kommunale pleje-
sektor og ved andre operationer. Selskabet sigter nu mod medicinsk 
behandling og bejler ligeledes til medicinalindustrien. 

Med Bill og Melinda Gates i ryggen
I sommeren 2016 samlede Apple 5000 software-udviklere og app-
magere til Apple Worldwide Developers Conference. Fra scenen, 
hvor Apples topchef Tim Cook bød velkommen, blev Visikons “Safe 
Delivery App” præsenteret som en måde at gøre verden til et bedre 
sted. 

App’en støtter sundhedspersonale i udviklingslande under nød-
situationer ved graviditet og fødsler, som hvert år koster 300.000 
kvinder og fem millioner nyfødte livet i ulandene.

App’en har Visikon udviklet for NGO’en Maternity Foundation 
med udviklingsomkostningerne dækket af bl.a. Bill & Melinda Ga-
tes Foundation. Inden udgangen af 2017 skal den bruges af 10.000 
sundhedsmedarbejdere i Afrika og Sydøstasien. I Etiopien har 
app’en ifølge en undersøgelse løftet sundhedspersonalets kund-
skab og færdigheder med 200 pct.

“Det, som fik os på scenen hos Apple, var kombinationen af 
klinikere i samarbejde med Visikons folk, der ved noget om kom-
munikation, udvikling og kodning. Jeg har været med til at sætte 
ting i gang, men jeg behersker ikke teknikken. Jeg ved eksempelvis 
intet om at kode,” siger Martin Vesterby.

Martin Vesterbys hovedbeskæftigelse er direktørposten for Inno-X 
Healthcare, en talentfabrik ved Aarhus Universitet, hvor forskere, 
medicinstuderende, læger, sygeplejersker, jordemødre og andre 
sundhedsfolk omsætter behov fra dagligdagen til idéer og projekter 
med kommercielt potentiale. 

På kontoret dominerer gule sedler på væggene, og der arbejdes 
eksempelvis med, om gas kan erstatte flydende hånddesinficering. 
Andre udvikler en ny type blodgasmålere. 

“Der findes ikke bedre folk til at sætte gang i løsninger end de 
mennesker, der oplever problemerne og ser behovene. Her ligger 
et enormt potentiale for universiteter, hospitaler, for iværksætteri 
og for private virksomheder,” siger han. 

Martin Vesterby er selv forsker. Alligevel tager han sig engang 
imellem til hovedet.

“Ofte er forskere 100 pct. sikre på, at der er behov for deres forsk-
ning. Alligevel laves der masser af forskning, som blot konklude-
rer behov for mere forskning. Hvis man var mere ydmyg omkring, 
hvorfor man overhovedet skal forske i et område, kunne man skabe 
meget mere relevant viden og større værdi. Her er universiteterne 
ikke altid i takt med samfundets behov,” siger han.

Martin Vesterbys iværksætterier har skabt langt større værdi for 
patienter og skatteydere, end de har for ham selv. Han tjener en 
almindelig månedsløn som direktør i Inno-X og erhvervsambas-
sadør for Aarhus Universitet. Han betragter Visikon som en pensi-
onsopsparing og kører Skoda imellem hjemmet i et skovbryn ved 
Silkeborg og Aarhus-virksomhederne. 

Men Skodaen kører også i pendulfart fra Øst- til Vestjylland. 
Tilbage til Stauning, hvor et fritidsprojekt er blevet et globalt su-
perbrand med 100 mio. kr. i ryggen.

Ni mænd med whiskydrømme
I foråret 2005 var Martin Vesterby på vej til en familieweekend på 
Langeland, og i bilradioen hørte han et program om, at det med 
det rette udstyr var muligt at lave whisky. Dog var det meget svært 
at lave god whisky. Og whisky destilleret på rug var så godt som 
umuligt.

Martin Vesterbys Pippi Langstrømpe-tankegang kørte på fuldt 
blus, da han ankom. 

“Han havde knap åbnet bildøren, før han sagde, at det ville vi 
sikkert være gode til. Det var vi ikke uenige i,” fortæller hans far, 
Mogens. 

Broderen Lasse var nu ingeniør. Jesper var blevet helikopterpilot i 
Forsvaret. Foruden deres far samlede brødrene fem venner, og så var 
de i gang. Foruden viden skulle der indhentes et hav af tilladelser, 
så de ni ikke blev lovløse hjemmebrændere.

“Vi vidste intet om at lave whisky, men vi var gode til lidt af hvert. 
Resten læste vi os til i bøger lånt på biblioteket.”

Vennerne kunne lide skotske, røgede maltwhiskyer fra øen Islay. 
Foruden en “pot-still” i kobber indkøbt i Portugal skulle de bruge 
en rygeovn. Her skulle det fugtige korn tørres, mens det tog smag 
af de ulmende tørv.
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Som når der var bøvl i slagteriet derhjemme, havde Martin Vesterby 
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hospitalet blev to daglige hofteoperationer til tre, og ifølge cheflæ-
gen blev store ressourcer frigjort. Nu var der overblik, lavere stress 
og øget trivsel. For via skærmen kunne man nu lettere prioritere 
og koordinere.

Da brødrene i 2005 solgte Nepo til den globale it-gigant Cap-
Gemini, var det den første løsning af sin art. I dag sælges Nepo og 
lignende systemer over hele kloden.
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hans forskning. 
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En etnograf blev inddraget og påviste, at patienternes angst for 

at komme hjem var hoved-
forklaringen på de lange ind-
læggelser: Patienter, der følte 
sig trukket ind i det ukendte, 
blev angste. Blev patienterne 
informeret ordentligt, var de 
trygge og ville gerne udskri-
ves tidligere. 

Martin Vesterby valgte 
tegnefilm som medie, og i dag 
er animationer et nyt ekstra 
sprog mellem patienter og 
læger.

Sammen med animato-
ren og tegnefilmsveteranen 
Anders Nejsum stiftede han 
Aarhus-selskabet Visikon, 
som nu driver portalen mit-
forlob.dk. Her kan patienter 

logge ind og se tegnefilm, der forbereder dem. Indholdet laves af 
læger, etnografer, app-hajer, software-udviklere og animatorer.

Søren Mikkelsen, ledende overlæge på Regionshospitalet Silke-
borg, havde aldrig oplevet noget lignende, da Vesterby oprindeligt 
præsenterede visionen.

“Det var ganske utraditionelt. Men Vesterby overbeviste os om pa-
tienternes egne styrker, hvis blot de var velinformerede, og resul-
taterne taler for sig selv,” siger Søren Mikkelsen. 
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for Vesterbys ph.d.-afhandling var at bringe indlæggelserne ned på 
én dag. Det lykkedes. Silkeborg blev spydspids i arbejdet og stiler 
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spitalet fem en halv timer efter operationen. 

Hvert år får 9000 danskere opereret hofter. Prisen for en indlæg-
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sundhedsvæsenet sparer store millionbeløb. Det er en revolution. 
Intet mindre,” siger han. 

Resultaterne blev bemærket i København, hvor den nu 37-årige 
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mellem universitet og erhvervslivet på måder, der ikke tidligere 
er set.”
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App’en har Visikon udviklet for NGO’en Maternity Foundation 
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“Og hvor havde vi en rygeovn? I slagteriet derhjemme i Stauning. 
Det var en af de få ting, vi vidste noget om.”

Siden brødrene havde boet i landsbyen, var den blevet ramt af 
samme udfordringer som alle andre småbyer langt fra København. 
Men nu steg røgen igen op af skorstenen i slagtehuset i Stauning.

Klokken blev fire en morgen, inden de første dryp kom ud af den 
håndbankede kobbertud. Far Mogens syntes, at de første dryp mest 
af alt smagte af kobber, men deltog i den fælles jubel.

Før man kan kalde whisky for whisky, skal den modne i egetønder 
i tre år. Men vennerne kunne godt lide smagen. Så en efterårsdag i 
2006 tog de en blot et år gammel aftapning med til whiskysmagning 
med den kendte internationale whiskykender Jim Murray. 

Murray stak næsen i glasset og duftede. Han drak. Gurglede. 
Smagte. Sekunderne tikkede nådesløst, inden guruen spurgte: 
“Hvad pokker har I gjort?”

Vennerne holdt vejret, indtil whiskyguruen tilføjede:
“Folk, der elsker røget whisky, vil slå deres egen mor ihjel for 

at få fat i sådan en flaske her. Dette kan gå hen og blive noget 
af det bedste røgede whisky i 
verden, hvis I fortsætter jeres 
udvikling.” 

Vennernes ekstase løftede 
ambitionerne. De planlagte 
2-400 liter whisky skulle nu 
være 6-8000 liter årligt, og 
de købte Vestergård til for-
målet. Med sine fire forladte 
længer lå den i en vejkant et 
par kilometer fra Stauning, 
nederlagsramt og overhalet 
af landbrugets udvikling, for-
ladt af Vestergaardslægten og 
i begyndende forfald.

Vestergaarden blev om-
døbt til Whiskygården af ven-
nerne, der nu for alvor talte 
højt om målet:

“Vi ville lave verdens bed-
ste whisky,” siger Martin Ve-
sterby.

Tidligere havde Mogens 
Vesterby jævnligt gået bag grise fra stalden frem over pigstenene 
på Vestergårds gårdsplads til mødet med boltpistol, kran og slagte-
bil. Sammen med sine sønner, deres venner og i et mylder af deres 
familier krydsede han nu sit spor på vejen mod en fælles drøm.

Weekender og ferier gik med ombygning af gården. Hustruer og 
børn var med. Anført af far Mogens opfandt flokken et monstrum 
af en roterende kornvender, så de undgik skovlen, når den fugtige 
rug skulle vendes. Stuehuset blev indrettet til børnebrug.

“FOLK, DER ELSKER 
RØGET WHISKY, VIL 
SLÅ DERES EGEN 
MOR IHJEL FOR AT 
FÅ FAT I SÅDAN EN 
FLASKE HER. DETTE 
KAN BLIVE NOGET 
AF DET BEDSTE 
RØGEDE WHISKY 
I VERDEN, HVIS I 
FORTSÆTTER JERES 
UDVIKLING”
JIM MURRAY,   
WHISKYKENDER
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Produktionen på gården begyndte i 2009. I 2011 kom den første 
“Young Rye” på flaske og blev hurtigt en fast del af spiritusreper-
toiret hos restaurant Noma. I 2012 strøg Stauning Whisky til tops 
på globale whiskyhitlister. Og i 2013 fik vennerne så travlt, at en af 
dem, Alex Munch, blev direktør på fuld tid.

I en lade står egefadene stablet, mens Martin Vesterby fortæller, 
hvordan verdens største spiritusproducent, Diageo, i slutningen af 
2015 skød 100 mio. kr. i Stauning Whisky, som nu skal løfte pro-
duktionen fra 9000 liter til 900.000 liter årligt.

Vennerne kunne læse om sig selv i landsdækkende medier, og 
pludselig stod seks af dem i den fornemme Johnnie Walker-lounge 
ved Formel 1 i Monaco. Inviteret af Diageo kunne vennerne være 
blevet fløjet til racerløb ved Middelhavet. Men fra Stauning er det 
lige så nemt at køre. 

Rockstjerner for en weekend
Omgivet af vagter, tjenere og bartendere i loungen talte de med 
deres værter om, at trafikken i Monaco var noget bøvl under For-
mel 1. Derfor havde vennerne taget toget det sidste stykke ind til 
byen. Det kunne deres værter, Robbie og Penny Walker tale med 
om. De havde opankret en yacht i Monacobugten og var sejlet ind 
i en chalup. Nu fortalte Walker-parret Stauning-folkene om deres 
arbejde som ambassadører for verdens mest kendte whiskymærke, 
Johnnie Walker, ejet af Diageo med 226 mio. solgte flasker årligt.

“Penny Walker arbejdede i sine yngre dage for The Beatles og 
Rolling Stones. Robbie Walker fortalte om sin slægt af Whiskypro-
ducenter og Formel 1-entusiaster. Og vi følte os som rockstjerner 
for en weekend,” siger Martin Vesterby.

Tilbage i Stauning opsagde bror Lasse sit job som udviklings- 
og innovationschef hos Velux. Nu er han chef for byggeriet af et 
kæmpe whiskydestilleri i glas og mørkbejdset træ, der opføres ved 
Whiskygården. Med 14 ansatte og de ni ejere er Stauning Whisky 
nu egnens stolthed og landsbyens trumf efter et par årtier, hvor 
udviklingen på egnen mest har handlet om afvikling.

I staldbygningen ulmer rygeovnens tørv. I en anden længe mødes 
whiskykendere langvejs fra til smagninger og foredrag. I internet-
butikken summer serveren. Ikke at der er meget at købe, for alt er 
udsolgt, selv om en halv liter koster fra en plovmand til mere end 
det dobbelte. Sidste gang en ny aftapning blev præsenteret, forsøgte 
150 at købe sig en flaske – i minuttet.

Martin Vesterbys samarbejdspartnere fortæller om en sjælden 
virketrang og et ofte næsten naivt gåpåmod. Men de fremhæver 
også en smittende vilje til at finde ud af, om idéer kan bære. 

Midt i livet og omgivet af Staunings trætønder trækker Martin Ve-
sterby en rød tråd gennem sundhedsiværksætteriet, tegnefilmene, 
whiskyen og hjemmeslagteriet. 

“Det er energien i at tro på, at man kan gøre noget i fællesskab. 
I at spørge “hvorfor ikke” om idéer, der måske er lidt vilde. At se 
ting lykkes sammen med andre, der kan noget, som jeg ikke kan. 
For mig er det fællesnævneren.”
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AF LISBET RØGE JENSEN

Iværksætteren er drevet af en skabertrang, der 
trodser al økonomisk fornuft. Actionhelten Iron Man 

hjælper os med at forstå Joseph Schumpeters  
teori om iværksætteri og kreativ konstruktion

ction. Skal man beskrive iværksætteren med et enkelt 
ord, er det action. Iværksætteren fascinerer os med sin 

handlekraft. Vi elsker historierne om nyskabelser og 
alt det, der sættes på spil. Der er gang i iværksæt-

teren. Aviser og magasiner skriver siderne tynde 
om den energiske enmandshær, der – bevæbnet 

med intet andet end gåpåmod, en god idé og en 
hjemmeside – tituleres iværksætter. Der udde-

les priser til dem. Opgøres statistik over dem. 
Sendes tv-show om dem. Føres politik, der 

skal frembringe flere af dem. Iværksætteren 
er alle vegne. Enhver lille virksomhedsejer 

er efterhånden iværksætter. Har begrebet 
mistet sin betydning? Lad os søge tilbage 

til rødderne for at finde svar på, hvem 
iværksætteren egentlig er. 

Tilbage til rødderne
Iværksætteren fortjener opmærk-

somhed, for her findes kilden til 
velstandens, levestandardens, 

samfundets og økonomiens 
fortsatte fremgang. Ikke 

hvem som helst kvalificerer 
sig til titlen. I 1911 tegne-

de økonomen Joseph A. 
Schumpeter den karak-

teristik af iværksætte-
ren, der former vores 

forståelse i dag. “Our 
man of action” 

kaldte Schumpe-
ter konsekvent 

iværksætteren.  
Iværksæt-

teren er en 
actionhelt. 

Schum-
peters ESSAY

Iværksætteren  
er det moderne  

samfunds actionhelt
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action menneske er energisk, ser mulighe-
der, udvælger idéer, tør noget og udretter 
noget. Det er lavpraktisk arbejde, og iværk-
sætteren er den, der gør det. “Doing the 
thing,” som Schumpeter nøgternt skriver. 

Hvem kender Schumpeter? Det gør 
mange. Hvis ikke af navn, så via begrebet 
“kreativ destruktion”. Det er et af hans vig-
tige bidrag til innovationsteorien. Kreativ 
destruktion sker, når nye produkter eller 
organisationsformer skubber de velkendte 
af pinden. Når biler bliver førerløse, lop-
pemarkedet bliver til Ebay, og rejseagenter 
erstattes af online-rejseportaler. Det er ska-
belsen af en ny økonomisk virkelighed og 
nedbrydningen af en eksisterende. 

Men hos Schumpeter kommer noget før 
kreativ destruktion: kreativ konstruktion. 
Her gør iværksætteren sin entré og beviser 
sin vigtighed: Actionmennesket fører sam-
fundet fremad ved at bryde ud af det vel-
kendte og gøre tingene på en ny måde. En 
iværksætter er derfor ikke et menneske, der 
stifter et selskab og gør velkendte ting. Der 
skal mere til. Det kræver en særlig menne-
sketype, og kun få af dem findes blandt os. 
Senere tager vi en rigtig actionhelt til hjælp 
for at forstå iværksætterens rolle. Men først 
skal vi tilbage til Schumpeter. 

Innovationsprofet
Østrigskfødte Joseph A. Schumpeter (1883-
1950) var professor i Graz og Bonn, indtil 
han ved Hitlers fremkomst emigrerede fra 
Europa til USA. Her var han professor på 
Harvard, indtil han trak sig tilbage i 1949. 
I 2007 udgav Harvard-professor Thomas K. 
McCraw sin biografi om Schumpeter. Titlen 
var “Prophet of Innovation”. Det profetiske 
ved Schumpeter var, ifølge McCraw, at han 
indså, hvordan erhvervslivets giganter med 
lethed uddør, hvis de ikke tager selv små 
konkurrenters innovationsevne alvorligt. 
Små aktører kan omkalfatre den økonomi-
ske orden. Eksemplerne er i dag rigelige.

Schumpeter var det 20. århundredes 
mest sofistikerede konservative, mente 
en anden Harvard-økonom, John Kenneth 
Galbraith. Schumpeter var ven af kapitalis-
men, som frembringer langt mere velstand 
end ødelæggelse undervejs i den kreative 
destruktion. Den kapitalistiske produktion, 
der giver os billigere tøj, mad, biler og me-
get andet, stiller særligt de mange – ikke de 
rige – bedre, mente han:
“Den kapitalistiske præstation er ikke ty-

pisk at give dronninger flere silkestrømper, 
men at bringe [silkestrømper] inden for fa-
brikspigernes rækkevidde til gengæld for en 
støt faldende indsats … den kapitalistiske 
proces hæver, ikke tilfældigt, men i kraft 
af sin mekanisme, gradvist levestandarden 
for masserne.” Iværksætteren frembringer 
de nye produktionsmetoder, nye produkter 
og nye organisationer, der gør livet fortsat 
bedre og billigere.

Det 21. århundrede bliver Schumpeters 
århundrede, mener McCraw. I hele verden 
blomstrer det schumpeteriske iværksætteri. 

Det sker i hidtil uset grad, ikke kun i Kina og 
Indien, som normalt fremhæves, men alle 
steder, hvor man ikke afviser kapitalismen.

Nu ved vi, hvem Schumpeter er: en sofi-
stikeret, kapitalismevenlig konservativ med 
dyb indsigt i innovationens væsen og virke. 
Men hvem er den iværksættertype, han til-
lægger så stor betydning?

“Our man of Action” – eller på Schum-
peters originalsprog tysk: “Mann der tat” 
– blev som sagt først beskrevet i 1911 og 
videre i 1934. Teksterne har de tre profes-
sorer Markus Becker, Thorbjørn Knudsen 
og Richard Swedberg fra henholdsvis Syd-
dansk Universitet og amerikanske Cornell 
University oversat til engelsk i antologien 
“Entrepreneur” fra 2011. Professorerne 
kalder Schumpeters teori en guldgrube af 
indsigt. Den dykker vi ned i nu.

Actionmennesket
Schumpeter stiller actionmennesket over 
for sin diamentrale modsætning: det sta-
tiske menneske. Det er handling versus 
stilstand.

Iværksætteren er energisk, nyskabende 
og søger brud på ligevægtstilstanden. Det 
statiske menneske er passivt, søger lige-
vægt og gentager det, der allerede er gjort.

“Our man of action” er en leder. I mødet 
med nye muligheder tager actionmenne-
sket teten og gør noget ved det. Opfindelser 
er økonomisk irrelevante, så længe ingen 
har udført den uglamourøse opgave, det 
er at føre dem ud i livet. Det statiske men-

neske er en efterfølger, en, som accepterer 
den eksisterende måde at gøre tingene på.

Actionmennesket føler ingen indre 
modstand mod forandring og ænser ikke, 
at hans aktivitet strider mod al økonomisk 
fornuft. Hvordan skal jeg overleve, når jeg 
arbejder hele tiden uden at tjene penge? 
Hvornår skal jeg holde fri? Iværksætteren 
spørger ikke, men udsætter nydelsen og le-
ver uden kontant afregning for hver eneste 
times arbejde. Det statiske menneske føler 
stærk indre modstand mod forandring. Han 
skal arbejde, betales for det og så holde fri –

ikke kaste sig ud i noget nyt og uprøvet med 
uvisse økonomiske konsekvenser.

Actionmennesket kæmper mod social 
modstand og mod dem, der rynker bryn i 
mødet med det nye og anderledes. Jo mere 
primitiv en kultur, jo stærkere den sociale 
modstand. I stammesamfundslignende til-
stande er der tale om decideret udstødelse. 
Hvor tit læser vi ikke interview i vores egen 
avis, hvor iværksættere fortæller, hvordan 
selv venner og familie tror, iværksætteren 
er blevet vanvittig? For det statiske men-
neske er iværksætterens handlinger netop 
vanvid. Actionmennesket kæmper ufortrø-
dent. 

Iværksætteren kan fornemme, hvornår 
noget nyt skal føres ud i livet. Han er ikke 
alvidende, men tør udvælge en idé og sætte 
i gang. Det statiske mennesker vælger ra-
tionelt mellem eksisterende alternativer.

Actionmennesket motiveres af magt, af 
drømme eller af glæden ved at skabe. Det 
er jagten på eget kongedømme – en forret-
ningssucces. Eller måske et erobringstogt: 
Iværksætteren er en fighter, der ønsker at 
vise sin overlegenhed via succes. For suc-
cesens skyld. Det er som en sport. Eller også 
er det et eventyr: Iværksætteren sætter sin 
energi og opfindsomhed i spil, finder løs-
ninger på besværligheder og nyder rejsen. 
Det statiske menneske motiveres kun til at 
arbejde af økonomiske behov og stopper, 
når disse er opfyldt. 

Iværksætteren er drevet af det, Schum-
peter kalder “højere motiver”. Farvel til den 

Actionmennesket føler ingen indre modstand  
mod forandring og ænser ikke, at hans  

aktivitet strider mod al økonomisk fornuft

økonomiske teoris velkendte “homo econo-
micus”. Iværksætteren er ikke den rationel-
le, nyttemaksimerende type og holder sig 
snildt beskæftiget med økonomisk aktivitet 
døgnet rundt uden en konstant afvejning af 
fritid og arbejde. Iværksætteren er en øko-
nomisk særling, der tilhører en minoritet. 
Profit spiller en rolle, selvfølgelig, men som 
et pointsystem. Tænk på gambleren i et ka-
sino. Profit er succesens pointtavle.

Schumpeters kreative konstruktion af-
hænger af succes. I starten må iværksæt-
teren tvinge sin nyskabelse på et marked, 
der ikke efterspørger det. Men intet nyt ska-
bes af eksisterende efterspørgsel. Måske må 
iværksætteren give sit produkt væk gratis, 
før efterspørgslen kommer. Og når succesen 
kommer, har vi den kreative konstruktion, 
som leder til kreativ destruktion. Udvikling, 
nedbrud, fremskridt.

Actionmennesket skal bruge mere end 
en idé og sin passion for at nå succesen: 
arbejdskraft, råvarer, produktionsmidler. 
Hvordan betaler man folk, når man endnu 
ikke tjener penge – og ikke engang har et 
velkendt produkt at præsentere for banken? 
Der er brug for en investor og en riskovillig 
en af slagsen. En der tør satse – og vente – 
på fremtidig og rigelig betaling for ulejlig-
heden med at stille kapital til rådighed. Det 
statiske menneske klarer sig uden risikovil-
lige penge. Alt er, som det plejer, og banken 
kan med lethed forudsige betalingsevnen.

Hvilken type er du? Den energiske eller 
statiske? Lidt af hver? Nu vender vi os mod 
tegneseriens verden, hvor Iron Man med 
lethed består “our man of action”-testen.

Våbenhandleren
I Malibu på Californiens solbeskinnede 
kyst bor Tony Stark, videnskabsmand, 
industrimagnat og kapitalist. Her i den 
storslåede villa med udsigt til Stillehavet 
holder sportsvogne på rad og række i den 
private parkeringskælder. Her i sit høj-
teknologiske værksted udvikler Stark nye 
produkter til Stark Industries. Her tager 
Starks personlige assistent Pepper Potts sig 
af alt det praktiske, mens den elektroniske 
butler Jarvis indtager rollen som både ren-
gørings- og forskningsassistent. Her lever 
Stark velhaverlivet alt inklusive: Bilerne er 
hurtige, servicen upåklagelig, teknologien 
tiptop, whiskeyen rigelig, festerne vilde og 
damerne letpåklædte. Det er det gode liv. 
Men det er også ren fantasi.

Tony Stark er bedre kendt som actionhelten 
Iron Man. I sin guld-røde rustning flyver 
han jorden rundt med lynets hast og kaster 
flammer efter onde fjender. Hans mission 
er at gøre verden til et bedre sted at leve.

Det bemærkelsesværdige ved Iron Man 
er, at han ikke er en superhelt som sådan, 
for han har ingen overnaturlige evner. Han 
har bare ren, rå teknologi. Det er hyperin-
telligente Stark selv, der opfinder, udvikler, 
tester og anvender Iron Man-rustningen.

Kreativ konstruktion
Nu havde økonomen Schumpeter nok ikke 
en tegneserie-våbenhandler i tankerne, da 
han formulerede sin iværksætterteori, men 
Stark er alligevel en fremragende visuali-
sering af “our man of action”. Iron Man-
rustningen er nemlig et stykke vaskeægte 
kreativ konstruktion i schumpeterisk for-
stand.

Det startede, da Stark – dengang ingen 
actionhelt, blot levemand – var på et salgs-
fremstød i Afghanistan (for hengivne fans 
bør det nævnes, at der her tages udgangs-
punkt i biograffilmen fra 2008). Her skulle 
han markedsføre sin nyeste opfindelse, 
Jeriko-missilet. Men han bliver kidnap-
pet af terrorister, som vil have fat i mis-
silet. Hvorfor? Jo, forklarer kidnapperen: 
På Djenghis Khans tid herskede man over 
hele kontinenter med bue og pil. Det var 
det ultimative våben, og verdensherredøm-
met tilhørte den, der bedst beherskede det. 
I dag hersker den, der ejer Stark Industries’ 
våben. Har man Starks nyeste opfindelse, 
bliver alle andre våben inferiøre. Kreativ 
destruktion.

Terroristerne befaler den indespærrede 
Stark at bygge missilet. De giver ham alle de 
materialer, han skal bruge. Men Stark trod-
ser ordre, og på bedste schumpeteriske vis 
kombinerer han de velkendte materialer på 
en helt ny måde. Han bygger en rustning, 
der gør missilet inferiørt. Iført rustningen 
jævner han terroristernes lejr med jorden 
og slipper ud af fangeskab og tilbage i frihed 
i USA. Her lægger han levemandens livsstil 
fra sig og overgiver sig til højere motiver. 

Med otte rustninger kan man herske over 
hele verden, lyder den krigsfaglige vurde-
ring. Men Tony Stark ønsker ikke længere at 
være våbenhandler. Nu er han Iron Man, og 
han er på en fredsskabende mission. Det er 
hans motiv, og han slæber sig en pukkel til, 
mens han videreudvikler rustningen.

Ja, ja. Iron Man er bare en tegneseriehelt. 
Men han er en fin illustration af Schumpe-
ters teori. Actionhelten er iværksætteren, 
der har succes med sin kreative konstruk-
tion og baner vejen til kreativ destruktion. 
Han møder social modstand og bliver ud-
stødt af sine omgivelser. Hans forretnings-
partner, hans soldaterkammerat og hans 
personlige assistent, Pepper Potts, afviser 
ham alle som værende skør. 

“Jeg er ikke skør, Pepper, jeg ved bare en-
delig, hvad jeg skal. Og mit hjerte fortæller 
mig, at det er rigtigt,” siger Stark, der trods 
sin nyanlagte selvopofrende stil har egoet 
i behold: Ved en pressekonference i Stark 
Industries afslører han – trods alle gode råd 
– for hele verden, at ja, det er ham, Tony 
Stark, der er Iron Man. Man vil vel gerne 
anerkendes for sine actionheltegerninger.

Hvad skal vi med iværksætteren?
Iværksætteren er samfundets og økono-
miens forandringsagent. Iværksætteren 
skaber muligheder for, at vi forbedrer os og 
får mere ud af vores indsats. Energien er im-
ponerende, og resultaterne gavner os alle.

Actionmennesket findes i alle typer 
samfund, men i den kapitalistiske økonomi 
kan energien bruges konstruktivt. Vi finder 
selvfølgelig ofte iværksætteren blandt virk-
somhedsstiftere, men der er ikke nødven-
digvis sammenfald. Derfor er heller ikke alle 
virksomhedsstiftere iværksættere. Der skal 
mere til: en økonomisk lederskikkelse, der 
driver samfundet fremad med sine succes-
fuldt udførte nyskabelser. 

Actionmennesket findes i både ufrie 
regimer og frie markedsøkonomier. Den 
frie markedsøkonomi – kapitalismen – og 
iværksætteri er den bedste kombination, for 
her er muligheden for at tvinge sine idéer 
igennem med vold og magt ikke til stede. 
Incitamentet til at samarbejde med andre 
mennesker – arbejdskraft, leverandører og 
investorer – er derimod stærkt. 

Derfor ser vi, at iværksætteren kan skabe 
velstand for alle; silkestrømper til fabriks-
piger, som Schumpeter så malerisk skriver. 

“Our men of action”, denne minoritet af 
mænd og kvinder, gør en fantastisk indsats 
gennem opfindsomhed og hårdt arbejde. Og 
de kan slet ikke lade være. 

Kan vi klare os uden iværksættere? Ja, det 
kan vi sagtens. Men så forbliver alt, som det 
er. Lad os hellere komme fremad. Gør plads 
til økonomiens actionhelt.
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sætteren er den, der gør det. “Doing the 
thing,” som Schumpeter nøgternt skriver. 

Hvem kender Schumpeter? Det gør 
mange. Hvis ikke af navn, så via begrebet 
“kreativ destruktion”. Det er et af hans vig-
tige bidrag til innovationsteorien. Kreativ 
destruktion sker, når nye produkter eller 
organisationsformer skubber de velkendte 
af pinden. Når biler bliver førerløse, lop-
pemarkedet bliver til Ebay, og rejseagenter 
erstattes af online-rejseportaler. Det er ska-
belsen af en ny økonomisk virkelighed og 
nedbrydningen af en eksisterende. 

Men hos Schumpeter kommer noget før 
kreativ destruktion: kreativ konstruktion. 
Her gør iværksætteren sin entré og beviser 
sin vigtighed: Actionmennesket fører sam-
fundet fremad ved at bryde ud af det vel-
kendte og gøre tingene på en ny måde. En 
iværksætter er derfor ikke et menneske, der 
stifter et selskab og gør velkendte ting. Der 
skal mere til. Det kræver en særlig menne-
sketype, og kun få af dem findes blandt os. 
Senere tager vi en rigtig actionhelt til hjælp 
for at forstå iværksætterens rolle. Men først 
skal vi tilbage til Schumpeter. 

Innovationsprofet
Østrigskfødte Joseph A. Schumpeter (1883-
1950) var professor i Graz og Bonn, indtil 
han ved Hitlers fremkomst emigrerede fra 
Europa til USA. Her var han professor på 
Harvard, indtil han trak sig tilbage i 1949. 
I 2007 udgav Harvard-professor Thomas K. 
McCraw sin biografi om Schumpeter. Titlen 
var “Prophet of Innovation”. Det profetiske 
ved Schumpeter var, ifølge McCraw, at han 
indså, hvordan erhvervslivets giganter med 
lethed uddør, hvis de ikke tager selv små 
konkurrenters innovationsevne alvorligt. 
Små aktører kan omkalfatre den økonomi-
ske orden. Eksemplerne er i dag rigelige.

Schumpeter var det 20. århundredes 
mest sofistikerede konservative, mente 
en anden Harvard-økonom, John Kenneth 
Galbraith. Schumpeter var ven af kapitalis-
men, som frembringer langt mere velstand 
end ødelæggelse undervejs i den kreative 
destruktion. Den kapitalistiske produktion, 
der giver os billigere tøj, mad, biler og me-
get andet, stiller særligt de mange – ikke de 
rige – bedre, mente han:
“Den kapitalistiske præstation er ikke ty-

pisk at give dronninger flere silkestrømper, 
men at bringe [silkestrømper] inden for fa-
brikspigernes rækkevidde til gengæld for en 
støt faldende indsats … den kapitalistiske 
proces hæver, ikke tilfældigt, men i kraft 
af sin mekanisme, gradvist levestandarden 
for masserne.” Iværksætteren frembringer 
de nye produktionsmetoder, nye produkter 
og nye organisationer, der gør livet fortsat 
bedre og billigere.

Det 21. århundrede bliver Schumpeters 
århundrede, mener McCraw. I hele verden 
blomstrer det schumpeteriske iværksætteri. 

Det sker i hidtil uset grad, ikke kun i Kina og 
Indien, som normalt fremhæves, men alle 
steder, hvor man ikke afviser kapitalismen.

Nu ved vi, hvem Schumpeter er: en sofi-
stikeret, kapitalismevenlig konservativ med 
dyb indsigt i innovationens væsen og virke. 
Men hvem er den iværksættertype, han til-
lægger så stor betydning?

“Our man of Action” – eller på Schum-
peters originalsprog tysk: “Mann der tat” 
– blev som sagt først beskrevet i 1911 og 
videre i 1934. Teksterne har de tre profes-
sorer Markus Becker, Thorbjørn Knudsen 
og Richard Swedberg fra henholdsvis Syd-
dansk Universitet og amerikanske Cornell 
University oversat til engelsk i antologien 
“Entrepreneur” fra 2011. Professorerne 
kalder Schumpeters teori en guldgrube af 
indsigt. Den dykker vi ned i nu.

Actionmennesket
Schumpeter stiller actionmennesket over 
for sin diamentrale modsætning: det sta-
tiske menneske. Det er handling versus 
stilstand.

Iværksætteren er energisk, nyskabende 
og søger brud på ligevægtstilstanden. Det 
statiske menneske er passivt, søger lige-
vægt og gentager det, der allerede er gjort.

“Our man of action” er en leder. I mødet 
med nye muligheder tager actionmenne-
sket teten og gør noget ved det. Opfindelser 
er økonomisk irrelevante, så længe ingen 
har udført den uglamourøse opgave, det 
er at føre dem ud i livet. Det statiske men-

neske er en efterfølger, en, som accepterer 
den eksisterende måde at gøre tingene på.

Actionmennesket føler ingen indre 
modstand mod forandring og ænser ikke, 
at hans aktivitet strider mod al økonomisk 
fornuft. Hvordan skal jeg overleve, når jeg 
arbejder hele tiden uden at tjene penge? 
Hvornår skal jeg holde fri? Iværksætteren 
spørger ikke, men udsætter nydelsen og le-
ver uden kontant afregning for hver eneste 
times arbejde. Det statiske menneske føler 
stærk indre modstand mod forandring. Han 
skal arbejde, betales for det og så holde fri –

ikke kaste sig ud i noget nyt og uprøvet med 
uvisse økonomiske konsekvenser.

Actionmennesket kæmper mod social 
modstand og mod dem, der rynker bryn i 
mødet med det nye og anderledes. Jo mere 
primitiv en kultur, jo stærkere den sociale 
modstand. I stammesamfundslignende til-
stande er der tale om decideret udstødelse. 
Hvor tit læser vi ikke interview i vores egen 
avis, hvor iværksættere fortæller, hvordan 
selv venner og familie tror, iværksætteren 
er blevet vanvittig? For det statiske men-
neske er iværksætterens handlinger netop 
vanvid. Actionmennesket kæmper ufortrø-
dent. 

Iværksætteren kan fornemme, hvornår 
noget nyt skal føres ud i livet. Han er ikke 
alvidende, men tør udvælge en idé og sætte 
i gang. Det statiske mennesker vælger ra-
tionelt mellem eksisterende alternativer.

Actionmennesket motiveres af magt, af 
drømme eller af glæden ved at skabe. Det 
er jagten på eget kongedømme – en forret-
ningssucces. Eller måske et erobringstogt: 
Iværksætteren er en fighter, der ønsker at 
vise sin overlegenhed via succes. For suc-
cesens skyld. Det er som en sport. Eller også 
er det et eventyr: Iværksætteren sætter sin 
energi og opfindsomhed i spil, finder løs-
ninger på besværligheder og nyder rejsen. 
Det statiske menneske motiveres kun til at 
arbejde af økonomiske behov og stopper, 
når disse er opfyldt. 

Iværksætteren er drevet af det, Schum-
peter kalder “højere motiver”. Farvel til den 

Actionmennesket føler ingen indre modstand  
mod forandring og ænser ikke, at hans  

aktivitet strider mod al økonomisk fornuft

økonomiske teoris velkendte “homo econo-
micus”. Iværksætteren er ikke den rationel-
le, nyttemaksimerende type og holder sig 
snildt beskæftiget med økonomisk aktivitet 
døgnet rundt uden en konstant afvejning af 
fritid og arbejde. Iværksætteren er en øko-
nomisk særling, der tilhører en minoritet. 
Profit spiller en rolle, selvfølgelig, men som 
et pointsystem. Tænk på gambleren i et ka-
sino. Profit er succesens pointtavle.

Schumpeters kreative konstruktion af-
hænger af succes. I starten må iværksæt-
teren tvinge sin nyskabelse på et marked, 
der ikke efterspørger det. Men intet nyt ska-
bes af eksisterende efterspørgsel. Måske må 
iværksætteren give sit produkt væk gratis, 
før efterspørgslen kommer. Og når succesen 
kommer, har vi den kreative konstruktion, 
som leder til kreativ destruktion. Udvikling, 
nedbrud, fremskridt.

Actionmennesket skal bruge mere end 
en idé og sin passion for at nå succesen: 
arbejdskraft, råvarer, produktionsmidler. 
Hvordan betaler man folk, når man endnu 
ikke tjener penge – og ikke engang har et 
velkendt produkt at præsentere for banken? 
Der er brug for en investor og en riskovillig 
en af slagsen. En der tør satse – og vente – 
på fremtidig og rigelig betaling for ulejlig-
heden med at stille kapital til rådighed. Det 
statiske menneske klarer sig uden risikovil-
lige penge. Alt er, som det plejer, og banken 
kan med lethed forudsige betalingsevnen.

Hvilken type er du? Den energiske eller 
statiske? Lidt af hver? Nu vender vi os mod 
tegneseriens verden, hvor Iron Man med 
lethed består “our man of action”-testen.

Våbenhandleren
I Malibu på Californiens solbeskinnede 
kyst bor Tony Stark, videnskabsmand, 
industrimagnat og kapitalist. Her i den 
storslåede villa med udsigt til Stillehavet 
holder sportsvogne på rad og række i den 
private parkeringskælder. Her i sit høj-
teknologiske værksted udvikler Stark nye 
produkter til Stark Industries. Her tager 
Starks personlige assistent Pepper Potts sig 
af alt det praktiske, mens den elektroniske 
butler Jarvis indtager rollen som både ren-
gørings- og forskningsassistent. Her lever 
Stark velhaverlivet alt inklusive: Bilerne er 
hurtige, servicen upåklagelig, teknologien 
tiptop, whiskeyen rigelig, festerne vilde og 
damerne letpåklædte. Det er det gode liv. 
Men det er også ren fantasi.

Tony Stark er bedre kendt som actionhelten 
Iron Man. I sin guld-røde rustning flyver 
han jorden rundt med lynets hast og kaster 
flammer efter onde fjender. Hans mission 
er at gøre verden til et bedre sted at leve.

Det bemærkelsesværdige ved Iron Man 
er, at han ikke er en superhelt som sådan, 
for han har ingen overnaturlige evner. Han 
har bare ren, rå teknologi. Det er hyperin-
telligente Stark selv, der opfinder, udvikler, 
tester og anvender Iron Man-rustningen.

Kreativ konstruktion
Nu havde økonomen Schumpeter nok ikke 
en tegneserie-våbenhandler i tankerne, da 
han formulerede sin iværksætterteori, men 
Stark er alligevel en fremragende visuali-
sering af “our man of action”. Iron Man-
rustningen er nemlig et stykke vaskeægte 
kreativ konstruktion i schumpeterisk for-
stand.

Det startede, da Stark – dengang ingen 
actionhelt, blot levemand – var på et salgs-
fremstød i Afghanistan (for hengivne fans 
bør det nævnes, at der her tages udgangs-
punkt i biograffilmen fra 2008). Her skulle 
han markedsføre sin nyeste opfindelse, 
Jeriko-missilet. Men han bliver kidnap-
pet af terrorister, som vil have fat i mis-
silet. Hvorfor? Jo, forklarer kidnapperen: 
På Djenghis Khans tid herskede man over 
hele kontinenter med bue og pil. Det var 
det ultimative våben, og verdensherredøm-
met tilhørte den, der bedst beherskede det. 
I dag hersker den, der ejer Stark Industries’ 
våben. Har man Starks nyeste opfindelse, 
bliver alle andre våben inferiøre. Kreativ 
destruktion.

Terroristerne befaler den indespærrede 
Stark at bygge missilet. De giver ham alle de 
materialer, han skal bruge. Men Stark trod-
ser ordre, og på bedste schumpeteriske vis 
kombinerer han de velkendte materialer på 
en helt ny måde. Han bygger en rustning, 
der gør missilet inferiørt. Iført rustningen 
jævner han terroristernes lejr med jorden 
og slipper ud af fangeskab og tilbage i frihed 
i USA. Her lægger han levemandens livsstil 
fra sig og overgiver sig til højere motiver. 

Med otte rustninger kan man herske over 
hele verden, lyder den krigsfaglige vurde-
ring. Men Tony Stark ønsker ikke længere at 
være våbenhandler. Nu er han Iron Man, og 
han er på en fredsskabende mission. Det er 
hans motiv, og han slæber sig en pukkel til, 
mens han videreudvikler rustningen.

Ja, ja. Iron Man er bare en tegneseriehelt. 
Men han er en fin illustration af Schumpe-
ters teori. Actionhelten er iværksætteren, 
der har succes med sin kreative konstruk-
tion og baner vejen til kreativ destruktion. 
Han møder social modstand og bliver ud-
stødt af sine omgivelser. Hans forretnings-
partner, hans soldaterkammerat og hans 
personlige assistent, Pepper Potts, afviser 
ham alle som værende skør. 

“Jeg er ikke skør, Pepper, jeg ved bare en-
delig, hvad jeg skal. Og mit hjerte fortæller 
mig, at det er rigtigt,” siger Stark, der trods 
sin nyanlagte selvopofrende stil har egoet 
i behold: Ved en pressekonference i Stark 
Industries afslører han – trods alle gode råd 
– for hele verden, at ja, det er ham, Tony 
Stark, der er Iron Man. Man vil vel gerne 
anerkendes for sine actionheltegerninger.

Hvad skal vi med iværksætteren?
Iværksætteren er samfundets og økono-
miens forandringsagent. Iværksætteren 
skaber muligheder for, at vi forbedrer os og 
får mere ud af vores indsats. Energien er im-
ponerende, og resultaterne gavner os alle.

Actionmennesket findes i alle typer 
samfund, men i den kapitalistiske økonomi 
kan energien bruges konstruktivt. Vi finder 
selvfølgelig ofte iværksætteren blandt virk-
somhedsstiftere, men der er ikke nødven-
digvis sammenfald. Derfor er heller ikke alle 
virksomhedsstiftere iværksættere. Der skal 
mere til: en økonomisk lederskikkelse, der 
driver samfundet fremad med sine succes-
fuldt udførte nyskabelser. 

Actionmennesket findes i både ufrie 
regimer og frie markedsøkonomier. Den 
frie markedsøkonomi – kapitalismen – og 
iværksætteri er den bedste kombination, for 
her er muligheden for at tvinge sine idéer 
igennem med vold og magt ikke til stede. 
Incitamentet til at samarbejde med andre 
mennesker – arbejdskraft, leverandører og 
investorer – er derimod stærkt. 

Derfor ser vi, at iværksætteren kan skabe 
velstand for alle; silkestrømper til fabriks-
piger, som Schumpeter så malerisk skriver. 

“Our men of action”, denne minoritet af 
mænd og kvinder, gør en fantastisk indsats 
gennem opfindsomhed og hårdt arbejde. Og 
de kan slet ikke lade være. 

Kan vi klare os uden iværksættere? Ja, det 
kan vi sagtens. Men så forbliver alt, som det 
er. Lad os hellere komme fremad. Gør plads 
til økonomiens actionhelt.
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De mænd, der skabte  
moderne industri, var  

rigtige mænd og ikke kujoner, 
der uophørligt spurgte sig  
selv ængsteligt, om enhver  
indsats, de gjorde, ville bringe 
dem et tilstrækkeligt overskud 
af nydelse. De bekymrede sig 
ikke meget om de hedoniske 
frugter af   deres gerninger
Joseph Alois Schumpeter, 1911
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Virkelysten er gået i arv
I familien Hessellund er iværksætteri ikke  

noget, man taler om. Det er bare noget, man 
gør.“Vi følger hjertet og det, vi brænder for.  

Og så er der ikke langt fra tanke til  
handling,” lyder det fra mor og datter
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foreninger under studiet. Derfor måtte hun bare gå i gang med at 
skabe Lix. For der skulle findes et alternativ til de dyre bøger, som 
studerende er tvangsindlagt til at købe for derefter kun at læse et 
enkelt kapitel i. 

“Industrien for lærebøger er så gammeldags, konservativ og 
bundkorrupt, at det tænder en flamme inden i mig, og så tænker 
jeg, at det må der fandeme være nogen, der kan gøre noget ved,” 
siger Camilla Hessellund Lastein, mens ordene passioneret flyder 
fra hendes mund, og tonelejet skrues op. Det er lige før, man kan 
mærke flammen fra hendes indre, der bare må ud og knuse proble-
mer. Ligesom Susanne Hessellunds offshore-branche er techverde-
nen, som datteren bevæger sig i, en mandsdomineret branche, hvor 
tingene ikke kommer let, og udfordringerne står i kø.

“Men jeg begynder at kede mig, hvis tingene bliver for nemme. 
Gør de det, så udlever man ikke sit fulde potentiale, når man egent-
lig ved, at man er i stand til mere,” siger Camilla Hessellund Lastein 
og føjer til:

“Man bliver kun bedre af hele tiden at blive udfordret.”
Æblet falder ikke langt fra stammen, når det kommer til den 

problemknusende motor, der konstant kører inden i Camilla Hes-
sellund Lastein.

Som ung helikopterpilot i en kæmpestor canadisk virksomhed 
med 4000 ansatte befandt Susanne Hessellund sig et sted, som ikke 
hyldede de værdier, som hun selv står for: at man tager sig af både 
medarbejderne og familierne bag og sender dem hjem gladere, end 
da de kom. 

“Hvis mine medarbejdere har et problem, så er det vigtigt for 
mig, at vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe dem. 
Hvis man ikke kan finde en virksomhed, hvor det er på den måde, 
jamen, så må man selv sørge for, at der kommer en,” siger Susanne 
Hessellund. 

Trodser naturens love 
Det lyder legende let, når Susanne og Camilla Hessellund prokla-
merer, at de bare gør tingene. Men hvad skal der til for, at man 
“bare gør det”?

Ud over at være jernkvinder, der ikke lader sig slå ud, så er de 
ukue lige optimister. De er som humlebien, der ikke burde kunne 
flyve, men som alligevel trodser naturens love. Optimister, der 
begge har en utrættelig tro på, at de kan meget mere, end de er i 
stand til. Sådan beskriver de i hvert fald sig selv og årsagen til, at 
de lykkes med de ting, som de sætter sig for. 

“Når jeg kører ind på en parkeringsplads, så kører jeg altid helt 
op til døren. Jeg kunne ikke finde på at holde dernede i 15. række. 
Overhovedet ikke. I ni ud af ti tilfælde er der en plads,” siger Susanne 
Hessellund. Datteren følger prompte op:

“Jeg gør det samme. Alle andre forventer, at pladserne er taget, 
og kører ned i 15. række, men du får nej, hvis du ikke prøver,” siger 
Camilla Hesselund Lastein. 

“JEG BEGYNDER AT 
KEDE MIG, HVIS  
TINGENE BLIVER  
FOR NEMME. GØR 
DE DET, SÅ UDLEVER 
MAN IKKE SIT FULDE 
POTENTIALE, NÅR 
MAN EGENTLIG  
VED, AT MAN ER I 
STAND TIL MERE”
CAMILLA HESSELLUND 
LASTEIN

48-årig serieiværksætter, som har  
startet to helikopter virksomheder,  
der flyver offshore for virksomheder 
som Maersk Oil, Dong og Hess

Var med til at starte Dancopter,  
men blev købt ud og satsede alt  
på Bel Air Aviation – en direkte  
konkurrent til Dancopter

Vandt gazelleprisen med sit  
hold i 2013, da Bel Air Aviation de  
fire forudgående år havde en vækst  
på 5779 pct. 

Har født seks børn, hvoraf  
den ældste, Camilla Hessellund 
Lastein, har fulgt i moderens  
fodspor som iværksætter

SUSANNE HESSELLUND

23-årig stifter af studieplat formen Lix, 
der formidler digitale studiebøger til 
studerende på mellemlange  
og videregående uddannelser

Droppede efter halvandet år sine  
studier i erhvervsøkonomi på Handels-
højskolen i Aarhus for at starte Lix 

Bor i Aarhus sammen med sin  
kæreste fra Canada, der ligesom  
hende også er iværksætter

CAMILLA HESSELLUND 
LASTEIN

De har aldrig talt om det. Selvom opstart af virksomhed i mange 
år har fyldt de fleste af døgnets vågne timer, så er det aldrig blevet 
bragt op rundt om middagsbordet i det sønderjyske hjem. Det er 
ikke noget, de har diskuteret eller hængt sig i. Iværksætteri, for-
ståes. Og det er lidt et paradoks, for både Susanne Hessellund og 
Camilla Hessellund Lastein er ellers indbegrebet af iværksættere, 
hvor blodtypen bedst beskrives som rhesus-entreprenørskab. 

Susanne Hessellund, der ofte omtales som helikopterdronningen, 
har startet to helikoptervirksomheder, hvoraf den sidste, Bel Air 
Aviation, har vundet Børsens gazellepris. I mellemtiden har hun 
født. Seks gange. Hendes førstefødte, 23-årige Camilla Hessellund 
Lastein, droppede excelark og studiebøger på handelshøjskolen for 
at starte e-bogsplatformen Lix, der i sommer hentede 20 mio. kr. i 
investering. Umiddelbart virker det, som om datterens historie har 
skrevet sig selv. Med en opvækst i centrum af iværksætteri og en 
“gør-det-mentalitet” kan det vel ikke gå anderledes. At hun også 
er blevet selvstændig med egen virksomhed må være en selvfølge-
lighed. Men sådan er det slet ikke. 

“Jeg har altid vidst, at jeg ville starte min egen virksomhed, men 
det er egentlig ret sjovt, for vi har aldrig snakket om iværksæt-
teri hjemme hos os,” siger Camilla Hessellund Lastein med et grin, 
der indikerer en mindre åbenbaring. Som om det først lige går op 
for hende, at det egentlig er lidt pudsigt, at de aldrig har vendt 
spørgsmålet. 

“Det er blevet populært at være iværksætter, og der er rigtig 
meget fokus på det – specielt blandt unge. Men sådan har vi aldrig 
rigtig anskuet det,” siger Camilla Hessellund Lastein. 

Hun følges hurtigt op af sin mor:
“Nej, det er bare blevet gjort,” tilføjer Susanne Hessellund, der 

ifølge sin datter altid har tilskyndet børnene til at gøre det, de 
brænder for. 

Kort fra tanke til handling
Hvorfor de aldrig har snakkket om det, kan de ikke forklare, men 
mulighederne griber de, når de opstår. 

“Vi følger hjertet og det, vi brænder for. Og så er der ikke langt fra 
tanke til handling,” siger Susanne Hessellund, der dog understreger, 
at den spontane tilgang til handling ikke betyder, at en business-
case ikke er gennemarbejdet. 

Begge hylder de værdier som ordentlighed, ydmyghed og selv-
stændighed.

“Vores armbevægelser er store, og der skal noget momentum 
på tingene,” tilføjer Camilla Hessellund Lastein, der klapper sine 
hænder sammen med en sådan kraft, at rummet, vi sidder i, runger.

Og så er de kvinder, der tager problemerne ved roden. Ligesom 
da Susanne Hessellund for få år siden var i sit livs stormvejr med 
sit helikopterfirma. Trafikstyrelsen anklagede hende for at bryde 
sikkerhedsregler, og derfor begrænsede de virksomhedens flyvetil-
ladelse i tre et halvt døgn. Det kan lyde som en kort periode, men 

når kunderne hedder Maersk 
Oil, Dong og Hess, så er der 
ikke råd til, at helikopterne 
holder stille. Derved var virk-
somheden reelt truet på sit 
eksistensgrundlag. En hård 
periode, hvor både Susanne 
Hessellund og hendes medar-
bejdere arbejdede i døgndrift 
for at få tilladelsen tilbage. 

I løbet af de kritiske døgn 
kom en af virksomhedens 
teknikere opgivende til he-
likopterkvinden og sagde, at 
nu kunne det ikke blive værre, 
hvortil Susanne Hessellund 
svarede:

“Det kunne være meget 
værre. Der er ingen, der er dø-

de, og det her kan vi arbejde os ud af. Så lad os trække i arbejdstøjet.”
Flyvetilladelsen fik Susanne Hessellund tilbage, og lige siden har 

Bel Air Aviation fløjet kunderne til og fra Nordsøen i pendulfart. 
Er der et problem, så skal man nemlig tage sig af det og løse det. 

Den tankegang har Susanne Hessellund givet videre til sine børn, 
og ikke mindst Camilla, der tog det meget bogstaveligt. 

“Fordi Camilla er den ældste, så er hun nok også den, der har 
været mest selvstændig i en tidlig alder. Nogle af de ting, som jeg 
følte, at jeg skulle gøre som mor, dem gjorde hun selv,” siger Su-
sanne Hessellund.

I 1. klasse kom Camilla Hessellund Lastein hjem fra skole og 
spurgte pigen, der hjalp til i huset, om hun måtte låne telefonen. 
Herefter ringede hun hjem til en skolekammerats mor for at fortælle 
hende, at hendes søn havde trukket bukserne ned på hende i skolen, 
og det var ikke i orden, fortæller Susanne. 

“Det er noget af det, som jeg har prøvet at lære dem: Gå til dem, 
der kan gøre noget ved problemet, og få så gjort noget ved det,” 
siger Susanne Hessellund.

Et opgør med værdierne
Det var ingen nem beslutning for Camilla Hessellund, da hun i for-
året 2014 besluttede sig for at stoppe sit studie på handelshøjskolen 
i Aarhus. Det var ikke kun et farvel til veninder, omgangskreds og 
det netværk, hun havde skabt sig igennem skolen. Det var også et 
opgør med de værdier, hun hev med i bagagen, da hun som 18-årig 
flyttede til Jyllands hovedstad direkte efter gymnasiet. Siger man 
A, så siger man også B. Men ikke denne gang. 

“Jeg havde alt for meget ild i røven til at sidde stille. Jeg har sådan 
en motor inden i mig, som hele tiden kører. Der skal ske noget,” 
siger Camilla Hessellund, der frivilligt arbejdede i flere studenter-
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foreninger under studiet. Derfor måtte hun bare gå i gang med at 
skabe Lix. For der skulle findes et alternativ til de dyre bøger, som 
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enkelt kapitel i. 
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AF TOBIAS MATTHIESEN 
FOTO PETER-EMIL WITT

“Det er jo lige meget, om du ved noget, hvis du ikke bruger det 
til noget,” småsynger Viktor Axelsen på odenseansk over en 
internetlinje fra sit turneringsophold i Indien.

Det er derfor, badmintonspilleren har talt eller hørt ki-
nesisk hver evig eneste dag i de sidste tre år. Om det så har 
været til sin daglige undervisning over app’en Wechat med 
sin kinesiske lærerinde Deng Weng, der bor i Beijing, til en 

kinesisksproget podcast i flyet eller i snak med en kollega i 
badmintonverdenen. 

Der er ikke nogen anden hemmelighed. Det var alene grun-
den til, at han til manges måben efter bronzekampen ved OL i 
Rio de Janeiro i 2016 gav interview til kinesisk tv på flydende 
mandarin. 

Med glædesvåde øjne smilede han til intervieweren, mens 
han kiggede nærværende rundt i hallen. Spidsen af isbjerget 
af Viktor Axelsens stædighed og målrettethed stak op lige dèr 
– forarbejdet havde været længe undervejs.

Den stille kriger

Kl. 07.14
“Jeg har døjet meget med vabler, 
så jeg plastrer næsten altid mine 
fødder til før træning.”

Kl. 06.09
“Når jeg vågner, ligger jeg med et 
par lysbriller, der sender signaler til 
hjernen om, at det er morgen.”

Kl. 07.22
“Yonex laver klart de bedste 
fjerbolde, vi har heldigvis et  
sponsorat med dem herhjemme.”

Kl. 07.31
“Det sker tit, at jeg er den første i hallen. 
Jeg nyder stilheden før træning og vil 
gerne varme op mindst 30 minutter.”

Om morgenen eksperimenterer den 23-årige badmintonspiller  
Viktor Axelsen med blåt lys for øjnene og måling af mellemrummet  
i sine hjerte slag. Efter frokost taler han en times mandarin med sin 
lærer fra Beijing, og så går det ellers løs med den fysiske træning igen. 
Er hans detalje rytteri galskab, eller er den større end ham selv?

032-3-030417.indd   33 07-03-2017   15:33:49



De handlende

32

De handlende

33

AF TOBIAS MATTHIESEN 
FOTO PETER-EMIL WITT

“Det er jo lige meget, om du ved noget, hvis du ikke bruger det 
til noget,” småsynger Viktor Axelsen på odenseansk over en 
internetlinje fra sit turneringsophold i Indien.

Det er derfor, badmintonspilleren har talt eller hørt ki-
nesisk hver evig eneste dag i de sidste tre år. Om det så har 
været til sin daglige undervisning over app’en Wechat med 
sin kinesiske lærerinde Deng Weng, der bor i Beijing, til en 

kinesisksproget podcast i flyet eller i snak med en kollega i 
badmintonverdenen. 

Der er ikke nogen anden hemmelighed. Det var alene grun-
den til, at han til manges måben efter bronzekampen ved OL i 
Rio de Janeiro i 2016 gav interview til kinesisk tv på flydende 
mandarin. 

Med glædesvåde øjne smilede han til intervieweren, mens 
han kiggede nærværende rundt i hallen. Spidsen af isbjerget 
af Viktor Axelsens stædighed og målrettethed stak op lige dèr 
– forarbejdet havde været længe undervejs.

Den stille kriger

Kl. 07.14
“Jeg har døjet meget med vabler, 
så jeg plastrer næsten altid mine 
fødder til før træning.”

Kl. 06.09
“Når jeg vågner, ligger jeg med et 
par lysbriller, der sender signaler til 
hjernen om, at det er morgen.”

Kl. 07.22
“Yonex laver klart de bedste 
fjerbolde, vi har heldigvis et  
sponsorat med dem herhjemme.”

Kl. 07.31
“Det sker tit, at jeg er den første i hallen. 
Jeg nyder stilheden før træning og vil 
gerne varme op mindst 30 minutter.”

Om morgenen eksperimenterer den 23-årige badmintonspiller  
Viktor Axelsen med blåt lys for øjnene og måling af mellemrummet  
i sine hjerte slag. Efter frokost taler han en times mandarin med sin 
lærer fra Beijing, og så går det ellers løs med den fysiske træning igen. 
Er hans detalje rytteri galskab, eller er den større end ham selv?

032-3-030417.indd   33 07-03-2017   15:33:49



De handlende

35

De handlende

34

Kl. 11.59
“Hvis der ikke er mulighed for at  
få massage i løbet af dagen, giver  
kompressionsbukserne en god effekt.”

Kl. 10.04
“Jeg tager to til tre bade om dagen.  
Jeg eksperimenterede engang med  
kolde bade, men nu er de altid varme.”

Kl. 10.55
“Rugbrød er sgu altid en vinder, men  
kartofler og ris ryger der også meget ned af.  
Jeg holder mig helst fra forarbejdet mad.”

“Idéen med kinesisk startede nok lidt som en strøtanke for om-
kring fire år siden, og når jeg tænker tilbage på dengang, at jeg 
først talte om at lære det, så var den første respons fra mange 
folk, at de begyndte at grine. Det lød alt for uoverskueligt. 
Men jeg har nok evnen til at sige – ved du hvad, undskyld, jeg 
siger det, men fuck de andre, nu gør jeg det og lægger timerne 
i det, og så skal jeg nok lære det,” fortæller han med sin egen 
ydmyge form for ambition. 

Det er den samme evne – evnen til at sætte sig et mål og 
nå det – der går igen i fortællingen om Viktor Axelsen. Det er 

historien om en af verdens fire bedste badmintonspillere, der 
trods sin unge alder er tættere på sin drøm om OL- og VM-guld, 
end de fleste andre nogensinde kommer. 

Lysten har altid været der
Helt tilbage fra seksårsalderen ville Viktor Axelsen ikke andet 
end at spille badminton i OBK-Hallen i Odense. I børnehaven 
fortalte pædagogerne, hvor god Viktor var til at ramme en 
flyvende bold med et bat, og under en weekendtur i København 
husker hans mor, at Viktor Axelsen sagde, at hans drøm var 

at flytte til storbyen og leve af at spille badminton. En drøm, 
som forældrene altid har bakket op om, dog uden at lægge det 
pres, som mange af Viktor Axelsens kinesiske konkurrenter 
har været udsat for.

“Jeg tror meget på, at lysten skal være der, og det har den 
altid været for mig,” fortæller han.

Det er lysten, der er det støbesikre fundament under det 
hårde slid. Men netop det hårde arbejde ligger også godt til 
hans natur. Seks ud af ugens syv dage er identiske for Viktor 
Axelsen: Op kl. 6 om morgenen og iføre sig Luminettes lyste-

Født 4. januar 1994 i Odense.

Professionel badmintonspiller.  
U19-verdensmester som 16-årig (2010),  
bronzemedalje ved OL i Rio de Janeiro (2016),  
guld ved EM (2016),  
vinder af Dubai World Superseries Finals (2016)

Bosat i København

VIKTOR AXELSEN

Kl. 14.25
“Jeg arbejder meget på at kunne holde 
formen, når jeg er dybt i benene.  
Der er en balance-/styrkeøvelse god.”
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Professionel badmintonspiller.  
U19-verdensmester som 16-årig (2010),  
bronzemedalje ved OL i Rio de Janeiro (2016),  
guld ved EM (2016),  
vinder af Dubai World Superseries Finals (2016)

Bosat i København

VIKTOR AXELSEN

Kl. 14.25
“Jeg arbejder meget på at kunne holde 
formen, når jeg er dybt i benene.  
Der er en balance-/styrkeøvelse god.”
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Kl. 16.54
“Jeg kører i bil hjem til Valby fra træning 
i Brøndby Hallen. Og i weekenden  
kører jeg gerne til Odense.”

Kl. 14.33
“Jeg har altid elastikker med i  
tasken – både til at styrketræne  
med og til at strække ud med.”

Kl. 20.56
“Jeg har nogle briller, der blokerer det blå lys, 
som kan forstyrre din søvn. Ellers bruger jeg  
Flux på min computer til at nedsætte lyset.”

Kl. 17.39
“Jeg laver mad de fleste dage om 
ugen, men henter også takeaway  
engang imellem, sushi er favoritten.”

rapibriller for øjnene i den helt tidlige morgentime for at vågne 
godt. Måling af mellemrummet mellem hjerteslagene med en 
heart rate variability-app – “det skal ligge stabilt,” siger Viktor 
Axelsen. To badmintontræningspas i Brøndby Hallen, formid-
dag og eftermiddag, med en times styrketræning og en times 
online-kinesiskundervisning klemt ind imellem. Madlavning 
og kinesisklektier om aftenen. 

“Når man lister alt det her op, kan folk jo godt tænke: “Hold 
da kæft, det er sindssygt,” men det er slet ikke så vildt. Jeg 
sidder ikke hjemme i en hule og er isoleret fra omverdenen, 

jeg er bare typen, der nogle gange kører hårdt på og gerne vil 
optimere på alle dele af mit liv. Men så har det også været 
vigtigt for mig at lære at slappe af engang imellem, og det har 
jeg arbejdet på i de seneste år,” reflekterer han.

Det arbejdsomme liv er det liv, han kender til og har hjemme 
i. Et stædigt liv. Tidligere ville han definere sig selv som en 
trænings narkoman, men i dag har galskaben en mening. Du 
bliver ikke verdensmester uden en opdyrket professionalisme 
og et rendyrket fokus. Og du bliver ikke verdenmester uden 
at vokse dig større end dig selv og blive en inspirationskilde.

“Jeg tror, at jeg har gjort en forskel for rigtig mange, der ser, at 
hvis han kan, så kan jeg også. På et tidspunkt var jeg også bare 
en seksårig knægt, der rendte rundt med en badmintonketsjer 
nede i OBK-hallen. Jeg er sgu ikke noget specielt, andet end at 
jeg har lagt timerne i det,” fortæller Viktor Axelsen, der især 
har fået helte status i dele af Asien.

“Jeg får mange beskeder fra folk, der siger, at de ser op til den 
spiller, jeg er blevet, og det menneske, jeg er uden for banen. 
Det er især asiatere, jeg får beskeder fra. Det er meget sjovt at 
scrolle en tur ned igennem indbakken på Facebook.”

Deng Weng, hans kinesiske lærerinde, har givet ham øgenavnet 
Ansailong. Oversat til dansk betyder det noget i retning af den 
stille, konkurrencemindede drage. Et navn, som Viktor Axelsen 
er glad for og stolt over. Som et billede på den stille kriger, 
den ydmyge arbejder, der time for time forsøger at udleve sit 
fulde potentiale.

“Selvfølgelig skal der et vist boldtalent til, men du kan tage 
talent og smide det langt væk, hvis du ikke kan arbejde hårdt. 
Når først hårdt arbejde bliver en vane, så kommer man rigtig 
langt.”
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Vi sørger for, at 
Herman 

fÅr sin motion 
i kisten
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Karin Salling er selverklæret tryghedsnarkoman.  
Men i 2011 slog hun hul på Herman Sallings  
sparegris. Den 73-årige enke efter grundlæggeren 
af Dansk Supermarked forærer hvert år et  
trecifret millionbeløb til kultur og sport.  
Vi tog med hende på en tur rundt i Aarhus  
sammen med Herman Sallings gamle chauffør

Af Steffen de VrieS 
foto AndreAS BAng KirKegAArd

Vi sørger for, at 
Herman 

fÅr sin motion 
i kisten
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Normalt kører Karin Salling selv, når hun skal nogen steder. 
“Og jeg nyder det. Jeg har næsten lige købt en Porsche,” siger hun 

med et smil, der afslører en barnlig glæde over den tre år gamle Car-
rera, en topersoners sportsvogn, som hun i sommerhalvåret ræser 
rundt i på de smalle, snoede veje omkring Aarhus. 

Men i dag, hvor Børsen har fået lov til at komme med hende på 
en tur rundt i byen, har hun arrangeret, at hendes privatchauffør 
skal fragte os i en mørkeblå Audi A8. Den ekstra lange udgave. 

“Det er den samme model, som Kongehuset bruger,” bemærker 
Per Autzen, der har kørt for familien i 25 år, siden han selv var i 
begyndelsen af 20’erne. 

Han hentede Karin Sallings mand, grundlæggeren af Dansk 
Supermarked, Herman Salling, hver morgen i villaen på Ildervej i 
velhaverforstaden Skåde for at køre ham ind på kontoret. Det gjorde 
han indtil seks uger før den 86-årige købmands død i 2006. 

73-årige Karin Salling har i de senere år byttet et stille liv som 
hjemmegående husmor ud med en fremtrædende rolle i kulturlivet. 
Siden 2012 har hun som næstformand i Salling Fondene været med 
til at forære over 700 mio. kr. til alt fra teatre og biografer til sports-
haller og danske atleters forberedelse til OL. Primært i Aarhus. 

“Det er en rigtig god fornemmelse at kunne give folk noget, der 
gør dem glade. Det er min drivkraft. Jeg ved ikke, hvem der kom-
mer efter mig, så derfor synes jeg, det er vigtigt at give så meget 
tilbage til Aarhus som overhovedet muligt, mens jeg lever. Du skal 
gøre, hvad du gerne vil i dag, for det er ikke sikkert, du kan nå det 
i morgen,” siger hun. 

Pengene sad ikke løst på Herman Salling
Herman Salling, der skabte koncernen med dagligvarebutikkerne 
Føtex, Netto og Bilka på grundlag af stormagasinet Salling, som 
han overtog efter sin far, efterlod sig en større milliardformue i en 
fond. Den passede han så godt på, at den anonyme fond gjorde sig 
mest bemærket ved stort set ikke at dele nogen penge ud i Herman 
Sallings levetid. Det fik flere gange Civilstyrelsen til at løfte pege-
fingeren over for købmanden og gøre opmærksom på, at de årlige 
donationer var under lovkravet.

“Når han fik sådan et brev, så skyndte han sig at give et par 
hundrede tusind til nogle af de ansatte, der gerne ville ud at ud-
danne sig. Herman ville så forfærdeligt gerne, at pengene blev i 
firmaet. Firmaets ve og vel var hans liv,” siger Karin Salling, men 
understreger, at ægtemanden ikke var nærig: “Han var mådeholden. 
Man skulle spare penge til bedre tider, mente han.”

Det var en god idé, siger Karin Salling, for sparsommeligheden 
gjorde det i 2014 muligt for Salling Fondene at købe aktiemajorite-

ten i Dansk Supermarked tilbage fra A.P. Møller - Mærsk i en handel, 
der værdisatte koncernen til 41 mia. kr.

Karin Salling talte aldrig med Herman Salling om, hvad der skulle 
ske med fondsmidlerne, når han ikke længere var der. 

“Han regnede jo nok med, at de ville blive i fondene, ligesom det 
altid havde været. Herman gik meget op i sin gymnastik, da han 
levede, og jeg er helt sikker på, at med de uddelinger, vi giver nu, 
så sørger vi for, at han får sin motion i kisten,” siger Karin Salling 
og tager en kunstpause, mens hun fastholder blikket. 

“Det gør han.”

Ud i rampelyset
I april 2011, fem år efter Herman Sallings død, tog den i offentlig-
heden stort set ukendte Karin Salling det første forsigtige skridt 
ud i rampelyset. En forsmag på hendes nye rolle. Hun slog hul på 
sparegrisen og præsenterede den største enkeltstående donation 
fra fondene på 12,7 mio. kr. til Aarhus Teater. Her holdt hun også 
sit livs første store tale til en regn af klapsalver fra Scala-salen i 
det 116 år gamle teater.

“Det var som at springe ud på dybt vand uden at kunne svømme. 
Det har jeg så lært undervejs,” siger Karin Salling, der kalder sig 
selv for en tryghedsnarkoman.

Derfor havde hun forberedt sig grundigt inden talen. 
“Direktøren i Aarhus Teater sagde til mig: Du skal stille dig foran 

spejlet, Karin, og så skal du læse talen op, og det gør du, indtil du 
kan den udenad,” fortæller hun. 

Pengegaven til Aarhus Teater viste sig kun at være en general-
prøve. For en formiddag i november 2012 i stormagasinet Salling 
delte hun 171 mio. kr. ud til 12 forskellige projekter i Aarhus. 

Selv beskriver hun, med inspiration fra et H.C. Andersen-eventyr, 
fondsmidlerne som en skattekiste bevogtet af tre hunde med øjne så 
store som tilbudsøer. Da den tidligere Coop-boss Per Bank vendte 
hjem fra britiske Tesco og blev topchef i Dansk Supermarked i be-
gyndelsen af 2012, lukkede de hundene ud i haven. 

Under den gamle ledelse var det svært at starte en revolution. 
“Det kan godt tage noget tid at bearbejde nogle mennesker, som 

måske ikke har den samme indstilling, som man selv har,” lyder det 
diplomatisk fra Karin Salling, der aldrig overvejede et opgør med 
fondsuddelingerne i Herman Sallings tid. 

“Selvfølgelig kunne vi diskutere privat, men forretningsmæssigt 
blandede jeg mig aldrig, og han skulle heller ikke blande sig i det 
derhjemme. Det var en meget skarp opdeling. Hvis han engang 
imellem kom med kritik, så sagde jeg: “Det er i orden, Herman, så 
bliver du hjemme, og så går jeg på kontoret”.”
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73 år. Næstformand for Købmand  
Herman Sallings Fond og Købmand  

Ferdinand Sallings Mindefond 

Enke efter Herman Salling, der  
grundlagde Dansk Supermarked under 

navnet Jysk Supermarked i 1960 

Født i Randers som datter af  
en far, der var snedkermester, og  
en mor, der var hjemmegående 

Uddannet tandtekniker, men arbejdede 
nogle år sideløbende som model 

KARIN SALLING
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Et rødt kryds, der er tapet fast på det blanksorte teatergulv, angiver, 
hvor skuespillerne skal placere sig. To skæggede mænd i stumpe-
bukser og med ansigterne i koncentrerede folder danser i slowmo-
tion, mens en ung kvinde prædiker. Egentlig skal stykket, der er en 
moderne fortolkning af gudstjenesten, akkompagneres af lyden fra 
en saxofon og opføres i domkirken, men i dag øver de bare. De to 
mandlige skuespillere stopper deres bevægelser. Det er signalet 
til Karin Salling, som klapper anerkendende af miniopvisningen. 

“Det giver da noget motion,” siger Karin Salling, der er iført et 
par tårnhøje stiletter med sylespids hæl, lys pelsjakke og har en 
Chanel-taske ved sin side. 

Som hun sidder dér i den lille spartanske sal på det alternative 
teater Svalegangen et stenkast fra Strøget i Aarhus, ser hun ud til 
at nyde sin rolle som den gavmilde donor med en tung stemme 
i forhold til, hvor den næste pengegave skal lande. Som fondens 
ansigt udadtil, der følger projekterne fra tegnebrættet, til den røde 
snor skal klippes. 

Brøl, pis og kunst
I foråret 2013 skabte det dønninger i det østjyske kulturliv, da hun 
strøede 22,7 mio. kr. ud over baggårdsteatret, der tidligere rekla-
merede for en ny sæson med mottoet “Brøl, pis og kunst”. Beløbet 
var i sig selv ikke opsigtsvækkende, for hun havde tidligere givet 
millioner til kulturinstitutioner som Aarhus Teater og Musikhuset, 
men det var nyt og overraskende, at fondene også havde blik for 
det eksperimenterende. 

Teaterdirektør Per Smedegaard glemmer ikke den dag, der dum-
pede en nydelig kuvert med Salling Fondenes monogram ind ad 
døren. Han havde søgt om midler til at forvandle et gammelt loft til 
en helt ny sal og give resten af teatret en overhaling, men han vidste 
også, at Svalegangen lå i en bunke med flere hundrede ansøgninger, 
hvor langt de fleste får nej. 

“Jeg var helt svedig, efter at have cyklet herind og afleveret børn 
på vejen. Og så går jeg ind på mit kontor og åbner brevet: De har 
kraftedeme givet det hele,” råber direktøren så højt, som oplevede 
han øjeblikket en gang til.

“Og så drak vi champagne,” siger han, før han bliver afbrudt af 
Karin Salling.
“Hvorfor inviterede I ikke mig? Jeg elsker champagne.”
I 15 år havde medarbejderne på teatret slæbt kulisser fra værkstedet 
i kælderen ad trapperne op til salene, men med pengene fra fonden 
kunne de installere en vareelevator. Men også facaden trængte til 
et løft, mente Karin Salling.

“Det så forfærdeligt ud. Jeg ved ikke, hvad det indgangsparti 
lignede,” siger hun. 

Inden Svalegangen sendte en ansøgning afsted, havde Karin 
Salling aldrig set en forestilling her. Hun havde faktisk aldrig hørt 
om teatret. 

Men det er vigtigt at støtte bredt, siger hun. Derfor har fondene 
også givet 40 mio. kr. til et havnebad og støttet et nyt klubhus til 
byens fodboldstolthed, AGF, og en legeplads i forbindelse med byens 
nye vartegn, Dokk1. 

Pengene skal nemlig ikke kun regne ned over Aarhus Teater, hvor 
mange af “kunderne og medarbejderne” aldrig kommer. Underfor-
stået de 1,4 millioner daglige kunder i koncernens mere end 1400 
butikker og de 50.000 medarbejdere, der betjener dem. 

Det er i Herman Sallings ånd. Han udvidede i 1980’erne Dansk 
Supermarked-familien med discountbutikken Netto for at sørge 
for, at der var et billigere alternativ til Føtex. 
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De handlende De handlende

Godt nok har hun for nyligt været tvunget til at droppe sin ugentlige 
badmintonaftale med tre veninder, fordi knæet er begyndt at drille. 
Det nager hende, for de har spillet sammen i 20 år. Men hun vil sta-
dig holde fast i de tre gange om ugen, hun går i træningscenter. Hun 
tilføjer stolt, at hun da indtil videre er sluppet for “tanteflapperne”. 

“Jeg kan vel tage 20-30 stykker,” siger jeg. 
“Så tag 20,” siger hun med en fast stemme, der efterlader mig 

uden et reelt valg. 
Da jeg rejser mig igen, lettere forpustet og rød i hovedet, siger 

hun leende: “Så forventer du også, at jeg skal gøre det?”.
Hun smider pelsen, og placerer snuden på de højhælede sko og 

hænderne med de rødmalede negle i den kolde, ru løbebane og 
begynder ufortrødent at bøje armene i et kontrolleret tempo. Hun 
stopper først, da hun når 22, rejser sig op uden de mindste proble-
mer og leverer en stikpille for at cementere sin fysiske form:

“Forskellen er, at du kan mærke det i morgen, og det kan jeg 
ikke,” siger hun og griner. 

Som ung løb Karin Salling i Randers Freja og blev i de tidlige 
teenageår jysk mester i trekamp, indtil der “kom drenge ind i bil-
ledet”. Og så stoppede hun. Men hun sørgede altid for at holde sig i 
god form, siger hun. I de første otte år af sit ægteskab med Herman 
Salling løb de hver morgen ud til Moesgaard og tilbage igen. 

“Nu er jeg jo sprinter, og han løb langsomt, så jeg løb lige nogle 
hundrede meter foran, og så gik jeg og ventede på, at han skulle 
komme,” siger hun.

Dengang Herman Salling blev afvist
Karin Sallings far var snedkermester, mens moderen passede hu-
set. Selv uddannede hun sig til tandtekniker i fødebyen Randers 
og arbejdede senere på en klinik i Kolding og nogle år på Aarhus 
Dentallaboratorium. Om aftenen og i weekenderne bijobbede hun 
som model og gik bl.a. opvisning i stormagasinet Salling. 

Til en nytårsfest på Hotel Hvide Hus i Ebeltoft mødte den 32-åri-
ge Karin Salling den 56-årige forretningsmand Herman Salling. Hun 
var i sit andet ægteskab, men det afholdt ikke købmanden fra at 
spørge efter hendes telefonnummer. Hun afslog. Det havde Herman 
Salling, der havde to ægteskaber bag sig, aldrig prøvet før, fortalte 
han i talen til deres bryllupsfest. Han gav dog ikke op, og da de ved 
et tilfælde mødtes et stykke tid senere i lufthavnen, sagde hun ja 
til at spise frokost sammen med ham. Året efter flyttede hun ind i 
palæet på Ildervej. 

Karin Salling tænker på den afdøde ægtemand, hver eneste gang 
hun sammen med fondsbestyrelsen, der bl.a. består af topchefen 
i Dansk Supermarked, Per Bank, diskuterer de indkomne ansøg-
ninger.

“Det var jo Herman, der skabte det hele. Men det er ikke altid, 
at jeg gør, som jeg ved, at han ville have gjort. Så måtte han jo bare 
have sørget for, at jeg ikke sad i fondene,” siger hun med henvisning 

Karin Salling følger alle fondenes bevillinger på tæt hold. Det er 
hendes fornemste opgave, mener hun. Så når fonden har støttet et 
7,5 meter højt udsigtstårn på Aarhus Havn, så tager hun naturligvis 
til Grenaa for at se stålkonstruktionen blive støbt. 

Karin Salling nævner “kunderne og medarbejderne” igen, da vi 
er på vej op ad en ståltrappe i baggården. Det er dem, hun først og 
fremmest vil glæde med fondenes donationer. Men det er også et 
ønske om at holde sin mands navn i live.

“Jeg vil gerne have, at der i Aarhus er så mange aftryk af Herman 
Salling, at man ikke kan undgå at tænke på ham engang imellem,” 
siger Karin Salling

Hvad skal man så tænke om ham?
“Man skal tænke, at Herman har gjort meget for kunsten og kul-

turen i Aarhus. Uanset om han er for det eller imod det.”
Selv var den gamle købmand ikke en storforbruger af kulturlivet. 

Han havde for travlt med at arbejde, men i mange år kæmpede 
han også med en sygdom, der gav ham problemer med balancen. 
Lægerne fandt aldrig rigtigt ud af, hvad han fejlede, men det blev 
værre med årene. Først fik han en rollator, og i hans sidste tre leveår 
skubbede Karin Salling ham rundt i en kørestol. Men han ville helst 
blive hjemme.

“Vi kom ingen steder i mange år. Herman var endda ked af at 
komme i Musikhuset til sidst. Han følte sig som en udstillings-
genstand. Hvis han skulle spise ude, og han skulle have hjælp til 
det, så følte han, at det var så nedværdigende. Så vi blev hjemme,” 
siger hun.

Efter ægtemandens bortgang blev Karin Salling siddende i sin 
lænestol i villaen på Ildervej. I tre uger stirrede hun på stolen over 
for hende, hvor Herman Salling plejede at sidde.

“Jeg var vred og ked af det,” siger hun. “Vred, fordi han ikke var 
her mere. Det var en ulykkelig tid, det var jo ligesom at have mistet 
en arm.”

Midt i den svære tid var det kulturen, der hjalp hende op af stolen 
og tilbage til livet. 

“Nogle af mine gode venner, Hanne og Poul, spurgte, om jeg ikke 
skulle med i Musikhuset. Jeg sagde, at det havde jeg sådan set ikke 
lyst til. Men jeg tog med alligevel, og det var starten på et helt nyt 
liv, hvor jeg kom mere ud end nogensinde før. I Musikhuset, Aarhus 
Teater og Den Gamle By,” siger hun.

Duel på armbøjninger
“Hvor mange armbøjninger kan du tage,” spørger Karin Salling mig 
pludselig, efter den mørkeblå Audi er stoppet ude foran Marselis-
borghallen i det sydlige Aarhus. 

Vi går i den nedslidte sportshal, mens nogle få atleter træner 
på den røde løbebane, der udgør underlaget. Jeg har spurgt hende, 
hvor længe, hun tror, hun kan fortsætte med sit arbejde for fondene. 
Hun føler sig i god form, siger hun. 
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Godt nok har hun for nyligt været tvunget til at droppe sin ugentlige 
badmintonaftale med tre veninder, fordi knæet er begyndt at drille. 
Det nager hende, for de har spillet sammen i 20 år. Men hun vil sta-
dig holde fast i de tre gange om ugen, hun går i træningscenter. Hun 
tilføjer stolt, at hun da indtil videre er sluppet for “tanteflapperne”. 

“Jeg kan vel tage 20-30 stykker,” siger jeg. 
“Så tag 20,” siger hun med en fast stemme, der efterlader mig 

uden et reelt valg. 
Da jeg rejser mig igen, lettere forpustet og rød i hovedet, siger 

hun leende: “Så forventer du også, at jeg skal gøre det?”.
Hun smider pelsen, og placerer snuden på de højhælede sko og 

hænderne med de rødmalede negle i den kolde, ru løbebane og 
begynder ufortrødent at bøje armene i et kontrolleret tempo. Hun 
stopper først, da hun når 22, rejser sig op uden de mindste proble-
mer og leverer en stikpille for at cementere sin fysiske form:

“Forskellen er, at du kan mærke det i morgen, og det kan jeg 
ikke,” siger hun og griner. 

Som ung løb Karin Salling i Randers Freja og blev i de tidlige 
teenageår jysk mester i trekamp, indtil der “kom drenge ind i bil-
ledet”. Og så stoppede hun. Men hun sørgede altid for at holde sig i 
god form, siger hun. I de første otte år af sit ægteskab med Herman 
Salling løb de hver morgen ud til Moesgaard og tilbage igen. 

“Nu er jeg jo sprinter, og han løb langsomt, så jeg løb lige nogle 
hundrede meter foran, og så gik jeg og ventede på, at han skulle 
komme,” siger hun.

Dengang Herman Salling blev afvist
Karin Sallings far var snedkermester, mens moderen passede hu-
set. Selv uddannede hun sig til tandtekniker i fødebyen Randers 
og arbejdede senere på en klinik i Kolding og nogle år på Aarhus 
Dentallaboratorium. Om aftenen og i weekenderne bijobbede hun 
som model og gik bl.a. opvisning i stormagasinet Salling. 

Til en nytårsfest på Hotel Hvide Hus i Ebeltoft mødte den 32-åri-
ge Karin Salling den 56-årige forretningsmand Herman Salling. Hun 
var i sit andet ægteskab, men det afholdt ikke købmanden fra at 
spørge efter hendes telefonnummer. Hun afslog. Det havde Herman 
Salling, der havde to ægteskaber bag sig, aldrig prøvet før, fortalte 
han i talen til deres bryllupsfest. Han gav dog ikke op, og da de ved 
et tilfælde mødtes et stykke tid senere i lufthavnen, sagde hun ja 
til at spise frokost sammen med ham. Året efter flyttede hun ind i 
palæet på Ildervej. 

Karin Salling tænker på den afdøde ægtemand, hver eneste gang 
hun sammen med fondsbestyrelsen, der bl.a. består af topchefen 
i Dansk Supermarked, Per Bank, diskuterer de indkomne ansøg-
ninger.

“Det var jo Herman, der skabte det hele. Men det er ikke altid, 
at jeg gør, som jeg ved, at han ville have gjort. Så måtte han jo bare 
have sørget for, at jeg ikke sad i fondene,” siger hun med henvisning 

Karin Salling følger alle fondenes bevillinger på tæt hold. Det er 
hendes fornemste opgave, mener hun. Så når fonden har støttet et 
7,5 meter højt udsigtstårn på Aarhus Havn, så tager hun naturligvis 
til Grenaa for at se stålkonstruktionen blive støbt. 

Karin Salling nævner “kunderne og medarbejderne” igen, da vi 
er på vej op ad en ståltrappe i baggården. Det er dem, hun først og 
fremmest vil glæde med fondenes donationer. Men det er også et 
ønske om at holde sin mands navn i live.

“Jeg vil gerne have, at der i Aarhus er så mange aftryk af Herman 
Salling, at man ikke kan undgå at tænke på ham engang imellem,” 
siger Karin Salling

Hvad skal man så tænke om ham?
“Man skal tænke, at Herman har gjort meget for kunsten og kul-

turen i Aarhus. Uanset om han er for det eller imod det.”
Selv var den gamle købmand ikke en storforbruger af kulturlivet. 

Han havde for travlt med at arbejde, men i mange år kæmpede 
han også med en sygdom, der gav ham problemer med balancen. 
Lægerne fandt aldrig rigtigt ud af, hvad han fejlede, men det blev 
værre med årene. Først fik han en rollator, og i hans sidste tre leveår 
skubbede Karin Salling ham rundt i en kørestol. Men han ville helst 
blive hjemme.

“Vi kom ingen steder i mange år. Herman var endda ked af at 
komme i Musikhuset til sidst. Han følte sig som en udstillings-
genstand. Hvis han skulle spise ude, og han skulle have hjælp til 
det, så følte han, at det var så nedværdigende. Så vi blev hjemme,” 
siger hun.

Efter ægtemandens bortgang blev Karin Salling siddende i sin 
lænestol i villaen på Ildervej. I tre uger stirrede hun på stolen over 
for hende, hvor Herman Salling plejede at sidde.

“Jeg var vred og ked af det,” siger hun. “Vred, fordi han ikke var 
her mere. Det var en ulykkelig tid, det var jo ligesom at have mistet 
en arm.”

Midt i den svære tid var det kulturen, der hjalp hende op af stolen 
og tilbage til livet. 

“Nogle af mine gode venner, Hanne og Poul, spurgte, om jeg ikke 
skulle med i Musikhuset. Jeg sagde, at det havde jeg sådan set ikke 
lyst til. Men jeg tog med alligevel, og det var starten på et helt nyt 
liv, hvor jeg kom mere ud end nogensinde før. I Musikhuset, Aarhus 
Teater og Den Gamle By,” siger hun.

Duel på armbøjninger
“Hvor mange armbøjninger kan du tage,” spørger Karin Salling mig 
pludselig, efter den mørkeblå Audi er stoppet ude foran Marselis-
borghallen i det sydlige Aarhus. 

Vi går i den nedslidte sportshal, mens nogle få atleter træner 
på den røde løbebane, der udgør underlaget. Jeg har spurgt hende, 
hvor længe, hun tror, hun kan fortsætte med sit arbejde for fondene. 
Hun føler sig i god form, siger hun. 
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til, at Herman Salling fik indskrevet i fundatsen, at Karin Salling er 
bestyrelsesmedlem på livstid.

“Så de kan ikke komme af med mig,” klukker hun. 
Hvad tror du, Herman Salling ville sige til, at du gav 22,7 mio. kr. 

til et baggårdsteater?
“Det var ikke sket,” lyder svaret uden tøven.
“Så ville han have sagt, at det er noget, kommunen må tage sig 

af.”

AGF havde strikken om halsen
På vej tilbage mod bilen kaster Karin Salling et blik på Marselis-
borghallen, der ligger lidt gemt væk bag en række nøgne birketræer 
og fremstår som et bygningsværk, der er træt af dage. 

“Jeg kan godt forstå, de søgte,” siger hun om ansøgningen, som 
Salling Fondene sidste år honorerede med en pengepose på 10 mio. 
kr. 

Fondene blander sig normalt ikke direkte, efter pengene er over-
ført, men har dog retten til at trække støtten tilbage, hvis spaden 
ikke er sat i jorden inden for tre år. Det var tæt på at ske for Super-
liga-klubben AGF, der to gange har fået millioner til et nyt klubhus 
på træningsanlægget Fredensvang. 

“De havde strikken om halsen, fordi de ikke rigtigt var kommet 
i gang, efter de havde fået pengene. Så der kom pegefingeren lige 
op. Men de har store tanker om, hvad der skal ske derude, så jeg 
er næsten sikker på, at det ikke er sidste ansøgning, vi har fået 
derfra,” siger hun. 

Før vi når dagens sidste stop, fortæller Karin Salling om den 
ældre mand, hun sludrede med inde på den røde løbebane. Peter 

Bjerre, hed han. Hun troede, at han havde kendt hendes mand. Det 
havde han ikke, men så fortalte han om en femkamp i Aalborg, han 
skulle til i næste uge.

Om at han skulle forcere fem hække på 76,2 cm. Og om hvordan 
det ville være lettere, hvis han satte hækkene sammen. Det grinede 
de begge af.

“Det skulle vi lige have med, som han sagde. Det er da hyggeligt,” 
siger hun og glæder sig over alle de forskellige mennesker, hun 
møder i forbindelse med fondenes arbejde.

Herman Salling trænede, så længe hans muskelsygdom tillod det. 
Han sværgede til den legendariske radiogymnast Kaptajn Jespersen 
og hans motto: “Den, der ranker sig, slanker sig”, og tog til Hinds-
gavl Slot ved Middelfart for at holde sig i form med stavgymnastik. 

“Sport er sundt for unge mennesker. Hvis de kan dyrke sport, så 
står de ikke på et gadehjørne og ryger og drikker,” siger Karin Salling, 
der de senere år har støttet Team Danmark med mere end 75 mio. kr. 

Pengene gør en forskel
Sidste sommer fløj hun til OL i Rio de Janeiro for at følge atleterne 
på tætteste hold, og efter den oplevelse er hun slet ikke i tvivl om, 
at fondenes støtte har betydning. 

“De atleter, jeg mødte, var så glade og taknemmelige, og de sagde, 
at de ikke kunne have klaret det så godt uden pengene fra fondene,” 
siger hun og kommer i tanke om den unge svømmer Pernille Blumes 
sensationelle guldmedalje.

“Da hun kom op af vandet med det overraskende udtryk i ansig-
tet, så var vi lige så overraskede. De penge, hun har fået, har været 
afgørende for, at hun kunne komme så hurtigt tilbage i topform,” 

siger hun med henvisning til, at Pernille Blume under forberedel-
serne til OL var i krise og ikke trænede i flere måneder. 

I styrketræningsrummet i Ceres Arena, der ligger klos op ad AGF’s 
hjemmebane for enden af Stadion Allé, får Karin Salling øje på sej-
leren Anne Marie Rindom, der vandt bronze i Rio. De udveksler et 
par ord, og Karin Salling smiler og stikker tommelfingeren i vejret. 

Føler du så, at du har en aktie i hendes bronzemedalje?
“Jeg føler en stolthed på hendes vegne, på Danmarks vegne,” 

siger hun og trækker en pause på et par sekunder, før hun smiler 
drillende: “Og på Dansk Supermarkeds vegne, for vi har hjulpet 
hende, og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe.”

Karin Salling og chaufføren bytter roller
Men hun mener ikke, at hendes indsats i fondene er noget, der bør 
få særlig opmærksomhed.

“Det er min mands fortjeneste, det er jo hans penge. Jeg skal ikke 
gå og rose mig selv. Herman har lagt banen til, at det var muligt.”

Hun håber, at hun kan fortsætte med at dele årlige gaver for 
trecifrede millionbeløb ud, men siger, at det afhænger af firmaets 
præstationer. Altså Dansk Supermarked.

“Vi skal have overskud. Hvis Dansk Supermarked har et skidt år, 
så deler vi heller ikke nogen penge ud,” siger hun. 

Udenfor falder mørket på, og Karin Salling sætter igen kurs mod 
bilen. Hun roser chaufføren Per Autzen for at passe godt på den. 

Senere på året kan han fejre 25 års jubilæum i Danmarks største 
detailkæde. Sådan en loyalitet glemmer Karin Salling ikke. Så på 
mærkedagen bytter de roller, og Karin Salling kører selv hen og 
henter ham hjemme på privatadressen i Herman Sallings gamle bil. 

Medarbejdere. “De er hovedingrediensen 
i et firma. Uanset om det er ham, der fejer 
gulvet, eller direktøren, så er der ikke én, vi 
kan undvære. Jeg har oplevet en direktør, 
der gik og talte ned til personalet. Det skal 
man ikke, for hvor var han uden personale. 
Den direktør var der ikke så længe.”

AGF. “Jeg er AGF-ambassadør. Nogle gange 
er jeg på stadion sammen med nogle ven-
inder. Men når jeg så sidder der, hidser jeg 
mig sådan op. Herman gik overhovedet ikke 
op i at se fodbold.”

Indkøb. “Der er ikke noget, der hedder, at 
hvis de ikke har det, så tager vi i Rema 1000. 
Jeg kunne aldrig finde på at handle dér. Alt 
overskuddet går jo til Norge.”

Ikke at blande sig. “Jeg blander mig aldrig i 
firmaet (Dansk Supermarked, red.) og deres 
gøren og laden. Det kan jeg ikke tillade mig. 
Jeg kan godt komme med kommentarer, 
men man skal kende sine begrænsninger. 
At blande sig er det dummeste, man kan 
gøre. Jeg kunne godt nævne et par firmaer 
i Danmark, hvor ejerfamilien gik ind og 
blandede sig for meget, og så gik det galt.”

At komme til tiden. “Folk stillede deres 
ure efter Herman. Hver morgen skulle han 
skynde sig hen på kontoret for at se, hvem 
der kom for sent. Der var engang en, der 
konsekvent kom ti minutter efter mødetid, 
og så skulle Herman finde ud af, hvem det 
var. Jeg tror ikke, at han kom for sent mere.
Jeg må dog indrømme, at jeg er ved at blive 
lidt sløset med mødetider. Hvis jeg f.eks. 
skal til gymnastik, kan jeg sommetider godt 
komme lidt sent afsted, og så når jeg det 
ikke, hvis der også er lidt trafik. Jeg kommer 
dog aldrig for sent til møder.”

Karin Salling om…

Aarhus Teater – 85,8 mio. kr.

Team Danmark – 75 mio. kr.

Den Gamle By – 74,6 mio. kr.

De bynære havnearealer,  
Aarhus Kommune – 74,0 mio. kr.

  Aarhus Academy for  
Global Education – 44,0 mio. kr.
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NOTER

23. juni 1976 

Dansk  
landbrugs- 
eksport nåede 
op på 5,5 mia.
 
Børsen 

Den stigende linje i landbrugets eks-
portindtjening er i den forløbne del af 
året blevet styrket yderligere. Det frem-
gik af den oversigt, Landbrugsrådets 
præsident, forpagter Arne Pilegaard 
Larsen, gav på Rådets halvårsmøde. 

Eksportværdien af landbrugsvarer er 
opgjort til 5,5 mia. kr. eller godt 700 mio. 
kr. mere end i samme måneder 1975. Pi-
legaard Larsen kunne også fremlægge 
opmuntrende resultater fra de nyere 
markeder. Japan har således fået en 
voksende betydning for slagterisekto-
ren, og der udfoldes et betydningsfuldt 
arbejde med at udnytte og udbygge det 
nye købedygtige marked i Mellemøsten. 

Eksporten dertil er siden 1973 næsten 
fordoblet til nu ca. 380 mio. kr., og Iran er 
i dag Danmarks tredjestørste ostemar-
ked. Det iranske handelsministerium har 
netop henvendt sig om tilbud på leve-
ring af fødevarer i samlede madpakker, 
der skal indgå i skolebespisningen. 

Statsprojektet går ud på at sikre seks 
mio. skolebørn et gratis måltid mad 
hver dag. Udviklingen af dette program 
skulle give gode muligheder for et nyt 
eksportfremstød. SH

LANDBRUG
FØR OG NU

22. september 2003 

“FØDEVAREINDUSTRIEN I DANMARK LEVER  
JO IKKE AF DANSKERNE. DEN LEVER I STEDET  
AF AT KONKURRERE PÅ DET GLOBALE MARKED, 
OG DET SKAL ERKENDES, HVIS FREMTIDEN  
SKAL LYKKES”
KJELD JOHANNESEN, DAVÆRENDE ADM. DIREKTØR  
I DANISH CROWN, I BØRSEN

28. januar 1970

“JEG ARBEJDER NU 
FOR AT UDNYTTE 

GRISENS BRYSTFLÆSK 
TIL ET NYT PRODUKT. 
ALT KAN UDNYTTES, 
ENTEN PÅ KINESISK 

ELLER FRANSK”
SAI-CHIU VAN, DIREKTØR,  

DALOON KONSERVES,  
I BØRSEN

12.281.000
svin er der i Danmark  Kilde: Danmarks Statistik

Arkivfoto: Thomas Nielsen

Pct.

Mindre arbejde i landbruget
Andel af samlet beskæftigelse 
i primære erhverv (landbrug, 
fiskeri og råstofudvinding)
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OG PROFESSOR VED DET KONGELIGE  
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AF OLE TROELSØ
FOTO JONAS PRYNER ANDERSEN 

KOK BO JACOBSEN

De førte an i den  
gastronomiske revolution 

Den erhvervsmand, som har størst betydning for udviklingen af dansk gastronomi i 1970’erne, er Svend Grønlykke, 
grundlæggeren af Løgismose. Han henter den franske topkok Michel Michaud til Danmark og åbner Falsled Kro og 
siden Kong Hans Kælder, der begge bliver en slags rugekasser for et nyt kuld af danske topkokke, som ændrer gastro-
nomien til det bedre.

Årtiets største kok er ubetinget Søren Gericke, som gør det franske nouvelle cuisine kendt herhjemme og for første 
gang sætter kokken i restaurantens hovedrolle. Dansk gastronomi kan inddeles i tiden før og efter Søren Gericke.

1970’erne

Et tæt samarbejde mellem initiativrige erhvervsfolk og  
visionære kokke har gjort Danmark verdensberømt for mad

Dansk gastronomi er en succeshistorie på højde med vindmølle-
industrien, men skabt uden en eneste offentlig støttekrone, fælles 
programerklæring eller forkromede strategier. Det hele hviler på, at 
nogle få handlekraftige mennesker besluttede sig for at gøre noget.

Kulminationen kom i løbet af en kort årrække i 2010’erne, hvor 
Danmark blev kendt som en af verdens mest attraktive gastrono-
miske destinationer. Restaurationsbranchen er nu en af Danmarks 
største jobskabere, den omsatte i 2016 for cirka 40 mia. kr., og flere 
kæder har succes med ekspansion i udlandet.

Det begyndte i 1970’erne med en velhavende forretningsmand, 
Svend Grønlykke, som holdt af rigtig god mad og derfor rejste meget 
i Frankrig. Men han savnede en ordentlig restaurant i Danmark 
og købte derfor en nedslidt gammel kro og installerede en fransk 
topkok. Det var Michel Michaud, og sammen gjorde de Falsled Kro 
til en af Danmarks mest anerkendte restauranter.

I København var et andet parløb i gang. Den succesrige restaura-
tør Jørgen Tønnesen, som bl.a. ejede restaurant Copenhague i Paris, 
Hotel Plaza i København og Søllerød Kro, opdagede et usædvanligt 
talent i den unge kok Søren Gericke, der kom til Søllerød Kro i 1968.

Søren Gericke blev sendt på studierejser i Frankrig og udviklede 
sig til Danmarks første store kokkeprofil.

I 1976 åbnede han sin egen restaurant i København, Anatole, som 
blev centrum for tidens nye franske modedille, nouvelle cuisine, 
kendt her til lands som det nye køkken.

En global bevægelse
Det nye køkken vendte op og ned på den danske restaurationsbran-
che, hvor fortidens tunge sovse blev afløst af langt lettere skyer 
og grøntsagspuréer. Frostvarer og konserves blev vist vintervejen, 
engelske bøffer begyndte at ryge ud i kulden, mens udskæringer 
som kalvelever kom ind i varmen.

Danmark begyndte at udvikle en højgastronomi, og kokkeprofiler 
som Erwin Lauterbach voksede frem og udviklede personlige køk-
kener. I 1980’erne fik København en række gourmetrestauranter på 
internationalt topniveau, og det tiltrak Michelinguiden.

Danmark begyndte så småt at deltage i kokkenes VM, Bocuse 
d’Or, og i 1990’erne modnedes restaurationsbranchen, ligesom der 
efterhånden begyndte at komme penge i den gode smag.

Claus Meyer etablerede sig i dette årti og tog de første skridt til 
skabelsen af det nye nordiske køkken.

I 2000’erne blev det nye nordiske køkken til en global bevægelse, 
da den nyåbnede restaurant Noma blev kåret som verdens bedste 
restaurant. 

Den nynordiske gastronomi var avantgarden, i halen herpå vok-
sede mange andre discipliner frem til et bredt fundament, som un-
derstøttede Københavns nye status som en gastronomisk metropol.

I 2010’erne begyndte det nynordiske at træde i baggrunden, 
gastronomien blev mere kosmopolitisk, og succesrige kæder som 
Mash og Sticks’n’Sushi begyndte at trænge frem i udlandet.

Iværksætterne gør deres entré
I de senere år er højgastronomien for alvor begyndt at brede sig i 
hele landet. 

Aarhus har oplevet et boom, det samme er ved at ske i Aalborg, 
ligesom der er højgastronomiske nedslag rundt om i provinsen, 
blåstemplet af Michelinguiden, som har givet stjerner i såvel syd-
sjællandske Præstø som vestjyske Henne, foruden Aarhus.

Hele landet præges mere og mere af den gode smag, den om-
sætter for stadig større milliardbeløb, og denne vækkelse skyldes 
et forbilledligt samarbejde mellem erhvervsfolk og kokke, samt i 
de senere år en håndfuld dygtige iværksættere, der har forstået at 
omsætte appetitten på den gode smag til kolde kontanter.

Hvor det i begyndelsen var velhavere som Svend Grønlykke, der 
postede penge i projektet, og hen ad vejen ildsjæle som Claus Me-
yer, der holdt hjulene i gang, så er det i de senere år iværksættere 
som Torben Klitbo (Cofoco), Jesper Boelskifte (Mash-kæden), Johan 
Bülow (Bülow-lakrids), Ole Kristoffersen (Lagkagehuset) og Kaspar 
Basse (Joe & The Juice), som har sat kog under den indbringende 
smagskedel.

Hele dette eventyr blev til virkelighed, i kraft af at en forholdsvis 
lille gruppe mennesker besluttede sig for at gøre noget, især er-
hvervsfolk som Svend Grønlykke, der startede udviklingen. Siden-
hen er den blevet støttet af gastronomiske mæcener som Flemming 
Skouboe med Henne Kirkeby Kro og Kong Hans samt Lars Seier  
Christensen som sikkerhedsnet for restaurant Geranium, Danmarks 
første med tre stjerner i Michelinguiden.

En af 1970’ernes mest revolutionerende retter på den danske restaurationsscene var den 
nouvelle cuisine-inspirerede laks, ristet et øjeblik på panden og således nærmest rå. 
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De førte an i den  
gastronomiske revolution 
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I 1980’erne går udviklingen to veje. Dels konsolideres højgastronomien med en vækst i antallet af restauranter med et 
madmæssigt internationalt topniveau og lysende talenter som Erwin Lauterbach, der lægger kimen til det nye nordiske 
køkken, som blomstrer frem 20 år senere.

Men voldsom beskæring af erhvervslivets repræsentationsfradrag fører til en række konkurser blandt højgastronomi-
ske restauranter, hvilket tvinger restauratører til at gå nye veje. Heraf opstår en række discountrestauranter, der vækker 
stor opsigt ved at servere en halv hummer, en stor bøf og pandekager med is for 100 kr. Den gastronomiske kvalitet 
er lav, men succesen stor, for danskerne er parate til at gå mere på restaurant, og hvis prisen er lav, så kommer de.

1980’erne
Det højgastronomiske restaurantsegment vokser markant, restaurant Kommandanten får som den første to stjerner 
i Michelinguiden. Mest toneangivende kok er Bo Jacobsen, som på Restaurationen revolutionerer ved at afskaffe a 
la carte og kun tilbyde én menu, hvilket bliver standard for stort set alle toprestauranter og medvirker til at højne 
kvalitetsniveauet for råvarerne, da spild nedbringes, og friskhed fremmes.

Årtiets mest betydningsfulde gastronomiske iværksætter er Claus Meyer, som her grundlægger sit smagsimperium, 
ligesom duoen Jesper Boelskifte og Erik Gemal (senere grundlæggere af Mash) debuterer med Le Sommelier, som gør 
det almindeligt at sælge højkvalitetsvine glasvis og trækker det klassiske franske køkken frem i lyset igen.

1990’erne

En klassisk Erwin Lauterbach-grøntsagsdrevet ret fra 1980’erne, 
hvor Lauterbach var gastronomiens bannerfører.

Trøfler og foie gras var nogle af de råvarer, årtiets toneangivende kok, 
Bo Jacobsen, førte sig succesfuldt frem med i 1990’erne.
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René Redzepi og Claus Meyer revolutionerer dansk gastronomi med introduktionen af det nye nordiske køkken og 
åbningen af Noma. Rasmus Kofoed går i flere år efter at vinde kokkenes VM, Bocuse d’Or, og hans målrettethed inspi-
rerer en ny generation af konkurrencekokke.

Kokken Torben Klitbo etablerer discount-gourmetrestauranten Cofoco, der kombinerer 1980’ernes halv-hummer-
bøf-pandekage-koncept med seriøs højgastronomi, samtidig med at han introducerer totimers-bordet. Det bliver en 
game changer for hele branchen, som er vant til, at et bord kun kan sælges én gang på en aften, og hermed er en ny, 
boomende restaurantøkonomi født.

2000’erne
For første gang i dansk gastronomi får ordet fond en ny betydning, for nu ruller kapitalfondene ind på scenen. René 
Redzepi, som bliver verdens mest indflydelsesrige kok, tager Noma på gæstevisit i Japan, Australien og Mexico med 
en ny medejer i baggrunden, nemlig den Cayman Island-baserede Overture Acquisition Corp, som køber det meste af 
Claus Meyers andel i restauranten.

Meyer og Grønlykke-familien sælger deres virksomheder til en kapitalfond, hvorefter Meyer etablerer sig med såvel 
gourmetrestaurant som food hall i New York. Kapitalfonde køber sig ligeledes ind i Ole Kristoffersens/Steen Skalle-
bæks Lagkagehuset, Kim Rahbeks Sticks’n’Sushi, Kaspar Basses Joe & The Juice og Johan Bülows lakridsvirksomhed.

2010’erne

2010’erne sætter for alvor grøntsagerne på 
de førende gourmetrestauranters menu.

Det nynordiske køkken blev skabt i 2000’erne, hvor Noma ændrede alt. 
Rå jomfruhummer på en sten var en af årtiets mest markante nye retter.
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Hvordan kan svindleren, 
løgnhalsen, den troløse og 
bedrageren leve med sig selv? 
Vend blikket indad, og få svar

AF MORTEN SEHESTED MÜNSTER
DIREKTØR, THE NUDGING COMPANY

Seinen har sit udspring i Bourgogne og 
løber 777 kilometer til sit udløb i den en-
gelske kanal mellem Le Havre og Honfleur. 
Det er en vældig bugtet flod, der over alle 
kilometer snor sig gennem landskabet. Men 
sådan husker folk den ikke. 

I 1970’erne bad socialpsykologen Stanley 
Milgram hundredvis af indbyggere i Paris 
om at tegne deres by. De håndtegnede kort 
blev naturligvis ganske forskellige, men de 
havde alligevel én ting til fælles: Når del-
tagerne tegnede Seinen, var den nu ikke 
længere en slange, der bugtede sig gennem 
byen, men var nærmest blevet en lige linje 
fra A til B. 

Det viser sig, at det er et menneskeligt 
træk, der kendetegner den måde, vi forstår 
verden på. Virkeligheden er et morads af 
tilfældigheder og løse ender, men hukom-
melsen fremstiller den som et snorlige 
narrativ. Vi husker vores handlinger som 
stramt komponerede eksekveringer af gode 
intentioner og grundige analyser. Men vi 
glemmer væsentlige episoder, udelader 
støj, piller ubelejlige detaljer ud og under-
kender tilfældigheder. 

Vi retter så at sige Seinen ud, når 
vi skal huske, hvad vi har gjort, og 
hvorfor vi gjorde det. En prak-
sis, der bliver undergangen for 
nogle af os. Én handling kan 
være nok. 

Den første beslutning
Forestil dig to unge direktører, 
som deler værdier, viljestyrke 
og evner. Begges virksomheder 
er på vej i betalingsstandsning. 
Banken vil ikke udvide deres kas-
sekredit, medmindre virksomheden 
lander en stor ordre. Ellers trækker 
den stikket på CVR-nummeret. 

Lidt bedragerisk 
er man vel

KLUMME Begge direktører ved, at de ordrer nok skal 
komme – der er leads i øst og vest. Deres 
fælles bedste ven foreslår, at de fortæller 
banken, at de har landet en stor ordre i 11. 
time, selvom det ikke passer. Ordrerne skal 
jo nok komme, så det er jo OK. De redder 
arbejdspladser, og det værste, der kan ske, 
er, at ordrerne ikke kommer, og banken bare 
lukker selskabet om en måned. 

Efter flere dages overvejelser ender den 
ene med at bukke under for fristelsen og 
lyve for banken, imens den anden holder 
fast i sine værdier og må se virksomheden 
lukket. Det var tæt løb: De kunne begge lige 
så let have truffet den anden beslutning. 

Spørgsmålet er nu, hvordan de vil have 
det med at snyde en bank fremadrettet? 
Direktøren, der løj, fik rigtig nok sine ordrer 
i bogen og skabte 25 nye arbejdspladser, 
inden året var omme. Ville han snyde ban-
ken igen? Selvfølgelig. Man ved fra pålide-
lig hjerneforskning, at de steder i hjernen, 
der er meget aktive, første gang man lyver 
eller bedrager, stille og roligt bliver mere 
inaktive, jo flere gange man gør det. Der  
er mere skyld forbundet med første gang, 
man er utro, end tiende gang, man mødes 
med en elsker på et hotelværelse. Har jeg 
hørt. 

Glidebanen
Og ham, der opgav sit livsværk for at holde 
fast i sine værdier? Ville han snyde banken 
en anden gang eller pille ved regnskaberne? 
Nej, selvfølgelig ikke.

Ethvert menneskeligt epos begyn-
der med én uskyldig handling 
efterfulgt af en efterratio-
nalisering. I socialpsy-
kologien bruger 
man ofte en 

pyra-
mide som 

metafor for at 
forstå, hvordan 

det kan gå så godt – 
og så galt. De to unge 

direktører står på toppen 
af pyramiden klods op ad 

hinanden. Den ene vælger at 
snyde, bliver honoreret og får 

let ved at efterrationalisere, at 
det var OK. Det gik jo fint, ingen 

kom til skade, han fik ordrerne 
og skabte tilmed arbejdspladser. 
Han glider ned ad højre side.  
Den anden direktør mærker sine 
værdier endnu stærkere end før, 
fordi han opgav sit livsværk for 

dem. Han glider ned ad 
venstre side. Så på trods af, 
at de to stod tæt sammen på 
toppen, og at den lille handling 
kunne være faldet ud til begge si-
der, ender de med helt forskellige 
værdisæt og handlingshistorikker. 

I det ene hjørne af pyramiden er 
der puritanisme. I det andet er der ac-
cept for bedrag af banken. 

Begge floder bugtede sig, men for-
tællingen er snorlige uden støj og nu-
ancer.  

De andre gjorde det også
Alle store konklusioner om et menneske 
følger pyramidelogikken. Én lille hand-
ling, en serie af forstærkende handlinger 
og efterrationaliseringer. Sådan er det 
med økonomisk kriminalitet. Sådan er 
det med overvægt. Sådan er det med 
utroskab, og sådan er det med din ven, 
der blev formand i bordtennisklub-
ben. Han begyndte med at bage bol-
ler til afslutningsfesten.

Hver dag retter vi Seinen ud, 
når vi fortæller os selv histo-
rier. Om os selv.  Til tider 
er vi alle nogle bedra-
geriske, uansvarlige 
egoister. Ikke 
dig? Pas på 
med at kaste ste-

nen. Du sidder 
i et glashus. Hvis du 

f.eks. har fået foretaget 
sort arbejde i dit hjem, er du en 

bedrager. Den er ikke længere, og du 
kan aldrig se ned på mennesker, der ud-

øver økonomisk kriminalitet. Hvis du er så-
dan en type bedrager, kan du mærke, hvor-
dan du straks retter Seinen ud. Hvordan dit 
sorte arbejde ikke var bedrageri, men noget 
andet, som sætter dig i stand til at opret-
holde dit selvbillede. Måske gjorde alle på 
vejen det, måske var det kun nedløbsrøret, 
du fik ordnet. 

Samme mekanisme sætter dig i stand til 
at råbe ad dit barn og stadig være en god 
far. At tage en kuglepen og papir med hjem 
fra arbejde, så din datter kan tegne på det, 
uden at være en tyv. Langt de fleste af os har 
prøvet en eller flere af disse ting, og vi lever 
fint med det. Det har ingen konsekvenser 
for vores selvopfattelse eller vores hverdag. 

Så når vi spørger, hvordan svindlere, be-
dragere og andre mennesker med lav moral 
kan leve med sig selv, så er svaret: Præcist, 
som vi selv kan.

Theodore Roosevelt (1858-1919), fhv. amerikansk præsident. Uddrag fra talen “Citizenship in a Republic”. I talen beskriver Roosevelt menneskets 
pligter, dyder og laster i frie, demokratiske samfund. Han lægger særlig vægt på det handlende menneskes opbyggelige bidrag i modsætning 
til den passive kynikers nedbrydende indstilling. Roosevelt er med sine 42 år den yngste i USA’s historie til at indtage posten som præsident. 
Talen gav han på universitetet Sorbonne i Paris i 1910 kort tid efter sin præsidentperiode.              Kilde: Theodore Roosevelt Association
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Kunsten at holde på den rigtige hest
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teKst og foto steven achiam

For 57-årige Joan Andreasen er hovedet og bagbenene vigtigst, når 
hun skal vurdere en hest. For 19 år siden skiftede ejeren af en Uno-
X-tank på Ryumvej i Thorsager spor og købte en gård ved Rønde 
på Djursland.

“Jeg har altid gerne villet ride, men jeg har ikke turdet. Sådan er 
det. Så jeg blev avler,” siger Joan Andreasen.

Navnet blev Stutteri Uno, fordi benzintanken havde bragt held.
“Jeg fandt min første hest i Den Blå Avis. Gilette kostede 20.000 

kr.” 
Den dyreste hest, Joan Andreasen har avlet og solgt, er den seks-

årige hoppe, Uno Donna Unique. Pris 15 mio. kr.
“På et tidspunkt bliver vi tilbudt 5 mio. kr. for Uno Donna Unique. 

Jeg valgte at være en idiot og beholde hoppen. Så måtte vi sgu 
leve af vandgrød, hvis det gik galt. For alt kunne jo ske, hun kunne 
brække et ben,” siger Joan Andreasen om familiens beslutning om 
at holde på hesten.

I dag avler hun mellem to og fem føl om året, og prisen for he-
stene starter ved 100.000 kr. Næste håb knytter sig til Uno Day Sun, 
en fireårig hoppe, som viser de samme kvaliteter som Uno Donna 
Unique. “Jeg har store forhåbninger til den, men det er ikke sikkert, 
at det lykkes,” siger hun.
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den treårige hingst uno equador har Joan andreasen 
selv avlet. den kommer fra den sammme stamme  
som uno donna unique, der er den hest, som har  
indbragt Joan andreasen mest målt i penge.
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Årets første landsstævne i dressur afholdes i 
Esbjerg og Omegns Rideklub. Joan Andreasen 
elsker at se naturlig dressur, men hun bryder  
sig ikke om at se, når hesten bliver presset.
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Joan Andreasen er til årets første landsstævne i dressur i Esbjerg. Hun møder sit  
netværk, plejer sine kunder og ser på hingste til sin avl, men får også tid til en bid 
brød. “Det nytter ikke noget, at en hest kommer spjættende med en masse forben, hvis 
bagbenene hænger. For mig er det vigtigt, at motoren sidder bagi. At de bruger deres 
bagben.” Når det handler om hopper, er det afgørende, at den er ekstremt god i hovedet. 
“Det nytter ikke noget, at du har en rigtig god hest, hvis den ikke kan rides. Jeg kigger 
mest på hoved og gang. Jeg har en af de mest grimme lavstammede hopper på  
matriklen, men den laver bare noget af det bedste afkom,” siger Joan Andreasen.
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Joan Andreasen filmer, mens hendes medhjælper, 
Lea, longerer Uno Ecuador. En potentiel kunde  
fra Luxembourg har henvendt sig og udtrykt  
interesse for den treårige hingst. 

“Nogle dage tænker jeg, at i dag gider jeg ikke. Men det skal 
jeg. Det er sjovt at omgås hestene, for de er alle sammen 
forskellige, og de holder mig i gang,” fortæller Joan  
Andreasen, der har selskab i stalden af hunden Hulda.
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“Jeg synes, jeg har prøvet så meget. Men  
jeg vil gerne prøve det hele igen,” siger  
Joan Andreasen, der snart har 20 års erfaring 
som stutteriejer. På billedet ses Uno Dollar 
Queen, der er en af hendes avlshopper.
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25-årig stifter af to start-ups inden  
for medicinsk teknologi

Fjernstuderer medicin på Aarhus  
Universitet, parallelt med at hun  
forsker på Stanford University  
Hospital i Silicon Valley, USA. Har  
tidligere læst på Harvard University

Er den hidtil yngste, der er blevet  
optaget på Singularity Universitys  
talentforløb, hvor iværksættere får ti 
uger til at udvikle en idé, som på ti år 
skal kunne gavne en milliard mennesker

SARA NASERI

Danmark har talent – i Silicon Valley
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Juha C
hristensen er opvokset i en klassisk social-

dem
okratisk fam

ilie fra A
arhus m

ed en m
orfar, der 

var gelæ
nderm

ager, og en m
or, der havde et stort 

ivæ
rksæ

ttergen og troede på, at intet er um
uligt; 

“H
un har både arbejdet på at åbne en bow

ling-
hal og lavet film

. H
un kunne væ

re vokset op i U
SA

, 
for hun var ikke bange for at lave fejl.”

D
en m

anglende frygt for at lave en fejl m
å have 

sm
ittet af på Juha Christensen. A

lligevel sidder den 
typiske danske vane m

ed at fortolke fejl som
 noget 

entydigt negativt godt fast. O
gså efter næ

sten 30 
år i Silicon Valley m

ed flere m
illionsuccesser på 

CV
’et.
“I D

anm
ark bliver du selve fejlen, hvorim

od en 
fejlslagen idé i Silicon Valley gør dig til en erfa-
ren person. D

u laver ikke sam
m

e fejl igen, m
en er 

derim
od klar til at gå videre og lave nogle andre 

fejl. D
et har gjort hele forskellen for m

ig; at jeg 
har turdet bryde norm

erne, og det er nok derfor, 
jeg er i Silicon Valley,” fortæ

ller Juha C
hristensen.

D
et at tage en beslutning, som

 går helt i grøften, 
læ

rer m
an nem

lig langt m
ere af, end når tingene 

går som
 sm

urt.
“M

en jeg har selv m
åttet kæ

m
pe m

ed det. D
a 

jeg for nogle år siden blev skilt, gik der noget tid, 
før jeg fortalte det til m

in bestyrelse. Jeg ville ikke 
have, at de skulle døm

m
e m

ig på noget, jeg ikke 
var lykkedes m

ed. M
en heltene herovre er dem

, der 
har den læ

ngste liste af fuck-ups.”
D

a Juha C
hristensen tog til U

SA
 i starten af 

1990’erne, besluttede han sig for ikke at sæ
tte 

spørgsm
ålstegn ved sit eget valg det første år. 

“Efter det år besluttede jeg m
ig for at blive. D

et 
univers, jeg ledte efter, fandtes kun i store byom

-
råder som

 London, N
ew

 York og Silicon Valley.”
Et af de m

est frugtbare elem
enter i Silicon Valley 

er ifølge den danske ivæ
rksæ

tter en helt utrolig 
åbenhed.

“Folk her foræ
dler ens idéer på vejen. I begyn-

delsen tæ
nkte jeg på, hvad de egentlig ville opnå, 

m
en så gik det op for m

ig, at m
an er villig til at 

hjæ
lpe, fordi sådan fungerer det. Silicon Valley 

virker på en m
åde som

 et stort firm
a, hvor alle 

hjæ
lper hinanden. I D

anm
ark oplever m

an stadig 
at skulle skrive under på alle m

ulige fortroligheds-
klausuler, og selv hvis m

an gør det, får m
an kun det 

allerm
est nødvendige at vide. D

et betyder, at m
an 

i D
anm

ark går glip af vigtig foræ
dling. ”

D
er er noget sm

ukt over m
odgam

g
M

en det betyder ikke, at det er problem
frit og 

enkelt at skabe en succes i verdens teknologicen-
trum

.
“D

et er hårdt og kræ
ver, at m

an har en karakter 
af en vis beskaffenhed, hvor m

an ikke tager det så 
alvorligt, at m

an m
ed jæ

vne m
ellem

rum
 bliver sat 

to skridt tilbage. D
et, der skiller fårene fra bukkene, 

er, om
 m

an er i stand til at tage tre skridt frem
, 

når m
an er blevet sat to skridt tilbage,” siger han 

og tilføjer:
“D

er er noget sm
ukt over den m

odgang, som
 

m
an skal læ

re at holde af.”
“D

e fleste m
ennesker har en drøm

, de gerne vil 
forfølge. N

ogle af os er m
ere handlekraftige end 

andre. D
en store forskel ligger i at turde.”

For Juha C
hristensen er det ikke et fravalg af 

D
anm

ark, m
en derim

od et tilvalg af det sted, hvor 
det hele sker. 

“D
er er sket m

eget i D
anm

ark i de år, jeg har 
væ

ret væ
k. Silicon Valley eksisterer i dag virtuelt 

i D
anm

ark, som
 sagtens kan væ

re m
ed i kapløbet. 

V
i har en fantastisk kom

bination af O
le O

pfinder-
talenter, som

 er dannede og har noget af den her 
fandenivoldskhed.”

Juha Christensen drøm
m

er om
 at gøre en forskel 

m
ed de virksom

heder, han arbejder m
ed. 

“M
it eget personlige slogan er, at alle gode idéer 

fortjener succes, og jeg vil væ
re m

ed til at hjæ
lpe 

folk m
ed at realisere det. H

eldigvis kan m
an også 

tjene penge på at dem
okratisere produktdelen af 

det, altså fasen fra idéen, til der er et produkt,” 
lyder hans vision.

“Ivæ
rksæ

ttere skal ikke sidde i et kedeligt kon-
torm

iljø og tage en m
asse risici og væ

re Palle alene 
i verden.”

I den proces er der nogle m
entale barrierer, m

an 
skal bryde.

“D
et har væ

ret en proces at kom
m

e til et punkt, 
hvor jeg kan sige, at jeg egentlig er stolt af det, 
jeg har prøvet. Jeg kom

m
er til at lave flere fejl, og 

jeg om
favner m

ine fiaskoer undervejs. H
vis m

an 
kunne undervise i det i folkeskolen, ville D

anm
ark 

væ
re et andet land om

 20 år.” 

H
er er heltene 

dem
 m

ed de 
fleste fuck-ups

juha christensen

52-årig serie-iværksætter, stifter af bl.a. 
Cloudmade og Cogniance, hvor han  

også er formand. Bosat i Silicon Valley

Bestyrelsesmedlem i B&O og en stribe 
andre virksomheder. Har været direktør 

for mobile enheder i Microsoft 

Uddannet på London Business School

Kåret af Time Magazine som en  
af de 25 mest indflydelsesrige  

europæere i teknologibranchen

JUHA CHRISTENSEN

To historier om at rejse væk for at få højt til loftet og bryde rammerne
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25-årig stifter af to start-ups inden  
for medicinsk teknologi

Fjernstuderer medicin på Aarhus  
Universitet, parallelt med at hun  
forsker på Stanford University  
Hospital i Silicon Valley, USA. Har  
tidligere læst på Harvard University

Er den hidtil yngste, der er blevet  
optaget på Singularity Universitys  
talentforløb, hvor iværksættere får ti 
uger til at udvikle en idé, som på ti år 
skal kunne gavne en milliard mennesker

SARA NASERI

Danmark har talent – i Silicon Valley

H
er

 k
an

 d
u 

ti
lla

de
 d

ig
 a

t 
tæ

nk
e 

st
or

t

AF SO
FIE R

U
D

Juha C
hristensen er opvokset i en klassisk social-

dem
okratisk fam

ilie fra A
arhus m

ed en m
orfar, der 

var gelæ
nderm

ager, og en m
or, der havde et stort 

ivæ
rksæ

ttergen og troede på, at intet er um
uligt; 

“H
un har både arbejdet på at åbne en bow

ling-
hal og lavet film

. H
un kunne væ

re vokset op i U
SA

, 
for hun var ikke bange for at lave fejl.”

D
en m

anglende frygt for at lave en fejl m
å have 

sm
ittet af på Juha Christensen. A

lligevel sidder den 
typiske danske vane m

ed at fortolke fejl som
 noget 

entydigt negativt godt fast. O
gså efter næ

sten 30 
år i Silicon Valley m

ed flere m
illionsuccesser på 

CV
’et.
“I D

anm
ark bliver du selve fejlen, hvorim

od en 
fejlslagen idé i Silicon Valley gør dig til en erfa-
ren person. D

u laver ikke sam
m

e fejl igen, m
en er 

derim
od klar til at gå videre og lave nogle andre 

fejl. D
et har gjort hele forskellen for m

ig; at jeg 
har turdet bryde norm

erne, og det er nok derfor, 
jeg er i Silicon Valley,” fortæ

ller Juha C
hristensen.

D
et at tage en beslutning, som

 går helt i grøften, 
læ

rer m
an nem

lig langt m
ere af, end når tingene 

går som
 sm

urt.
“M

en jeg har selv m
åttet kæ

m
pe m

ed det. D
a 

jeg for nogle år siden blev skilt, gik der noget tid, 
før jeg fortalte det til m

in bestyrelse. Jeg ville ikke 
have, at de skulle døm

m
e m

ig på noget, jeg ikke 
var lykkedes m

ed. M
en heltene herovre er dem

, der 
har den læ

ngste liste af fuck-ups.”
D

a Juha C
hristensen tog til U

SA
 i starten af 

1990’erne, besluttede han sig for ikke at sæ
tte 

spørgsm
ålstegn ved sit eget valg det første år. 

“Efter det år besluttede jeg m
ig for at blive. D

et 
univers, jeg ledte efter, fandtes kun i store byom

-
råder som

 London, N
ew

 York og Silicon Valley.”
Et af de m

est frugtbare elem
enter i Silicon Valley 

er ifølge den danske ivæ
rksæ

tter en helt utrolig 
åbenhed.

“Folk her foræ
dler ens idéer på vejen. I begyn-

delsen tæ
nkte jeg på, hvad de egentlig ville opnå, 

m
en så gik det op for m

ig, at m
an er villig til at 

hjæ
lpe, fordi sådan fungerer det. Silicon Valley 

virker på en m
åde som

 et stort firm
a, hvor alle 

hjæ
lper hinanden. I D

anm
ark oplever m

an stadig 
at skulle skrive under på alle m

ulige fortroligheds-
klausuler, og selv hvis m

an gør det, får m
an kun det 

allerm
est nødvendige at vide. D

et betyder, at m
an 

i D
anm

ark går glip af vigtig foræ
dling. ”

D
er er noget sm

ukt over m
odgam

g
M

en det betyder ikke, at det er problem
frit og 

enkelt at skabe en succes i verdens teknologicen-
trum

.
“D

et er hårdt og kræ
ver, at m

an har en karakter 
af en vis beskaffenhed, hvor m

an ikke tager det så 
alvorligt, at m

an m
ed jæ

vne m
ellem

rum
 bliver sat 

to skridt tilbage. D
et, der skiller fårene fra bukkene, 

er, om
 m

an er i stand til at tage tre skridt frem
, 

når m
an er blevet sat to skridt tilbage,” siger han 

og tilføjer:
“D

er er noget sm
ukt over den m

odgang, som
 

m
an skal læ

re at holde af.”
“D

e fleste m
ennesker har en drøm

, de gerne vil 
forfølge. N

ogle af os er m
ere handlekraftige end 

andre. D
en store forskel ligger i at turde.”

For Juha C
hristensen er det ikke et fravalg af 

D
anm

ark, m
en derim

od et tilvalg af det sted, hvor 
det hele sker. 

“D
er er sket m

eget i D
anm

ark i de år, jeg har 
væ

ret væ
k. Silicon Valley eksisterer i dag virtuelt 

i D
anm

ark, som
 sagtens kan væ

re m
ed i kapløbet. 

V
i har en fantastisk kom

bination af O
le O

pfinder-
talenter, som

 er dannede og har noget af den her 
fandenivoldskhed.”

Juha Christensen drøm
m

er om
 at gøre en forskel 

m
ed de virksom

heder, han arbejder m
ed. 

“M
it eget personlige slogan er, at alle gode idéer 

fortjener succes, og jeg vil væ
re m

ed til at hjæ
lpe 

folk m
ed at realisere det. H

eldigvis kan m
an også 

tjene penge på at dem
okratisere produktdelen af 

det, altså fasen fra idéen, til der er et produkt,” 
lyder hans vision.

“Ivæ
rksæ

ttere skal ikke sidde i et kedeligt kon-
torm

iljø og tage en m
asse risici og væ

re Palle alene 
i verden.”

I den proces er der nogle m
entale barrierer, m

an 
skal bryde.

“D
et har væ

ret en proces at kom
m

e til et punkt, 
hvor jeg kan sige, at jeg egentlig er stolt af det, 
jeg har prøvet. Jeg kom

m
er til at lave flere fejl, og 

jeg om
favner m

ine fiaskoer undervejs. H
vis m

an 
kunne undervise i det i folkeskolen, ville D

anm
ark 

væ
re et andet land om

 20 år.” 

H
er er heltene 

dem
 m

ed de 
fleste fuck-ups

juha christensen

52-årig serie-iværksætter, stifter af bl.a. 
Cloudmade og Cogniance, hvor han  

også er formand. Bosat i Silicon Valley

Bestyrelsesmedlem i B&O og en stribe 
andre virksomheder. Har været direktør 

for mobile enheder i Microsoft 

Uddannet på London Business School

Kåret af Time Magazine som en  
af de 25 mest indflydelsesrige  

europæere i teknologibranchen

JUHA CHRISTENSEN

To historier om at rejse væk for at få højt til loftet og bryde rammerne
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Mere arbejde i e-handel
Beskæftigede indenfor 
internethandel, postordre mv.

Antal

2008 2015
Kilde: Dansk Erhverv · pedo
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Succes på  
nettet  
koster blod 
Af Erik Svarre, Børsen

(…) Løfterne om det nye massemarked 
på det verdensomspændende net er 
store. Virksomhederne er ved at falde 
over hinanden for at udvikle web-sider, 
hvor de kan tilbyde deres service og 
produkter.

Og kunderne i form af nye computer-
ejere, der er koblet til nettet via web-
sider, fordobles fra år til år. Den store 
succes med handel via nettet er dog 
fortsat svær at nå.

Der skal både udvikles nye metoder 
og værktøjer, før handlen virkelig kan 
komme i gang. Men når det sker, er det 
vigtigt for virksomhederne at være med, 
fordi markedet meget hurtigt bliver på 
flere hundrede milliarder kroner. 

Det er nogle af de udviklingslinjer, 
som bliver trukket op i den internatio-
nale IT-analysevirksomhed IDC’s årlige 
briefing om de mest »hotte« IT-tenden-
ser på det stærkt turbulente IT-marked 
i verden. (…) 

“Der skal gøres meget for at omvende 
surferne til købere (..) 

De fleste web-brugere er vidende og 
bevidste forbrugere, som kender vare-
priserne på det almindelige marked. De 
ved, at de sparer virksomhederne for 
omkostninger ved at handle via nettet. 
Derfor vil de have nedslag i prisen, når 
de køber på nettet. Det skal virksomhe-
derne lære, hvis de vil tjene penge på 
nettet,” siger Anke Hoffmann, senior-
analysemedarbejder fra IDC’s tyske 
afdeling for Internet/intranet-afdeling, 
der samtidig understreger, at det er 
sværere at tjene penge på at sælge pro-
dukter end at levere service på nettet.

DETAIL 
FØR OG NU

25. september 2003

“MAN MÅ ALDRIG 
BLIVE FOR FIN  
TIL AT TØMME  

SKRALDESPANDE  
ELLER GIVE ET  

NAP MED UDE PÅ  
LAGERET”
ILSE JACOBSEN,  
STIFTER AF ILSE  

JACOBSEN HORNBÆK,   
I BØRSEN

NOTER

225.432
personer arbejdede i detailbranchen  

Kilde: Dansk Erhverv

20. november 2015

“DET, JEG  
INTERESSERER  
MIG FOR, ER  
MENNESKER. JEG  
HAR ALDRIG MØDT  
ET MARKED, MEN  
KUN INDIVIDER”
LENNART LAJBOSCHITZ,  
STIFTER, FLYING TIGER  
COPENHAGEN, I BØRSEN

5. maj 1997

2008-2015

2015

Arkivfoto: Magnus Møller
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AF EMILIE MAARBJERG MØRK
FOTO DITTE LYSGAARD HOLM

Bornholms Mosteri er en succes i sneglefart. 
Fabrikkens ro og simple processer giver  
plads til Kim Larsen og andre ansatte  

på særlige vilkår. Virksomhedens ejere har 
vundet ved at tøjle utålmodigheden

Tålmodig 
æblemost

Der transporteres 1.272.000 flasker most gennem det beskedne pro-
duktionsapparat på Bornholms Mosteri hvert år. Æbler, rabarber, 
stikkelsbær og solbær tappes på klare glasflasker og sendes ud til 
restauranter og butikker Danmark over.

Ved indgangen til fabrikshallen på Rønne Havn har hver medar-
bejder sin egen plastikkasse med handsker og høreværn i. Obligato-
riske engangshårnet er fælles for alle, og selv hvis det er direktøren, 
der glemmer at få et på, er medarbejderne ikke sene til at påtale det. 
Der skal være orden på tingene på Bornholms Mosteri, for sådan 
trives mosteriets ansatte bedst. 

Pia Kaspersen, Kristoffer Hansen, Bodil Steenberg, Kim Larsen 
og 16 andre af de 25 ansatte er beskæftigede i skåne- og fleksjob 
på baggrund af alt fra rygproblemer til skizofreni. De presser æbler, 
renser flasker, påfører etiketter og pakker mosten i kasser på lageret. 
Mange af dem har før været ude af stand til at tage arbejde, men i 
den lyse fabrikshal er der højt til loftet.

Beskæftigelsesprojekt på markedsvilkår
Bornholms Mosteri er ejet af michelinrestauratørerne bag Kadeau 
og fiskerivirksomheden Espersen. De overtog det i 2013 fra Born-
holms Kommune, der havde drevet det som et beskæftigelsespro-

KIM LARSEN, 49 ÅR
Arbejder i administrationen og er virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant – ansat i skånejob, da han har en psykisk diagnose.

“Jeg har været syg i 25 år og har brug for struktur i mit liv, og arbejdet giver mig et fast holdepunkt – noget at stå op til og komme  
ud ad døren til. Ellers bliver jeg bare liggende i sengen. Man kan jo ikke se, at jeg fejler noget, det er ikke, fordi jeg mangler et  

ben eller et øje. Så det første, folk spørger om, er altid: “Hvad laver du?”. Og hvis jeg så fortæller, at jeg er førtidspensionist, skal jeg  
forklare en hel masse. Men nu kan jeg sige, at jeg arbejder på Bornholms Mosteri. Det er med til at give mig en identitet.”
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KRISTOFFER HANSEN, 28 ÅR
Arbejder i produktionen – ansat i skånejob, da han har en psykisk diagnose.

“Jeg ville gerne være brandmand eller politimand, da jeg var lille. Men det kunne jeg ikke, og til 
sidst gik jeg bare hjemme. Så blev jeg ansat her. Det er drømmejobbet: Jeg kommer ud mellem 

mennesker og hjælper med at lave et fantastisk produkt. Jeg er stolt af at være her.”

“VI TRE STIFTERE AF KADEAU ER BESTEMT 
IKKE STORE FORRETNINGSMÆND,  

MEN NOK NÆRMERE PASSIONEREDE,  
OPTIMISTISKE, AUTODIDAKTE GUTTER.  
OG SÅ SØGER MAN MÅSKE DE VÆRDIER, 

DER FINDES I MOSTERIET. VI HAR  
I HVERT FALD STOR GLÆDE AF DET”

RASMUS KOFOED, SOMMELIER OG MEDEJER  
AF KADEAU OG BORNHOLMS MOSTERI

jekt. Kommunen ville finde arbejde til en stribe borgere og satte 
dem til at moste æbler fra en plantage ved Svaneke. 
Produktionen voksede mellem hænderne på de ansatte og bevæ-
gede sig efterhånden ind i en gråzone, der gav anledning til util-
fredshed blandt private mosterier. Kommunen måtte enten stoppe 
projektet eller komme det af hænde, så privatisering blev løsningen. 
Rasmus Kofoed og Nicolai Nørregaard fra Kadeau så med det samme 
muligheder i at overtage mosteriet og udvikle produktet til at kunne 
konkurrere på markedsvilkår. Kadeau Group er et barn af Bornholm, 
og de to iværksættere, der startede deres første restaurant med et 
lån fra forældrene, lægger stadig meget energi på øen, så beslut-
ningen var for dem helt naturlig. 

Den sociale værdi i projektet har trukket mange bornholmske 
kræfter til. Bestyrelsen tæller i dag både restauratørerne Rasmus 
Kofoed og Nicolai Nørregaard, fiskerivirksomheden Ocean Prawns, 
der er en del af ejerkredsen og også ejer Svaneke Bryghus, erhvervs-
manden Lars Nørby Johansen, der er bestyrelsesformand for Køben-
havns Lufthavne og holder sine ferier i sit sommerhus på Bornholm, 
og Den Sociale Kapitalfond, der støtter virksomheder med både 
social og økonomisk bundlinje. 

Tålmodighed er nøglen
Mosteriets direktør, Morten Kolind, trækker på de mange erfaringer, 
men i den daglige drift er det fortsat fælles morgenmad, simple 
processer og ro om foretagendet, der sikrer produktiviteten. I be-
gyndelsen så han et hav af muligheder for at optimere mostproduk-
tionen gennem automatisering, men det gik op for ham, at det er 
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det manuelle arbejde, der gør det muligt at beskæftige deres type 
ansatte. Derfor har han stadig medarbejdere, der sætter flasker på 
bånd og pakker kasser til lageret. 

Virksomheder, der arbejder med socialt udsatte, skal have fem or-
dinært ansatte pr. ansat på særlige vilkår, men hvis mosteriet skulle 
beholde sin sociale værdi, nyttede det ikke at afskedige halvdelen 
af medarbejderne, så i forbindelse med privatiseringen kæmpede 
kommunen og de nye ejere for at fortsætte fordelingen, og derfor 
har virksomheden i dag dispensation til sin særlige personalestruk-
tur. Kim er tidligere arkitektstuderende. Han blev førtidspensio-
neret som 25-årig på grund af en psykisk diagnose og var væk fra 
arbejdsmarkedet i mange år, før han fik job på mosteriet i Rønne. 
Nu er han arbejdsmiljørepræsentant på mosteriet og fremhæver 
trygheden på arbejdspladsen. Når virksomheder kun har få ansat 
på særlige vilkår, kommer man let til at stikke ud. Men på mosteriet 
gør de plads til hinanden. Derfor kan mange typer medarbejdere 
tage del i produktionen.  

Succes i sneglefart 
De faste arbejdsgange er en udfordring for ejer Rasmus Kofoed, 
og de har tvunget ham til at sætte tempoet ned. Når man er vant 
til at printe et menukort og et vinkort og så ellers åbne dørene og 
sætte i gang, er det en stor omvæltning at gå ind i en virksomhed, 
der hverken genererer overskud på første eller fjerde år. Alligevel 
er mosteriet rykket ind i kerneforretningen af Kadeau Group. Det 
er ikke der, der skal genereres kapital til nye restauranter, men for 
de passionerede lokalpatrioter stiller mosteriet en trang til at gøre 
en forskel på fødeøen. 

“VI KUNNE GODT SÆTTE FOLK TIL AT SAMLE 
SKRALD PÅ STRANDEN, MEN IFØLGE MIN  
FILOSOFI VOKSER ALLE MENNESKER AF  
AT SE, AT DERES ARBEJDE SKABER VÆRDI  
FOR ANDRE. DERFOR GIVER BORNHOLMS 

MOSTERI SINDSSYGT GOD MENING ”
WINNI GROSBØL, BORGMESTER,  

BORNHOLMS KOMMUNE

PIA KASPERSEN, 51 ÅR
Ansat i administrationen, hvor hun sidder med kundekontakt og fakturering – ansat i fleksjob grundet en ødelagt ryg.

“For 18 år siden var jeg ude for en trafikulykke og fik ødelagt min ryg. Derfor kunne jeg ikke længere passe et almindeligt  
job – jeg kan ikke løfte, og jeg kan ikke stå eller sidde for længe ad gangen. Men her kan jeg være.  Og hvis jeg en dag har ondt og 
må gå tidligt hjem, er der ikke nogen, der ser skævt til mig. Her er så utroligt rummeligt, og der er plads til folk, der ikke altid kan 

klare den måde, man plejer at gøre tingene på. Det er fantastisk at være sådan et sted, og jeg er utrolig stolt af virksomheden.”
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tur. Kim er tidligere arkitektstuderende. Han blev førtidspensio-
neret som 25-årig på grund af en psykisk diagnose og var væk fra 
arbejdsmarkedet i mange år, før han fik job på mosteriet i Rønne. 
Nu er han arbejdsmiljørepræsentant på mosteriet og fremhæver 
trygheden på arbejdspladsen. Når virksomheder kun har få ansat 
på særlige vilkår, kommer man let til at stikke ud. Men på mosteriet 
gør de plads til hinanden. Derfor kan mange typer medarbejdere 
tage del i produktionen.  

Succes i sneglefart 
De faste arbejdsgange er en udfordring for ejer Rasmus Kofoed, 
og de har tvunget ham til at sætte tempoet ned. Når man er vant 
til at printe et menukort og et vinkort og så ellers åbne dørene og 
sætte i gang, er det en stor omvæltning at gå ind i en virksomhed, 
der hverken genererer overskud på første eller fjerde år. Alligevel 
er mosteriet rykket ind i kerneforretningen af Kadeau Group. Det 
er ikke der, der skal genereres kapital til nye restauranter, men for 
de passionerede lokalpatrioter stiller mosteriet en trang til at gøre 
en forskel på fødeøen. 

“VI KUNNE GODT SÆTTE FOLK TIL AT SAMLE 
SKRALD PÅ STRANDEN, MEN IFØLGE MIN  
FILOSOFI VOKSER ALLE MENNESKER AF  
AT SE, AT DERES ARBEJDE SKABER VÆRDI  
FOR ANDRE. DERFOR GIVER BORNHOLMS 

MOSTERI SINDSSYGT GOD MENING ”
WINNI GROSBØL, BORGMESTER,  

BORNHOLMS KOMMUNE

PIA KASPERSEN, 51 ÅR
Ansat i administrationen, hvor hun sidder med kundekontakt og fakturering – ansat i fleksjob grundet en ødelagt ryg.

“For 18 år siden var jeg ude for en trafikulykke og fik ødelagt min ryg. Derfor kunne jeg ikke længere passe et almindeligt  
job – jeg kan ikke løfte, og jeg kan ikke stå eller sidde for længe ad gangen. Men her kan jeg være.  Og hvis jeg en dag har ondt og 
må gå tidligt hjem, er der ikke nogen, der ser skævt til mig. Her er så utroligt rummeligt, og der er plads til folk, der ikke altid kan 

klare den måde, man plejer at gøre tingene på. Det er fantastisk at være sådan et sted, og jeg er utrolig stolt af virksomheden.”
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BODIL STEENBERG, 57 ÅR
Arbejder i produktionen – ansat i skånejob, da hun har en psykisk diagnose.

“NÅR MAN TIL FAMILIEFESTER SIDDER VED 
SIDEN AF EN, MAN ALDRIG HAR SNAKKET  
MED FØR, ER DET FØRSTE, MAN SPØRGER  

HINANDEN OM, HVAD MAN ARBEJDER MED. 
FORESTIL DIG AT VÆRE I EN SITUATION,  

HVOR DU ER UARBEJDSDYGTIG, OG DU KUN 
KAN SIGE, AT DU ER PENSIONERET,  

HANDICAPPET, ELLER HVAD DET MÅTTE VÆRE. 
VORES MEDARBEJDERE KAN FORTÆLLE,  

AT DE ARBEJDER PÅ MOSTERIET. DET ER EN 
RIGTIG VIRKSOMHED OG ET RIGTIGT JOB,  

DE ER BARE ANSAT PÅ NOGLE VILKÅR, HVOR VI  
TAGER HENSYN TIL DERES SVAGHEDER”

MORTEN KOLIND, ADM. DIREKTØR,  
BORNHOLMS MOSTERI

Selvom mostsalget ikke er Kadeaus guldæg, er det lykkedes de nye 
ejere at mere end fordoble produktionen. Under klare arbejdsgan-
ge overstiger medarbejdernes kapacitet langt udgangspunktet, og 
selvom næsten alle har specielle behov, er sygedage en sjældenhed. 
For det giver en stolthed at producere most, der kan sælges i nogle 
af landets bedste restauranter. 

Mosten er et bornholmsk produkt, men frugten importeres fra 
Fyn og Nordtyskland. De involverede ser det som et hul i histo-
rien, og det store håb er at kunne producere lokalt. I kommerciel 
fødevareproduktion kan man desværre ikke bare stille et æbletræ 
til rådighed fra haven, og at omlægge bornholmsk landbrug til øko-
logiske frugtplantager er en lang proces. Når virksomheden en dag 
genererer overskud, er det en del af dens sociale forpligtigelse at 
bruge 10 pct. deraf på udvidelse af kæden, og så er planen at be-
skæftige flere socialt udsatte i produktion af f.eks. hyldeblomster 
til mosten. Udviklingen er langsom, men sådan trives Bornholms 
Mosteri bedst.

“Jeg har været handicaphjælper og hjemmehjælper, og jeg kan godt lide at arbejde. Så det betyder rigtig  
meget for mig at være her på mosteriet. Her kan jeg være et godt eksempel for de andre, der kommer i  

arbejdsprøvning, og vise dem, hvordan vi gør tingene. Det er et rart sted – det at være ude blandt andre, at være  
et sted, hvor man ikke behøver at stresse, og hvor man tør sige det, hvis man er kommet til at lave en fejl.”
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AF THOMAS BERNT HENRIKSEN

Det er robottens  
tur til at gå ud  
med skraldet

Robotten suser ind i industrien, snupper job og 
omkalfatrer økonomien. Men den kan også give os 
mere tid til hinanden. Vi har altid ladet maskinerne 
komme til, og vi har nydt den ekstra fritid, det giver  

– derfor kan fremtiden blive vidunderlig 

obotter, kun-
stig intelligens 

og vidunderlig 
ny medicin, som 

kan forlænge livet 
uendeligt. Det er 

altsammen fint. Jeg 
har kun ét spørgs-

mål: 
Vil nogen fortælle 

mig, hvornår jeg slipper 
for at gå ned med skralde-

spanden, lave mad, vaske tøj 
og gøre rent? 

Nogle vil kalde den slags prosaiske 
spørgsmål for latterlige eller en forfla-

digelse af et af de vigtigste spørgsmål, som 
mennesket står over for lige nu. Det ved jeg nu ikke. 

Kvinder bruger ifølge tal fra Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed tre timer og 15 minutter på husholdnings-

arbejde hver dag, mænd to timer og 17 minutter. 
Vi diskuterer gerne omkalfatringen af dansk 
økonomi og andre højtudviklede økonomier i de 

seneste 50 eller 100 år fra landbrugs- og indu-
strisamfund, og vi taler gerne om den fjerde 

industrielle revolution. 
Vi taler forbløffende lidt om, hvad for-
andringerne betyder for menneskets 

hverdag. 
I 1970 var der ingen mobiltelefo-
ner, intet internet, ingen e-mail, 

intet Facebook, ingen pc’ere, 
ingen spillekonsoler. Der 

var selvfølgelig tv – det år 
udsendtes det første af 

84 afsnit af “Huset på 
Christians havn”. 

Sågar i farve.
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Forandringerne i årtierne efter 1900 er om 
muligt endnu mere dramatiske. Udbredel-
sen af elektrisk lys, rindende vand, cen-
tralvarme, bilen, køleskabet, støvsugeren, 
vaskemaskinen, tørretumbleren, opvaske-
maskinen og mikrobølgeovnen.

Hvis robotterne og kunstig intelligens er 
ved at stjæle en masse job fra os, bør det 
være en formildende omstændighed, hvis 
de samme maskiner i det mindste også 
stjæler tøjvasken og rengøringen. 

Så hvem tilhører fremtiden egentlig? 
Skal man tro debatten om robotternes 

invasion af vores liv, tilhører fremtiden kun 
halvdelen eller i bedste fald to tredjedele af 
os. De af os, hvis arbejde ikke er i overhæng-
ende fare for at blive erstattet af en robot, 
en digital løsning eller kunstig intelligens. 

Farvel til ejendomsmægleren 
Pensionskassen Pensiondanmark har sat 
robotter til at tage sig af sagsbehandlingen, 
når kunderne rammes af kræft og hjerte-
kar-sygdomme. Åbenbart kan maskinerne 

gøre det bedre end de sygeplejersker og 
sagsbehandlere, som indtil nu har gjort 
arbejdet.

“De gevinster, som robotterne giver, vil 
udmønte sig i en kombination af lavere om-
kostninger og en bedre kundeservice. Det er 
en klar fordel for kunderne,” sagde Pensi-
ondanmarks adm. direktør, Torben Möger 
Pedersen, da Jyllands-Posten skrev om ro-
botternes indtog i pensionskassen 4. januar. 

Pensiondanmark er fagbevægelsens pen-
sionskasse med 694.000 lønmodtagere som 

kunder, og her er ingen fine fornemmelser, 
når det gælder robotter. 

Carl Benedikt Frey og Michael A. Os-
borne, to forskere ved Oxford University, 
er ophavsmænd til forudsigelsen om, at ca. 
halvdelen – helt præcist 47 pct. – af job-
funktionerne i amerikansk økonomi med 
stor sandsynlighed kan blive overtaget af 
maskiner. 

Vi har lige mødt to af den slags job hos 
Pensiondanmark herhjemme, men der ly-
der også et farvel til telemarketingsælgere, 
ejendomsmæglere, kassedamer, regnskabs-
assistenter og mange flere. 

250.000 danskere skal finde nyt job
I 2014 overførte tænketanken Kraka for 
Børsen Frey og Osbornes arbejde til dan-
ske forhold. De regnede sig frem til, at 37 
pct. af danske job er i høj risiko for at blive 
automatiserede. Tallene for Danmark er 
lidt lavere end mange andre lande, vi sam-
menligner os med, fordi vi aktivt har di-
gitaliseret samfundet, herunder har ladet 

den offentlige sektor påtvinge os Nemkonto 
og digital post. Når det koster 27 kr. at få 
Postnord til at levere et brev fra den ene 
dag til den anden, gør det underværker for 
digitaliseringen af samfundet.

De dramatiske tal, som Frey og Osborne 
fremlægger om den kommende jobdestruk-
tion, kan få enhver til at frygte fremtiden. 
Hvis 37 pct. af danske job bliver automati-
serede, svarer det til, at 1.000.000 danske 
lønmodtagere skal finde sig noget andet 
at lave.

OECD har lavet sine egne analyser, som 
peger på, at det kun er 9 pct. af danske job, 
som er i betydelig fare for at blive automa-
tiserede. Det svarer til 250.000 job. 

Forskellen i resultaterne afspejler, at 
OECD ikke ser på generelle jobfunktio-
ner, men på konkrete arbejdsopgaver ude i 
virksomhederne, hvor mennesket stadig har 
flere opgaver end deres snævre jobfunktion. 
Også i OECD’s analyser ligger Danmark i 
den lavere ende af de lande, vi sammen-
ligner os med.

Uanset hvem der har ret, er det drama-
tiske tal, omend det er nemmere at hånd-
tere skabelsen af 250.000 nye job end af en 
million. Det forklarer, hvorfor statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen har nedsat sit 
disruptionråd, hvorfor fagbevægelsen har 
udnævnt det til et centralt tema i overens-
komstforhandlingerne, og hvorfor Enheds-
listen og Alternativet råber op om borgerløn 
og en 30 timers arbejdsuge.

Det er imidlertid påfaldende, at Enheds-
listen og Alternativet fremlægger klare svar 
på fremtidens udfordringer på et tidspunkt, 
hvor de færreste helt forstår, hvad robotter 
og kunstig intelligens egentlig vil betyde. 

Omvendt kan man i lige så høj grad be-
brejde de borgerlige, at de foreløbig ingen 
svar giver på, hvordan vi som samfund skal 
håndtere den fjerde industrielle revolu-
tion, afhængig af hvordan den revolution 
vil forme sig.

En social og økonomisk kamp
Joseph Schumpeter, som Lisbet Røge Jen-
sen skriver om i denne bog, understregede 
i 1962, at det gennem historien har vist sig, 
at det ikke er manglen på opfindsomme 
idéer, som sætter grænserne for den øko-
nomiske udvikling, men derimod stærke 
sociale og økonomiske interesser, der sø-
ger at bevare teknologisk status quo. Det 
er Frey og Osborne, som refererer Schum-
peters overvejelser. 
Er det, Schumpeter advarer om, hvad vi i 

Hvis robotterne og kunstig intelligens er ved at  
stjæle en masse job fra os, bør det være en formildende 

omstændighed, hvis de samme maskiner i det  
mindste også stjæler tøjvasken og rengøringen

disse år ser i de vestlige samfund? Nemlig 
at store dele af vælgerne ønsker at bevare 
teknologisk status quo eller ligefrem ønsker 
at rulle globaliseringen, digitaliseringen og 
automatiseringen tilbage, fordi de er utryg-
ge ved samfundsudviklingen og usikre på 
fremtiden. 

Det er også en borgerlig udfordring at for-
klare, hvordan alle i samfundet vil få gavn 
af automatiseringen, og hvordan eventuelle 
negative konsekvenser skal håndteres. Der-
for er det ikke nok, at de borgerlige pander 
Alternativets og Enhedslistens fantasifulde 
forslag ned og ikke selv giver svarene på, 
hvordan automatiseringen løfter den sam-
lede velstand og gavner flest muligt.

Enestående muligheder venter
Tidligere topchef i SAP og nuværende be-
styrelsesmedlem i World Economic Forum 
Jim Hagemann Snabe har længe talt om den 
fjerde industrielle revolution som en ene-
stående mulighed for Danmark. 

Intet tyder på, at han tager fejl, for Dan-
mark står stærkt rustet i det, vi må tro, er 
fremtidens industrier, som vedvarende 
energi, medicin, fødevarer og en højtud-
dannet befolkning. 

Der skal imidlertid stadig svares konkret 
på de bekymringer, som findes hos dem, der 
bliver ramt af automatiseringen, nemlig 
især mennesker med ingen eller kortere 
uddannelser. 

En del af Frey og Osborne’s papir er des-
værre helt overset, omend det går til kernen 
af debatten om fremtidens job. Her kortlæg-
ger de, hvad der er robotternes flaskehalse, 
og dermed hvilke job robotterne vil være 
dårlige til at udføre. 

Man kan synes, at det er et defensivt ud-
gangspunkt, at vi tilpasser os maskinerne. 
Måske, men ud fra den logik skulle vi som 
mennesker også have været skeptiske over 
for vaskemaskinen eller støvsugeren, som 
erstattede mange timers husarbejde, eller 
en robot, som har mange årtier på bagen, 

nemlig den nede i bilvasken, som især 
mændene har sværmet om siden 1960’erne. 

Mennesket har altid ladet maskinerne 
komme til, og vi har nydt den ekstra fritid 
til andre gøremål.

Fingerfærdighed, manuelle færdigheder 
eller evnen til at arbejde i besværlige ar-
bejdsstillinger er tre områder, hvor men-
nesket ifølge Frey og Osborne i lang tid vil 
være robotten overlegen. Overbegreberne 
er opfattelses- og manipulationsevne. De 
åbenlyse eksempler er job som tandlæge, 
kiropraktor eller reddere af enhver slags.

Originalitet og kunstnerisk sans – altså 
evnen til at udvikle kreative og usædvanlige 
løsninger eller til at udvikle, skabe eller for-
midle musik, dans, film, spil eller skulpturer 
– er også svære at automatisere. Overbe-
grebet er kreativ intelligens. Eksemplerne 
er forfattere, spiludviklere og reklamefolk.

Sociale kompetencer, forhandlingsevner, 
overtalelsesevner og evnen til at hjælpe og 
pleje andre mennesker er den sidste gruppe 
af egenskaber, hvor robotten kommer til 
kort. Overbegrebet er social intelligens. 
Skal vi sætte et job på, er det åbenlyst at 
pege på terapeuter af enhver slags eller 
sosu-assistenter.

Mere tid med mennesker
Har Frey og Osborne ret, er det en verden, 
hvor mennesker udfører opgaver, der i én 
dimension er sværere end i dag, men i en 
anden dimension også er tættere på andre 
mennesker. Er det en ringere verden end 
den i dag? Næppe.

 Om 20 eller 30 år vil vi smile ved tan-
ken om, at der i 2017 stadig var mennesker 
ansat i supermarkeder, hvis arbejde bestod 
i at flytte varer på et bånd og scanne dem, 
at mennesker levede af at sidde otte, ti el-
ler 12 timer i en bil som taxachauffør, el-
ler at regnskabsbilag også blev håndteret 
manuelt. 

Udviklingen kommer under alle om-
stændigheder, omend vi stadig ikke helt 

ved hvordan, selvom debatten kunne lyde, 
som om det er en given sag. 

Det er efterhånden en vedtaget sandhed, 
hvordan den fjerde industrielle revolution 
vil forme sig. Martin Fords bog “The Rise 
of the Robots” eller Erik Brynjolfsson og 
Andrew McAfees bog “The Seond Machine 
Age” advarer i klare vendinger om risikoen 
for massearbejdsløshed, som nu er den 
bærende forestilling om, hvad det er, som 
venter os. Den amerikanske økonom Robert 
J. Gordon påpeger, at vi på tærsklen til den 
fjerde industrielle revolution reelt står i et 
dilemma, som vi ikke kender svaret på.

Fremtiden kan blive vidunderlig
De teknologiske optimister forudser ifølge 
Gordon et kraftigt spring i produktiviteten 
i takt med, at masser af job bliver destrue-
rede. Resultatet af den proces er den masse-
arbejdsløshed, som der er stor debat om.

De teknologiske pessimister peger om-
vendt på den uløste vækstkrise i de højt-
udviklede økonomier, som har stået på 
i de seneste ti år, og tvivler på, om auto-
matiseringen vil udløse de produktivitets-
gevinster, som tekno-optimisterne taler 
om. Konsekvensen af det synspunkt er, at 
risikoen for massearbejdsløshed er kraftigt 
overdrevet.

De teknologiske optimister er altså ifølge 
Gordon pessimister, når det gælder arbejds-
markedet. Og de teknologiske pessimister 
er optimistiske, når det gælder arbejdsmar-
kedet, fordi de tror på, at nye job vil opstå 
lige så hurtigt, som de job, robotterne over-
tager, forsvinder.

Forvirret? 
Det er der nu ikke grund til. 
Fremtiden kan blive vidunderlig, hvis vi 

mennesker ser fordelene og mulighederne 
i den. 

Og hvis vi ovenikøbet får en robot til at 
klare de sure pligter med vasketøj og ren-
gøring, bliver den bare endnu mere vidun-
derlig. 
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sociale og økonomiske interesser, der sø-
ger at bevare teknologisk status quo. Det 
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Hvordan det  21. århundredes  teknologiske fremskridt vil  påvirke arbejdsmarkedet er endnu uvist. Gennem historien har den teknologiske udvikling ændret beskæftigelsens  sammensætning betydeligt  fra landbrug og håndværk til fremstilling og sekretærarbejde og til service og ledelse.  Dog har bekymringen over den  teknologiske arbejdsløshed  vist sig at være overdrevet
Carl Benedikt Frey og Michael A. Osborne, 2013
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AF MADS MEISNER 
FOTO THOMAS NIELSEN

Klaus Eldrup-Jørgensen står med let spredte ben. Han kigger over 
på Fredrik Tuxen, der nikker. Klaus Eldrup-Jørgensen svinger en 
smule nervøst køllen og sender golfbolden afsted.

De to danskere er i efteråret 2005 på en femdages tur i USA med 
en lille boks under armen. Opfindelsen hedder Trackman og kan via 
en radar måle, hvordan og hvorfor en golfbold flyver, som den gør.

Hos Nike i Texas lander den lille hårde hvide bold. Alle ti mand 
vender sig mod Fredrik Tuxen, som på sekundet fortæller dem, hvor 
bolden er landet, hvordan den er kommet derud, og med hvilken 
hastighed. 

De er ved at tabe kæben. Hidtil har de haft en mand rendende 
rundt ude i marken for at vise, hvor den lander.

De rejser sig og klapper. Klaus Eldrup-Jørgensen og Fredrik Tuxen 
bliver mødt af en smilende Nike-chef, der tørt konstaterer: “You are 
going to get rich, guys.”

Her godt ti år senere tjener Trackman styrtende, og ejerne er 
ombejlede af kapitalfonde, som er klar til at lægge en formue for 
at overtage selskabet.

58-årige Klaus Eldrup-Jørgensen er dermed en af landets mest 
succesfulde iværksættere. Alligevel har du næppe hørt om ham før. 
For i modsætning til andre succesfulde danske iværksættere gør 
han en dyd ud af at forblive anonym.

Han er ellers en af de helte, dansk erhvervsliv sukker efter, og så 
har han en helt anden historie end de fleste andre iværksættere.
Mød en mand, der i en alder af 45 år siger farvel til en topdirektør-
karriere for at jagte drømmen om at skabe sig egen virksomhed.

“Jeg har aldrig tvivlet 

Klaus Eldrup-Jørgensen overtog som 15-årig rengøringen af  
sin skole. Siden har han været overbevist om, at han skulle  
skabe en stor virksomhed. Der gik dog 30 år, før han helhjertet  
gik i gang. Her er historien om en mand, der midt i en ellers  
snorlige direktørkarriere sagde farvel til det trygge  
lønmodtagerliv og skabte et vækstmonster

på, at det her var  
en rigtig god idé”

Klaus Eldrup-Jørgensen forlod 
Novo for 20 år siden, men han 
har stadig en Apis-tyr, som har 
været i Novos logo siden 1926, 
stående på sit skrivebord.
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En mand, som får hårdt knoklende lønmodtagere til at ligne dovne 
sofaryttere, og som er overbevist om, at han er i gang med at skabe 
en stor dansk succes.

1972: Rungsted Privatskole
“Libertate et virtute” – “frihed og magt” – står der med store bog-
staver over hovedindgangen til Rungsted Privatskole. 

Det er her, det bedre borgerskabs børn i Hørsholm Kommune er 
blevet sendt i skole siden 1900. Som søn af en læge er Klaus Eldrup-
Jørgensen en af dem, og han tager skolens motto bogstaveligt.

Den 15-årige dreng sidder som elevrådsformand også med til 
privatskolens bestyrelsesmøder. Her undrer han sig højlydt over, at 
det er så dyrt at få gjort skolen ren. Svaret fra bestyrelsen er, at sådan 
noget koster det, det koster, og at det ikke kan være anderledes. 

Derfor står han også op kl. 4 hver morgen de sidste to år af gym-
nasiet og deler Berlingske Tidende ud. Men selvom den ranglede 
teenager er oppe flere timer før sine kammerater, har han stadig 
masser af energi om eftermiddagen.

For som taget ud af klichébogen om fordomme om rige men-
nesker i Nordsjælland begynder Klaus Eldrup-Jørgensen i samme 
periode at spille golf. Og han bliver god.

Så når den sidste time i gymnasiet er færdig, dribler Klaus Eldrup-
Jørgensen over til golfbanen, hvor han spiller mindst fem timers 
golf hver eneste dag.

Han bliver dansk mester for juniorer to gange og spiller sig også 
på seniorlandsholdet. Tankerne kredser om en professionel golfkar-
riere, men en tur til amatørverdensmesterskaberne i USA, hvor han 
sammen med de andre danske spillere får læsterlige klø, smadrer 
de drømme. 

23 år senere bliver sporten med køllen og den lille hårde hvide 
bold dog igen det primære i Klaus Eldrup-Jørgensens liv.

Men først er der et valg, som skal tages, og en iværksætteriver, 
der bremses.

1977: Medicinstudiet
Klaus Eldrup-Jørgensen bliver student som 18-årig med et dengang 
okay snit på 8,9. Da han ikke er helt skarp på, hvad han har lyst til, 
vælger han den lette løsning og gør som de fleste andre mænd i 
sin familie: læser medicin. 

Klaus Eldrup-Jørgensen er et stædigt menneske, så han går hjem 
på sit værelse og regner på mulighederne. Dagen efter går han til 
skolebestyreren med et stykke papir fyldt med tal, der viser, at ele-
verne selv kan rengøre skolen meget billigere. 

Privatskolen fyrer rengøringsfirmaet, og Klaus Eldrup-Jørgensen 
sætter sig sammen med kammeraterne på rengøringen de næste 
to år.

Med en far, der er øjenlæge i Hørsholm, er det ellers ikke, fordi det 
er nødvendigt for Klaus Eldrup-Jørgensen at arbejde. Men det præger 
drengen, at han igennem hele barndommen ser sin far og med-
hjælpende mor arbejde hårdt med den private praksis i Hørsholm.

“Det ligger dybt i mig, at man skal 
arbejde. Og jeg har altid gerne villet 
tjene mine egne penge,” siger Klaus 
Eldrup-Jørgensen.

58 år og uddannet læge og HD i afsætning

Udnævnt som direktør i Novo Nordisk i 1994

Koncerndirektør i Dako i 1996, hvor han er i  
tre år, inden han bliver topchef for Osteometer

Stifter i 2003 Trackman, hvor han i dag  
er adm. direktør og medejer

KLAUS ELDRUP-JØRGENSEN

Klaus Eldrup-Jørgensen  
har spillet golf siden  
gymnasietiden og drømte 
på et tidspunkt om at blive 
professionel golfspiller.
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“Det ligger dybt i mig, at man skal 
arbejde. Og jeg har altid gerne villet 
tjene mine egne penge,” siger Klaus 
Eldrup-Jørgensen.

58 år og uddannet læge og HD i afsætning

Udnævnt som direktør i Novo Nordisk i 1994

Koncerndirektør i Dako i 1996, hvor han er i  
tre år, inden han bliver topchef for Osteometer

Stifter i 2003 Trackman, hvor han i dag  
er adm. direktør og medejer

KLAUS ELDRUP-JØRGENSEN

Klaus Eldrup-Jørgensen  
har spillet golf siden  
gymnasietiden og drømte 
på et tidspunkt om at blive 
professionel golfspiller.
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“Det var den nemme løsning. 
Ingen tvivl om det,” erkender 
han.

Samtidigt med at han stude-
rer genetik, celler og kredsløb, bobler lysten til at skabe virksomhe-
der. Idéerne vælter ud af ham og lillebror Morten Eldrup-Jørgensen, 
der er tætte makkere. De introducerer blandt andet Nikes golfudstyr 
i Danmark og får agenturet på et laserapparat, der kan vurdere, om 
folk er nærsynede.

Så når der ikke er forelæsninger på universitetet, kører Klaus 
Eldrup-Jørgensen rundt til landets golfbutikker og optikere og sæl-
ger udstyr. Det bliver et par fornuftige forretninger, men for Klaus 
Eldrup-Jørgensen er succesen ikke vigtig.

“Jeg er drevet af at ville lave noget selv. Så det havde heller ikke 
generet mig eller slået mig ud, hvis det var gået galt. Jeg havde bare 
bildt mig selv ind, at det var produktet, den var gal med,” griner han.

“Der var jeg nok lidt for utålmodig,” erkender Klaus Eldrup-Jørgen-
sen, som her 20 år efter ikke lægger skjul på sin store veneration 
for medicinalkoncernen.

“Jeg kunne sagtens se mig have haft en karriere i Novo,” siger 
Klaus Eldrup-Jørgensen, der stadig har en Apis-tyr, som har været 
i Novos logo siden 1926, stående på skrivebordet.

Den utålmodige direktør skifter i stedet til et job som koncern-
direktør hos medicinalvirksomheden Dako, hvor han i tre år har 
ansvaret for marketing og flere datterselskaber.

Men igen går det ikke, som Klaus Eldrup-Jørgensen forventer. 
Den adm. direktør bliver fyret, og Klaus Eldrup-Jørgensen er over-
bevist om, at han skal have topjobbet.

“Det får jeg ikke, og så bliver jeg sur,” siger Klaus Eldrup-Jørgen-
sen, der ikke vil uddybe baggrunden.

Han forlader Dako, rykker et skridt op ad direktørstigen og bli-
ver adm. direktør i biotekselskabet Osteometer, der er stiftet af 
den stærke ejerleder Claus Christiansen, som også er kendt som 
knoglekongen.

Men arbejdet for en anden stærk entreprenør giver gnidninger, 
og Klaus Eldrup-Jørgensen forlader virksomheden efter tre år.

Siden han 15 år tidligere trådte ind i Novo, har Klaus Eldrup-
Jørgensen haft fuld knald på karrieren. Det koster også nogle steder. 
Alle vennerne fra folkeskolen, gymnasiet og medicinstudiet er væk.

“Det er på mange måder ærgerligt, men jeg har prioriteret an-
derledes. Jeg har været heldig at have en hustru, som ikke alene 
har bakket op om mine projekter, men også har været den, der har 
holdt sammen på vores vennekreds,” siger han.

Som 45-årig beslutter han at gøre det, han har haft lyst til hele 
sit liv. Helhjertet forfølge drømmen om at lave sin egen virksomhed.

2003: Iværksætter i egen garage
I England bor en af Klaus og lillebror Morten Eldrup-Jørgensens 
gode venner, Carsten Hallas. Han ejer en række driving ranges, som 
er det sted, hvor golfspillere står og træner deres slag.

Trioen får en idé om at opfinde et system, som i form af præcis 
måling og analyse kan give golfspillere feedback på, hvorfor bolden 
flyver, som den gør. De fatter interesse for doppler-radarteknolo-
gien, der er bedst kendt fra militæret, og som den nordsjællandske 
virksomhed Weibel Scientific er ekspert i.

De tager kontakt til Weibel, hvor de møder radaringeniør Fredrik 
Tuxen. Han kommer et par måneder senere med over i deres drøm 
om at skabe en teknologivirksomhed med fokus på sport. 

I Klaus Eldrup-Jørgensens mave er fornemmelsen helt rigtig. 
Det er nu, han tør gå efter at indfri drømmen om at skabe en stor 
dansk virksomhed.

“Skulle det kikse, har jeg med mit cv og erfaring fået makron-
bunden på plads. Jeg er også blevet gammel, så det var nu, at det 
skulle ske,” lyder det fra Klaus Eldrup-Jørgensen.
Hjemme i villaen ved Strandvejen har han masser af plads, så de 
starter med at udvikle i hans garage. De hyrer fire ingeniører til 
at hjælpe Fredrik Tuxen med at udvikle produktet, der får navnet 
Trackman. 

Først i 2005 rykker de ud af garagen. Samme år tager Trackman 
skridtet ind på den store scene med turen rundt i USA hos de fem 
største golfudstyrsproducenter i verden – Nike, Ping, Taylormade, 
Callaway og Mizuno.

Men selvom han har succes med at være iværksætter, overvejer 
han aldrig at droppe medicinstudiet. Klaus Eldrup-Jørgensen vil 
have papirerne i orden. Så han får gjort sin uddannelse færdig og 
begynder at arbejde som læge. 

Men han bliver skuffet.
Klaus Eldrup-Jørgensen er vokset op med en far, hvis hele om-

gangskreds bestod af overlæger fra Hørsholm Sygehus. De mødtes 
hver lørdag til sauna, hvor de over den efterfølgende øl “løste pro-
blemerne” på sygehuset. Det var dengang, hvor en læge opererede 
en patient, gik hjem og kom tilbage senere på aftenen og kiggede 
til patienten.

“Det var før, det blev den fabrik, som det er i dag. Der var på sy-
gehuset et forhold mellem patient og læge, og sådan en læge ville 
jeg gerne være. Jeg tør godt bruge ordet kald. Det var en livsfilosofi,” 
siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

Den 24-årige nyuddannede læge er frustreret over, at han hele 
tiden skal afspadsere sit overarbejde, og Klaus Eldrup-Jørgensen, 

En blivende og stor virksomhed, 
der producerer i Danmark med 
danske underleverandører.  
Det er målet for Klaus Eldrup-
Jørgensen: “Jeg vil gøre mit til, 
at ikke alle danske succeser 
bliver solgt til udlandet.” 

der ikke kan leve med at arbejde blot 37 timer om ugen, begynder 
at læse en HD i afsætning.

“Jeg skulle ikke sidde hjemme og kukkelure, når jeg havde fri,” 
understreger han og stiller derfor som 22-årig også op til kommu-
nalvalget i Hørsholm for De Konservative. Og bliver valgt.

Med flere succesfulde forretninger bag sig er det oplagt, at Klaus 
Eldrup-Jørgensen i den periode satser alt på iværksætterlivet. Men 
modet svigter.

“Jeg var fyldt med drive og entreprenørskab, men makronbunden 
skulle lige på plads først,” siger han.

Med en medicineksamen og en HD i hånden tager Klaus Eldrup-
Jørgensen et for lægefamilien usædvanligt skridt.

1986: Brev til Mads Øvlisen
Den 28-årige Klaus Eldrup-Jørgensen sætter sig en aften hjemme 
ved skrivebordet og skriver et brev til Novos daværende topchef, 
Mads Øvlisen.

Ud over den sædvanlige smøre får den på alle tangenter om hans 
unikke kombination af en lægeuddannelse og en HD. Det virker. 
Godt nok svarer Øvlisen ikke personligt, men Novo indkalder ham 
til en samtale, og han får et job. I den kommercielle afdeling. 

To år senere tager han til Tyskland, hvor han er med til bygge 
det tyske marked op fra at være Novos blot tiendestørste marked 
til det tredjestørste.

I 1994 er han tilbage i Danmark og bliver udnævnt som direktør i 
Novo Nordisk’ diabetesdivision, hvor han får ansvaret for marketing, 
udviklingsprojekter og klinisk udvikling. Her er han kollega med 
folk som Henrik Gürtler, Mads Krogsgaard og Kaare Schultz, der 
alle senere bliver en del af Novo Nordisk’ øverste ledelse.

Klaus Eldrup-Jørgensen bliver i samme periode gift med Beatrice 
Van Hauen, og de får to drenge og en pige. 
Da konsulenthuset McKinsey i 1996 foreslår at nedbryde medici-
nalkæmpens divisioner og smække afdelinger sammen, kommer 
Klaus Eldrup-Jørgensen i klemme. Mens hans nære direktørkolleger 
får det samlede ansvar for deres afdelinger på tværs af Novo, bliver 
Klaus Eldrup-Jørgensen hængende et niveau under, fordi marke-
tingafdelingerne som de eneste ikke bliver lagt sammen.

Mads Øvlisen understreger, at han kan tage det stille og roligt, 
men de ord passer ikke til Klaus Eldrup-Jørgensen.

“JEG ER DREVET AF AT VILLE  
LAVE NOGET SELV.  SÅ DET HAVDE 
HELLER IKKE GENERET MIG  
ELLER SLÅET MIG UD, HVIS DET 
VAR GÅET GALT. JEG HAVDE BARE 
BILDT MIG SELV IND, AT DET VAR 
PRODUKTET, DEN VAR GAL MED”
KLAUS ELDRUP-JØRGENSEN
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Han forlader Dako, rykker et skridt op ad direktørstigen og bli-
ver adm. direktør i biotekselskabet Osteometer, der er stiftet af 
den stærke ejerleder Claus Christiansen, som også er kendt som 
knoglekongen.

Men arbejdet for en anden stærk entreprenør giver gnidninger, 
og Klaus Eldrup-Jørgensen forlader virksomheden efter tre år.

Siden han 15 år tidligere trådte ind i Novo, har Klaus Eldrup-
Jørgensen haft fuld knald på karrieren. Det koster også nogle steder. 
Alle vennerne fra folkeskolen, gymnasiet og medicinstudiet er væk.

“Det er på mange måder ærgerligt, men jeg har prioriteret an-
derledes. Jeg har været heldig at have en hustru, som ikke alene 
har bakket op om mine projekter, men også har været den, der har 
holdt sammen på vores vennekreds,” siger han.

Som 45-årig beslutter han at gøre det, han har haft lyst til hele 
sit liv. Helhjertet forfølge drømmen om at lave sin egen virksomhed.

2003: Iværksætter i egen garage
I England bor en af Klaus og lillebror Morten Eldrup-Jørgensens 
gode venner, Carsten Hallas. Han ejer en række driving ranges, som 
er det sted, hvor golfspillere står og træner deres slag.

Trioen får en idé om at opfinde et system, som i form af præcis 
måling og analyse kan give golfspillere feedback på, hvorfor bolden 
flyver, som den gør. De fatter interesse for doppler-radarteknolo-
gien, der er bedst kendt fra militæret, og som den nordsjællandske 
virksomhed Weibel Scientific er ekspert i.

De tager kontakt til Weibel, hvor de møder radaringeniør Fredrik 
Tuxen. Han kommer et par måneder senere med over i deres drøm 
om at skabe en teknologivirksomhed med fokus på sport. 

I Klaus Eldrup-Jørgensens mave er fornemmelsen helt rigtig. 
Det er nu, han tør gå efter at indfri drømmen om at skabe en stor 
dansk virksomhed.

“Skulle det kikse, har jeg med mit cv og erfaring fået makron-
bunden på plads. Jeg er også blevet gammel, så det var nu, at det 
skulle ske,” lyder det fra Klaus Eldrup-Jørgensen.
Hjemme i villaen ved Strandvejen har han masser af plads, så de 
starter med at udvikle i hans garage. De hyrer fire ingeniører til 
at hjælpe Fredrik Tuxen med at udvikle produktet, der får navnet 
Trackman. 

Først i 2005 rykker de ud af garagen. Samme år tager Trackman 
skridtet ind på den store scene med turen rundt i USA hos de fem 
største golfudstyrsproducenter i verden – Nike, Ping, Taylormade, 
Callaway og Mizuno.

Men selvom han har succes med at være iværksætter, overvejer 
han aldrig at droppe medicinstudiet. Klaus Eldrup-Jørgensen vil 
have papirerne i orden. Så han får gjort sin uddannelse færdig og 
begynder at arbejde som læge. 

Men han bliver skuffet.
Klaus Eldrup-Jørgensen er vokset op med en far, hvis hele om-

gangskreds bestod af overlæger fra Hørsholm Sygehus. De mødtes 
hver lørdag til sauna, hvor de over den efterfølgende øl “løste pro-
blemerne” på sygehuset. Det var dengang, hvor en læge opererede 
en patient, gik hjem og kom tilbage senere på aftenen og kiggede 
til patienten.

“Det var før, det blev den fabrik, som det er i dag. Der var på sy-
gehuset et forhold mellem patient og læge, og sådan en læge ville 
jeg gerne være. Jeg tør godt bruge ordet kald. Det var en livsfilosofi,” 
siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

Den 24-årige nyuddannede læge er frustreret over, at han hele 
tiden skal afspadsere sit overarbejde, og Klaus Eldrup-Jørgensen, 

En blivende og stor virksomhed, 
der producerer i Danmark med 
danske underleverandører.  
Det er målet for Klaus Eldrup-
Jørgensen: “Jeg vil gøre mit til, 
at ikke alle danske succeser 
bliver solgt til udlandet.” 

der ikke kan leve med at arbejde blot 37 timer om ugen, begynder 
at læse en HD i afsætning.

“Jeg skulle ikke sidde hjemme og kukkelure, når jeg havde fri,” 
understreger han og stiller derfor som 22-årig også op til kommu-
nalvalget i Hørsholm for De Konservative. Og bliver valgt.

Med flere succesfulde forretninger bag sig er det oplagt, at Klaus 
Eldrup-Jørgensen i den periode satser alt på iværksætterlivet. Men 
modet svigter.

“Jeg var fyldt med drive og entreprenørskab, men makronbunden 
skulle lige på plads først,” siger han.

Med en medicineksamen og en HD i hånden tager Klaus Eldrup-
Jørgensen et for lægefamilien usædvanligt skridt.

1986: Brev til Mads Øvlisen
Den 28-årige Klaus Eldrup-Jørgensen sætter sig en aften hjemme 
ved skrivebordet og skriver et brev til Novos daværende topchef, 
Mads Øvlisen.

Ud over den sædvanlige smøre får den på alle tangenter om hans 
unikke kombination af en lægeuddannelse og en HD. Det virker. 
Godt nok svarer Øvlisen ikke personligt, men Novo indkalder ham 
til en samtale, og han får et job. I den kommercielle afdeling. 

To år senere tager han til Tyskland, hvor han er med til bygge 
det tyske marked op fra at være Novos blot tiendestørste marked 
til det tredjestørste.

I 1994 er han tilbage i Danmark og bliver udnævnt som direktør i 
Novo Nordisk’ diabetesdivision, hvor han får ansvaret for marketing, 
udviklingsprojekter og klinisk udvikling. Her er han kollega med 
folk som Henrik Gürtler, Mads Krogsgaard og Kaare Schultz, der 
alle senere bliver en del af Novo Nordisk’ øverste ledelse.

Klaus Eldrup-Jørgensen bliver i samme periode gift med Beatrice 
Van Hauen, og de får to drenge og en pige. 
Da konsulenthuset McKinsey i 1996 foreslår at nedbryde medici-
nalkæmpens divisioner og smække afdelinger sammen, kommer 
Klaus Eldrup-Jørgensen i klemme. Mens hans nære direktørkolleger 
får det samlede ansvar for deres afdelinger på tværs af Novo, bliver 
Klaus Eldrup-Jørgensen hængende et niveau under, fordi marke-
tingafdelingerne som de eneste ikke bliver lagt sammen.

Mads Øvlisen understreger, at han kan tage det stille og roligt, 
men de ord passer ikke til Klaus Eldrup-Jørgensen.

“JEG ER DREVET AF AT VILLE  
LAVE NOGET SELV.  SÅ DET HAVDE 
HELLER IKKE GENERET MIG  
ELLER SLÅET MIG UD, HVIS DET 
VAR GÅET GALT. JEG HAVDE BARE 
BILDT MIG SELV IND, AT DET VAR 
PRODUKTET, DEN VAR GAL MED”
KLAUS ELDRUP-JØRGENSEN

100-3-030417.indd   105 07-03-2017   10:02:21



De handlende

106

De handlende

107

Da de to sidder i flyet hjem om lørdagen, har de solgt en pakke til 
en værdi af 100.000 dollar til alle fem firmaer. De er glade, men 
fejrer det ikke.

“Hvad skulle vi gøre – drikke champagne? Nej. Sådan noget gør 
vi ikke. Vi kører bare på,” siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

De næste år rejser Klaus Eldrup-Jørgensen rundt til kunder i 
hele verden, og de første mange hundrede Trackman er solgt af 
ham personligt.

2016: Drømmen om toppen
Trackman er i dag verdens førende inden for bolddata, vokser årligt 
med 40 pct. og har overskud på den rigtige side af 100 mio. kr.

Kapitalfonde står på nakken af hinanden for at købe selskabet, 
men Klaus Eldrup-Jørgensen og de øvrige ejere har ambitioner om 
noget helt andet.

Han vil skabe en blivende, stor og værdifuld virksomhed, der 
producerer i Danmark og bruger danske underleverandører.

“Jeg vil gøre mit til, at ikke alle danske succeser bliver solgt til 
udlandet. For når det sker, er det uundgåeligt, at tingene ligeså stille 
siver ud af Danmark,” siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

På turen rundt i lokalområdet støder man ind i flere af Trackmans 
underleverandører, og Klaus Eldrup-Jørgensen kan godt lide tanken 
om, at virksomhedens succes også drypper på andre.

“Flere af dem investerer og ansætter folk, fordi de har en tro 
på, at de vokser sammen med os. Det, synes jeg da, er fantastisk,” 
siger han.

Og så bliver Klaus Eldrup-Jørgensen grundlæggende glad, når 
han tænker på, at han har været med til at starte en virksomhed, 
der skaber job og giver folk en løn, så de kan forsørge deres familie.

“Det gør mig stolt, at vi kunne starte med fem mand hjemme i 
min garage, og nu holder der 100 biler herude på parkeringspladsen, 

og der kommer hele tiden flere til,” siger Klaus Eldrup-Jørgensen, 
der trods bugnende millionoverskud selv kører rundt i en BMW 
fra 2008.

“Det er den bedste bil, jeg nogensinde har haft. Vi tjener mange 
penge, ja, men det får mig ikke til at ændre livsstil,” siger han og 
peger på sit tøj og rundt i det spartansk indrettede kontor:  

“Skrivebordet og stolene har fulgt mig siden 1994.”
Måske er det på grund af succesen fra dag 1. Måske er det bare 

en livsindstilling om altid at se fremad. Klaus Eldrup-Jørgensen 
er i hvert fald typen, der hverken gider dvæle ved nutidens eller 
fortidens udfordringer og problemer som iværksætter.

“Jeg synes ikke, at der er noget, som har været svært. Og jeg har 
aldrig tvivlet. Ikke et minut på, at det her var en rigtig god idé, og 
at vi nok skulle lykkes,” understreger han. 

“DET GØR MIG STOLT, AT VI KUNNE 
STARTE MED FEM MAND HJEMME I MIN 
GARAGE, OG NU HOLDER DER 100 BILER 
HERUDE PÅ PARKERINGSPLADSEN, OG 
DER KOMMER HELE TIDEN FLERE TIL”
KLAUS ELDRUP-JØRGENSEN

Radarselskabet Trackman 
har eget kalibreringsrum. 
Her afprøves teknologien, 
som på sekundet bl.a.  
kan give golfspillere  
informationer om, hvor 
bolden er landet, hvordan 
den fløj og med hvilken 
hastighed.
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Da de to sidder i flyet hjem om lørdagen, har de solgt en pakke til 
en værdi af 100.000 dollar til alle fem firmaer. De er glade, men 
fejrer det ikke.

“Hvad skulle vi gøre – drikke champagne? Nej. Sådan noget gør 
vi ikke. Vi kører bare på,” siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

De næste år rejser Klaus Eldrup-Jørgensen rundt til kunder i 
hele verden, og de første mange hundrede Trackman er solgt af 
ham personligt.

2016: Drømmen om toppen
Trackman er i dag verdens førende inden for bolddata, vokser årligt 
med 40 pct. og har overskud på den rigtige side af 100 mio. kr.

Kapitalfonde står på nakken af hinanden for at købe selskabet, 
men Klaus Eldrup-Jørgensen og de øvrige ejere har ambitioner om 
noget helt andet.

Han vil skabe en blivende, stor og værdifuld virksomhed, der 
producerer i Danmark og bruger danske underleverandører.

“Jeg vil gøre mit til, at ikke alle danske succeser bliver solgt til 
udlandet. For når det sker, er det uundgåeligt, at tingene ligeså stille 
siver ud af Danmark,” siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

På turen rundt i lokalområdet støder man ind i flere af Trackmans 
underleverandører, og Klaus Eldrup-Jørgensen kan godt lide tanken 
om, at virksomhedens succes også drypper på andre.

“Flere af dem investerer og ansætter folk, fordi de har en tro 
på, at de vokser sammen med os. Det, synes jeg da, er fantastisk,” 
siger han.

Og så bliver Klaus Eldrup-Jørgensen grundlæggende glad, når 
han tænker på, at han har været med til at starte en virksomhed, 
der skaber job og giver folk en løn, så de kan forsørge deres familie.

“Det gør mig stolt, at vi kunne starte med fem mand hjemme i 
min garage, og nu holder der 100 biler herude på parkeringspladsen, 

og der kommer hele tiden flere til,” siger Klaus Eldrup-Jørgensen, 
der trods bugnende millionoverskud selv kører rundt i en BMW 
fra 2008.

“Det er den bedste bil, jeg nogensinde har haft. Vi tjener mange 
penge, ja, men det får mig ikke til at ændre livsstil,” siger han og 
peger på sit tøj og rundt i det spartansk indrettede kontor:  

“Skrivebordet og stolene har fulgt mig siden 1994.”
Måske er det på grund af succesen fra dag 1. Måske er det bare 

en livsindstilling om altid at se fremad. Klaus Eldrup-Jørgensen 
er i hvert fald typen, der hverken gider dvæle ved nutidens eller 
fortidens udfordringer og problemer som iværksætter.

“Jeg synes ikke, at der er noget, som har været svært. Og jeg har 
aldrig tvivlet. Ikke et minut på, at det her var en rigtig god idé, og 
at vi nok skulle lykkes,” understreger han. 

“DET GØR MIG STOLT, AT VI KUNNE 
STARTE MED FEM MAND HJEMME I MIN 
GARAGE, OG NU HOLDER DER 100 BILER 
HERUDE PÅ PARKERINGSPLADSEN, OG 
DER KOMMER HELE TIDEN FLERE TIL”
KLAUS ELDRUP-JØRGENSEN

Radarselskabet Trackman 
har eget kalibreringsrum. 
Her afprøves teknologien, 
som på sekundet bl.a.  
kan give golfspillere  
informationer om, hvor 
bolden er landet, hvordan 
den fløj og med hvilken 
hastighed.
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Mennesker skal handle, 
arbejde, stride og kæmpe.  
Det kæmpede Grundtvig selv 
bravt for gennem hele livet

AF HENRIK GADE JENSEN,  
SOGNEPRÆST

“Al udvikling kommer indefra, og al ind-
vikling udefra.” Sådan sagde Grundtvig, og 
det viser, at udvikling skabes af personen, 
af vilje, drift og dåd. Omvendt indvikles tin-
gene, når andre parter er for emsige med at 
blande sig i egne forehavender. 

Der skal handles, arbejdes, strides og 
kæmpes. Det var Grundtvigs mantra, og 
det kæmpede han bravt for hele livet. Men-
nesket er et aktivt og agerende væsen. Et 
jævnt og muntert og virksomt liv på jord 
– det var idealet. 

Grundtvig viste selv vejen. Han skrev 
mere end nogen anden dansker, fra han 
var ganske ung, og til kroppen ikke kunne 
mere som 89-årig. Noget af det sidste, han 
skrev, var de sidste linjer i højskolesangen 
om det virksomme liv: “Om kort, om langt 
blev løbebanen spændt, den er til folkegavn, 
den er til grøde.” For Grundtvig var det ak-
tive liv altid til gavn for andre: folkelighed, 
civilsamfund og velstand. Men det skulle 
komme indefra, for ellers indvikler det me-
re, end det udvikler. Det skal komme fra det 
personlige engagement, fra driftig heden, 
troen på fællesskabet, troen på Gud, og at 
vi er sat i livet for at være til for hinanden 
og virke. “Dag og dåd er kæmperim.” 

Grundtvig besad en voldsom tro på, at 
danskerne kunne omgås hinanden uden 
statens snærende bånd. Han ville ingen 
velfærdsstat, ingen socialhjælp, ingen tvun-
gen omfordeling af ressourcerne. Tværti-
mod var han overbevist om, at handlende 
mennesker ville udligne deres forskelle, 
sådan som Adam Smith også oprindeligt 
havde forstået arbejdsdelingen og markeds-
mekanismen.

“Kærlighed alt sit udretter
som nødvendigt, men dog frit,
flytter frit, hvad loven sætter:
skellet mellem mit og dit.”

Grundtvigs 
mantra

KRONIK Da han skrev de berømte ord, at “få har for 
meget og færre for lidt,” var det ikke for at 
plædere for en tvungen indkomstforde-
ling. For ifølge Grundtvig gjaldt det om “at 
afskaffe al anden forsørgelsesret end den 
indbyrdes mellem forældre og børn, og at 
indføre så stor en næringsfrihed, at det kan 
gå, som der står i visen: “Få har for meget 
og færre for lidt”.”

Altså den lykkelige tilstand, hvor vi 
finder “det daglige brød ej mindre i fattig-
mands hytte,” som der også står i sangen, 
var i Grundtvigs vision et resultat af næ-
ringsfrihed og gensidighed og netop ikke 
af statslig indgriben. Grundtvig forestillede 
sig ingen tvangsmekanisme, hvor staten 
tager fra én gruppe og giver til en anden. 
Det er historieforfalskning at citere “få har 
for meget og færre for lidt” og tage det til 
indtægt for et statsdirigeret omfordelings-
samfund. Grundtvig mente det modsatte.

“Kræfternes fri udvikling er den store 
hemmelighed, der skaber blomstrende ri-
ger.” Handler mennesker i frihed og kærlig-
hed, vil goderne udlignes, og det behøver vi 
ingen statslig omfordeling til. Den indvikler 
samfundet og hæmmer udvikling.

Danskeren skal klare sig selv
Derfor var Grundtvig også modstander af 
overførselsindkomster, som lønner pas-
sivitet. 

Som medlem af den grundlovgivende for-
samling i 1848-49 protesterede han imod, 
at der blev foreslået at indføre hjælp fra det 
offentlige som en sidste udvej for “den, der 
ikke kan ernære sig eller sine, og hvis for-
sørgelse ikke påhviler nogen anden.” 

En meget beskeden paragraf i grundlo-
ven, som statsretsprofessor Alf Ross tilmed 
kaldte forfatningsretlig betydningsløs, fordi 
den ikke forpligter Folketinget på en be-
stemt politik.

Alligevel fór Grundtvig i harnisk, fordi 
han ville have handlende og arbejdende 
danskere og ikke passive medborgere. 

“Det er en almindelig forsørgelsesret, 
som denne paragraf stræber at indføre i 
Danmarks grundlov, og så højt og lydeligt, 
som jeg kan, må jeg da protestere derimod 
som en af de største ulykker, som kunne ske 
både for Grundloven og, hvis den kommer 
til at stå i Grundloven, følgelig også for hele 
landet.”

Danskeren skal klare sig selv. Grundtvig 
ville i stedet have indført, at ingen borgere 
skulle kunne straffes for, hvad de udfører 
med deres hænders arbejde. Ingen hjælp fra 
det offentlige, men til gengæld har man ret 

til, hvad man tjener ved eget arbejde. Ingen 
forskel på hvidt og sort arbejde. Staten skal 
ikke straffe eller beskatte det aktive men-
neske.

Grundtvig var bister og stillede forslag 
om, at hvis der skulle stå noget om offentlig 
forsørgelse i grundloven, skulle det præcist 
og objektivt udpeges, hvem der skulle kun-
ne få hjælp, nemlig “de gamle, de syge og 
de forladte børn.” 

Subjektive kriterier om berettiget hjælp 
ville undermineres og betyde, at staten 
snart efter skulle underholde befolknin-
gen. Grundtvig var også skeptisk over for et 
statsligt pensionssystem for embedsmænd.

Aktive og autonome borgere
Fædreland og modersmål var visionen. 
Livs idealet var “opklared gang i ædle fædres 
spor,“ og et fædreland er et traditionsfæl-
lesskab omkring sædvane og kultur. Mo-
dersmålet er hjertet, den åndelige infra-
struktur, som “dejligt klinger i allen stund, 
men dejligst i pigemunde.”

Grundtvig tænkte ikke i universelle be-
greber: “på jorden finder man aldrig men-
neskelighed uden folkelighed.” Vi kan ikke 
omgås hinanden kun som mennesker og 
kun tale menneskesprog med hinanden i 
menneskesamfundet, for vi er alle groet 
ud af en kulturel eller folkelig eller etnisk 
sammenhæng. 

Vi taler det dagligsprog, som mor har 
lært os, med dets uendelige muligheder for 
ordskabelse og poesi og ikke et universelt, 
maskinoversætteligt esperanto. 

Idealet var et samfund af aktive og 
autonome borgere, for hvem kamp for liv 
og dagligt brød samt frihed i skole og kirke 
var det givne. Staten skulle være der, men 
mest som et beskedent monarki, gerne 
enevældigt med borgerlig frihed. Staten 
som lovgiveri og en bureaukratisk maskine 
foragtede han. 

“Al kiv om statsforfatning er kævl om 
kejserens skæg,” sagde han. Vi kan ikke med 
regler sikre et resultat, hvis ikke ånden er 
til stede. 

Grundtvig var imod almindelig værne-
pligt, som blev indført med grundloven, og 
ville i stedet lade landet forsvare frivilligt. 
Og hvis folkets unge mænd ikke ville for-
svare Danmark, så var der heller ikke noget 
at forsvare. Grundtvig besad en voldsom tro 
på frivillighedens kraft. Frivilligheden ud-
vikler, mens staten indvikler.

Begrebet den “sorte skole” stammer fra 
Grundtvig, og det var den offentlige skole 
med terperi og udenadslære. Grundtvig 
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Mennesker skal handle, 
arbejde, stride og kæmpe.  
Det kæmpede Grundtvig selv 
bravt for gennem hele livet

AF HENRIK GADE JENSEN,  
SOGNEPRÆST

“Al udvikling kommer indefra, og al ind-
vikling udefra.” Sådan sagde Grundtvig, og 
det viser, at udvikling skabes af personen, 
af vilje, drift og dåd. Omvendt indvikles tin-
gene, når andre parter er for emsige med at 
blande sig i egne forehavender. 

Der skal handles, arbejdes, strides og 
kæmpes. Det var Grundtvigs mantra, og 
det kæmpede han bravt for hele livet. Men-
nesket er et aktivt og agerende væsen. Et 
jævnt og muntert og virksomt liv på jord 
– det var idealet. 

Grundtvig viste selv vejen. Han skrev 
mere end nogen anden dansker, fra han 
var ganske ung, og til kroppen ikke kunne 
mere som 89-årig. Noget af det sidste, han 
skrev, var de sidste linjer i højskolesangen 
om det virksomme liv: “Om kort, om langt 
blev løbebanen spændt, den er til folkegavn, 
den er til grøde.” For Grundtvig var det ak-
tive liv altid til gavn for andre: folkelighed, 
civilsamfund og velstand. Men det skulle 
komme indefra, for ellers indvikler det me-
re, end det udvikler. Det skal komme fra det 
personlige engagement, fra driftig heden, 
troen på fællesskabet, troen på Gud, og at 
vi er sat i livet for at være til for hinanden 
og virke. “Dag og dåd er kæmperim.” 

Grundtvig besad en voldsom tro på, at 
danskerne kunne omgås hinanden uden 
statens snærende bånd. Han ville ingen 
velfærdsstat, ingen socialhjælp, ingen tvun-
gen omfordeling af ressourcerne. Tværti-
mod var han overbevist om, at handlende 
mennesker ville udligne deres forskelle, 
sådan som Adam Smith også oprindeligt 
havde forstået arbejdsdelingen og markeds-
mekanismen.

“Kærlighed alt sit udretter
som nødvendigt, men dog frit,
flytter frit, hvad loven sætter:
skellet mellem mit og dit.”

Grundtvigs 
mantra

kaldte dem for “afretningsanstalter” og 
udtrykte “en gruelig afsky for alt, hvad 
der kunne kaldes skoletvang.” Hans tro 
på frivilligheden var så stærk, at han ville 
afskaffe den “sorte skole” med disciplin og 
ensretning og i stedet lade det levende ord 
virke til inspiration og motivation. Der er 
mange eksempler fra grundtvigske fri- og 
højskoler på, at det lykkedes, især takket 
være en række fremragende fortællende 
pædagoger i den grundtvigske tradition. I 
dag er det næppe gangbart.

Den grundtvigske tradition var i mange 
år ikke interesseret i Rigsdagen. Målet var 
den folkelige frihed til at skabe egne skoler, 
højskoler, valg- og frimenigheder, skytte- og 
gymnastikforeninger – et slags parallelsam-
fund. Men langsomt blev grundtvigianis-
men også optaget af det politiske, dannede 
eget parti: Det Forenede Venstre i 1870, og 
så blev det frivillige viklet ind i staten, hvor 
det også befinder sig i dag. 

Selvom Grundtvig mest interesserede sig 
for ytringsfrihed og religionsfrihed, så han 
den borgerlige frihed som intimt forbundet 
med åndsfriheden. Det var sider af samme 
sag – “frihed til at bruge både hånd og fod.” 
Frihed er frihed til at tænke, tro og tale, men 
for Grundtvig var det identisk med borgerlig 
frihed, næringsfrihed og frihed for Loke og 
Thor.

Den sidste sætning om friheden for Loke 
er tit skamredet og misbrugt, som om vi skal 
tolerere Loke. Det lå Grundtvig fjernt at to-
lerere det, han anså som værende forkert. 
Grundtvig var en fighter og kæmpede hele 
sit liv med åndens kraft for sine sandheds-
overbevisninger imod alt urigtigt. Han ville 
end ikke plædere for tolerance: “er det ikke 
en neutralitet i den åndelige verden, er det 
ikke en ligegyldighed for meninger, som 
angår menneskets højeste anliggender, en 
ligegyldighed, der forbyder at hade og afsky 
og fordømme hvilken som helst mening det 
måtte være?” 

Grundtvig forbeholdt sig ret til at for-
dømme, hvad han opfattede som usandt og 
skadeligt. Og når det sker med ånd og fri-
hed, fremmes gennem idéernes rivalisering 
et mere vidende, nyttigt og oplyst samfund. 
Når tolerance tabuiserer, skabes kun mørke.

Polemik, fjendskab og censur 
Al udvikling kommer indefra, og al ind-
vikling udefra. Det kunne lyde meget op-
timistisk, som om alt, hvad der kommer fra 
personen selv, altid er godt og positivt. Men 
Grundtvig var en kristen præst, og derfor 
vidste han også, at der også i det indre men-

neske kunne lure fortrædeligheder, afhæn-
gighed, trods og ondskab. Luther kaldte det 
indkrogethed. I kirken kalder vi det synd, og 
det betyder, at verden altid er ufuldkom-
men, mangelfuld og vrang. 

Så indvikling kan også komme indefra, 
i sjældnere tilfælde fra fødslen, men som 
oftest gennem kolde og stivnede og for-
skruede forhold, så det indre kompas går 
i stykker.

Mange mente i 1800-tallet, at Grundtvigs 
eget indre kompas roterede lidt for vold-
somt, for han kastede sig ud i voldsomme 
polemikker mod præster og professorer og 
ofte med stærke og insinuerende anklager. 

Han fik mange fjender, blev underlagt 
censur og blev først feteret sent i livet. Men 
bagved rumsterede det aktive og driftige 
sind, der kæmpede sig frem til anskuelser i 
debat med andres synspunkter, selvom der 
røg mange finker af panden undervejs. 

Derimod kan udvikling sjældent påtvin-
ges udefra. Det kan vi lære af Grundtvig, 
hvis vi ikke har lært det af årtiers mislyk-
kede ulandshjælp eller af militære missio-
ner i Irak og Afghanistan. 

Alt, hvad der har med ånd at gøre, kan 
ikke tvinges frem. 

Det gælder også samfund og sammen-
hængskraft, konjunkturer og renter, frem-
skridt og opsving, retsstat og civilsamfund. 

Det skal initieres af viljer, af livskraft, 
foregangsmænd og -kvinder, af handlende 
mennesker, der vil noget nyt.

Ånd forvandler motiver til gavn
Og fordi vi har med ånd at gøre, er det vig-
tigste ikke den rette hensigt, om de nu også 
gør det for fællesskabets egen skyld, men at 
der købes og sælges, startes op og igang-
sættes, investeres og iværksættes, voves og 
satses, spekuleres og budgetteres. 

Så skal det nok aflejre sig som indkomst, 
arbejdspladser, optjening og kapital. Måske 
ikke i første hug, men så ved utrættelighed 
og nye forsøg på at nyttiggøre sig. 

Ånden forvandler den enkeltes motiver, 
så de bliver til folkegavn. Ånden forbinder 
og forener mennesker ligesom markeds-
mekanismen, selvom de enkelte handlende 
kun er nærsynede og tænker på deres egne 
handlinger. Det gælder altid den aktive 
handlen, hændernes værk, det levende ord 
og alt, hvad der virker ved ånd. 

For som Grundtvig sagde, at hvis man 
“nægter friheden, frivilligheden, modet og 
lykken lejlighed til at vise sig og virke med 
kraft, da forhindrer man det eneste, der kan 
frelse Danmark.”

KRONIK

For Grundtvig var det  
aktive liv altid til gavn  
for andre: folkelighed, 
civilsamfund og velstand. 
Men det skulle komme 
indefra, for ellers  
indvikler det mere,  
end det udvikler

Da han skrev de berømte ord, at “få har for 
meget og færre for lidt,” var det ikke for at 
plædere for en tvungen indkomstforde-
ling. For ifølge Grundtvig gjaldt det om “at 
afskaffe al anden forsørgelsesret end den 
indbyrdes mellem forældre og børn, og at 
indføre så stor en næringsfrihed, at det kan 
gå, som der står i visen: “Få har for meget 
og færre for lidt”.”

Altså den lykkelige tilstand, hvor vi 
finder “det daglige brød ej mindre i fattig-
mands hytte,” som der også står i sangen, 
var i Grundtvigs vision et resultat af næ-
ringsfrihed og gensidighed og netop ikke 
af statslig indgriben. Grundtvig forestillede 
sig ingen tvangsmekanisme, hvor staten 
tager fra én gruppe og giver til en anden. 
Det er historieforfalskning at citere “få har 
for meget og færre for lidt” og tage det til 
indtægt for et statsdirigeret omfordelings-
samfund. Grundtvig mente det modsatte.

“Kræfternes fri udvikling er den store 
hemmelighed, der skaber blomstrende ri-
ger.” Handler mennesker i frihed og kærlig-
hed, vil goderne udlignes, og det behøver vi 
ingen statslig omfordeling til. Den indvikler 
samfundet og hæmmer udvikling.

Danskeren skal klare sig selv
Derfor var Grundtvig også modstander af 
overførselsindkomster, som lønner pas-
sivitet. 

Som medlem af den grundlovgivende for-
samling i 1848-49 protesterede han imod, 
at der blev foreslået at indføre hjælp fra det 
offentlige som en sidste udvej for “den, der 
ikke kan ernære sig eller sine, og hvis for-
sørgelse ikke påhviler nogen anden.” 

En meget beskeden paragraf i grundlo-
ven, som statsretsprofessor Alf Ross tilmed 
kaldte forfatningsretlig betydningsløs, fordi 
den ikke forpligter Folketinget på en be-
stemt politik.

Alligevel fór Grundtvig i harnisk, fordi 
han ville have handlende og arbejdende 
danskere og ikke passive medborgere. 

“Det er en almindelig forsørgelsesret, 
som denne paragraf stræber at indføre i 
Danmarks grundlov, og så højt og lydeligt, 
som jeg kan, må jeg da protestere derimod 
som en af de største ulykker, som kunne ske 
både for Grundloven og, hvis den kommer 
til at stå i Grundloven, følgelig også for hele 
landet.”

Danskeren skal klare sig selv. Grundtvig 
ville i stedet have indført, at ingen borgere 
skulle kunne straffes for, hvad de udfører 
med deres hænders arbejde. Ingen hjælp fra 
det offentlige, men til gengæld har man ret 

til, hvad man tjener ved eget arbejde. Ingen 
forskel på hvidt og sort arbejde. Staten skal 
ikke straffe eller beskatte det aktive men-
neske.

Grundtvig var bister og stillede forslag 
om, at hvis der skulle stå noget om offentlig 
forsørgelse i grundloven, skulle det præcist 
og objektivt udpeges, hvem der skulle kun-
ne få hjælp, nemlig “de gamle, de syge og 
de forladte børn.” 

Subjektive kriterier om berettiget hjælp 
ville undermineres og betyde, at staten 
snart efter skulle underholde befolknin-
gen. Grundtvig var også skeptisk over for et 
statsligt pensionssystem for embedsmænd.

Aktive og autonome borgere
Fædreland og modersmål var visionen. 
Livs idealet var “opklared gang i ædle fædres 
spor,“ og et fædreland er et traditionsfæl-
lesskab omkring sædvane og kultur. Mo-
dersmålet er hjertet, den åndelige infra-
struktur, som “dejligt klinger i allen stund, 
men dejligst i pigemunde.”

Grundtvig tænkte ikke i universelle be-
greber: “på jorden finder man aldrig men-
neskelighed uden folkelighed.” Vi kan ikke 
omgås hinanden kun som mennesker og 
kun tale menneskesprog med hinanden i 
menneskesamfundet, for vi er alle groet 
ud af en kulturel eller folkelig eller etnisk 
sammenhæng. 

Vi taler det dagligsprog, som mor har 
lært os, med dets uendelige muligheder for 
ordskabelse og poesi og ikke et universelt, 
maskinoversætteligt esperanto. 

Idealet var et samfund af aktive og 
autonome borgere, for hvem kamp for liv 
og dagligt brød samt frihed i skole og kirke 
var det givne. Staten skulle være der, men 
mest som et beskedent monarki, gerne 
enevældigt med borgerlig frihed. Staten 
som lovgiveri og en bureaukratisk maskine 
foragtede han. 

“Al kiv om statsforfatning er kævl om 
kejserens skæg,” sagde han. Vi kan ikke med 
regler sikre et resultat, hvis ikke ånden er 
til stede. 

Grundtvig var imod almindelig værne-
pligt, som blev indført med grundloven, og 
ville i stedet lade landet forsvare frivilligt. 
Og hvis folkets unge mænd ikke ville for-
svare Danmark, så var der heller ikke noget 
at forsvare. Grundtvig besad en voldsom tro 
på frivillighedens kraft. Frivilligheden ud-
vikler, mens staten indvikler.

Begrebet den “sorte skole” stammer fra 
Grundtvig, og det var den offentlige skole 
med terperi og udenadslære. Grundtvig 
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Sygeplejerske May Bjerre Eiby har postet 
syv år og 17 mio. kr. i plejehjemmet 
Dagmarsminde, som hun kalder en 
omsorgsoase. Her er filosofien at elske 
beboerne, som alle er demente

Hun gør  dementes 
dage værd at 
skrive hjem  
om

Af MAriA Kentorp
foto AndreAs HouMAnn

Det er de færreste plejehjem, som raske mennesker i 50’erne frivil-
ligt skriver sig på venteliste hos. Det sker på det private plejehjem 
Dagmarsminde ved Græsted, og ventelisten er lang, selvom man 
skal være så heldig eller uheldig – alt efter hvordan man tager det 
– at være svært dement for at få en af de ni stuer. 

Dagmarsminde åbnede i et tidligere snedkerværksted 1. februar 
sidste år efter syv års hårdt arbejde for sygeplejersken May Bjerre 
Eiby med at skaffe både 17 mio. kr. og bankers og samarbejdspart-
neres tillid. Under hele forløbet hæftede hun personligt for al gæld, 
fordi banken ikke troede nok på hendes tanker om en omsorgsoase, 
en betegnelse hun har patenteret for at sikre fremtidens plejehjem 
de samme resultater, som hun har opnået på Dagmarsminde.

May Bjerre Eiby tager begge dele af ordet plejehjem dybt alvor-
ligt. Opskriften lyder på masser af kram, kæledyr, spabehandlinger, 
designermøbler, dejlig mad og troen på, at alle dage skal være værd 
at skrive hjem om.

“I virkeligheden er det meget simpelt, det, vi gør. Vi har erstat-
tet medicin med omsorg. Vi fokuserer i ekstremerne på de bløde 
værdier. Fællesskab, kærlighed og ligeværdighed. Vi holder be-
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Hun gør  dementes 
dage værd at 
skrive hjem  
om

“det føles for mig, som om jeg har  
fundet en nøgle til at bedre tilstanden 

hos nogle, som systemet ikke ellers  
tror på,” siger May Bjerre eiby.
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boerne i hånden, krammer 
dem, spiller musik med 
dem, går tur. Vi tager gode 
gamle Florence Nightinga-
les principper om frisk luft 
og natur alvorligt, så alle be-
boere skal ud hver dag. Det 
er lidt besværligt med jakker 
og sko, men så besværligt er 
det heller ikke, hvis vi gør 
det sammen. Ingen må sidde 
mere end en time alene på 
værelset, for det kan de slet 
ikke tåle. De søger også selv 
fællesskabet. Og rent prak-
tisk kan man jo ene kvinde 
passe på en hel gruppe, hvis 
de sidder ved samme bord.”

Hvornår stod det klart 
for dig, at I havde gang i 
noget helt rigtigt?
“I mine tidligere job har jeg 
altid set en enorm effekt hos 
de demente af, at vi som pro-
fessionelle var nær dem. Men 

jeg var alligevel ikke klar over, hvor langt man kan komme, før 
vi åbnede Dagmarsminde. Allerede en måned efter begyndte den 
første beboer at smide sin rollator, og en anden med lammelser i 
benene begyndte at gå efter nogle måneder. En tredje kan holde 
en gaffel, og en fjerde kan skrive sit navn igen. De er alle trappet 
ud af antipsykotisk, beroligende medicin, sovemedicin, og næsten 
alle er ude af deres antidepressiver. For de behøver dem ikke, og så 
er de heller ikke så underlige at have med at gøre.

Det føles for mig, som om jeg har fundet en nøgle til at bedre 
tilstanden hos nogle, som systemet ikke ellers tror på.”

Hvordan fik du som enkeltperson projektet finansieret?
“Da jeg startede i 2009, købte jeg en restaurant, Claus B, i Tisvil-
deleje, som jeg drev sideløbende med mit job som sygeplejerske 
for at skaffe penge til projektet. Jeg tjente cirka 500.000 kr. over 
fire år, og de blev brugt til udbetaling på ejendommen og løbende 
udgifter som terminer, forsikring og el. Sideløbende rejste jeg 2 mio. 
kr. via lån fra venner og familie og gennem særaftaler med nogle 
af projektets rådgivere og leverandører om at vente med betaling. 
Min mor lånte mig 850.000 kr. ved at tage lån i sit hus, og min bror 
satte sit huskøb i bero og lånte mig 1 mio. kr. Jeg fik selv mulighed 
for at smide yderligere 1 mio. kr. i pga. en arv, og det sikrede mig 
til sidst byggelånet.

Hvorfor ændrede du ikke systemet indefra i stedet for at gå 
hele den lange vej med at åbne et privat plejehjem?
“Jeg arbejdede med ældre mennesker i det traditionelle system og 
så, hvordan man tog sig mindst af de demente. De var bare gamle 
og skulle dø, og man tog dem ikke seriøst. Jeg følte godt, jeg kunne 
gøre en forskel som enkeltperson, men en hel kultur er svær at 
ændre. Det endte altid i konflikter med ledelse og kolleger. Så jeg 
havde brug for at styre det hele selv. På Dagmarsminde er der ingen 
over mig udover tilsynet fra kommunen og Sundhedsstyrelsen.”

på hele døgnet. På sit tidligere plejehjem lå hans omkostninger 
omkring 5000 kr., mens vi klarer os med de 2000 kr., vi får for alle 
beboere. De ville også dø af grin på kommunen, hvis vi ansøgte om 
penge til ekstra goder som f.eks. en motionscykel. Hvis vi ønsker 
noget bestemt udstyr, må vi håbe, nogen vil donere det til os.”

Hvad siger det om vores samfund, at det bliver opfattet som 
progressivt, at Dagmarsminde sætter omsorg og fællesskab 
i højsædet?
“At der er brug for at vende det her på hovedet. Vi er gået i stå i troen 
på, at alt har en teknisk og instrumentel løsning. At lægevidenska-
ben er den eneste vej frem, og de andre metoder er ligegyldige. Og 
mens man venter på en pille, føler jeg, vi spilder tiden ved ikke at 
forfølge andre metoder.

På Dagmarsminde tager vi sygeplejen som fag seriøst – et fag, 
som aldrig før har været taget seriøst.”

Har du planer om at åbne flere plejehjem?
“Det havde jeg, men nu har jeg valgt en anden strategi. Formå-
let med mit liv er at forandre måden at tænke demens. At holde 
debatten i gang. At skabe en bevægelse. Så nu skriver jeg en bog, 
der udkommer senere på året, holder foredrag og taler med politi-
kere. Vejen frem er at certificere andre plejehjem med idéerne fra 
Dagmarsminde-modellen.”

Privat plejehjem for  
demente beliggende ved 
Græsted i Nordsjælland 

Etableret og ejet af den 
35-årige sygeplejerske  
May Bjerre Eiby

Indrettet som et hjem med 
dagligstue, have stue og flere 
slags kæledyr. Plejehjemmet 
har ni selvstændige boliger

Prisen for bolig og forplejning 
er ca. 13.000 kr. om måneden 

For 2000 kr. ekstra får man  
adgang til velværerum med 
varmtvandsbassin, massage, 
frisør, fodterapi m.m.

DagmarsminDe  

Hvad er det grundlæggende problem i plejen af demente i 
det offentlige?
“Det hedder sig, at det kun kan gå ned ad bakke for et menneske 
med demens, og at man er langt fra at finde en medicinsk kur. Og 
fordi den ene pille ikke virker, leder man efter en anden pille. Men 
lad os kigge væk fra piller og opløse dominansen af det naturvi-
denskabelige i sundhedsvæsenet. Den er ikke altid hensigtsmæssig 
og effektiv. Vi kan godt måle den effekt, vores omsorg har. Så lad 
os stoppe med alle de floskler – de er simpelthen så trættende.”

gør i selv noget for at måle effekterne?
“Jeg har ansat en ph.d.-studerende fra Institut for Sygepleje, som 
skal undersøge, hvordan man skaber resultater hos demente gen-
nem omsorg. Hendes løn er ikke finansieret endnu, så jeg betaler 
hende bare af mine egne penge indtil videre. Derudover tester vi alle 
beboeres færdigheder hver anden måned, så vi kan følge deres ud-
vikling. Vi kan se på graferne, at de udvikler sig i en positiv retning.”

mener du, at plejehjem med andre ældre end demente også 
vil kunne lære noget af Dagmarsminde?
“Helt sikkert. Selve strukturen kan overføres. Vi laver konkrete mål 
for hver enkelt beboer og fordeler ansvaret for de enkelte beboeres 
velvære på medarbejderne. F.eks. at Rita skal læse en artikel op for 
de andre to gange i dag.

Og så skal nogle i toppen fjerne nogle af alle de mellemledere, 
der sidder på kontor hele dagen. Mange vil helst sidde der med 
Excel, men altså, det er et regneark. Hvor svært kan 
det være? Jeg kunne have ti gange så mange beboere 
uden at øge min kontortid. Lederne skal ud i plejen 
for at fortjene deres løn. At arbejde på et plejehjem 
handler om at have med beboerne at gøre. Jeg er selv 
i plejen flere gange om ugen, og min souschef er med 
dem hver dag.”

Vi hører typisk, at der mangler tid til pleje i 
det offentlige. Har i større normering end de of-
fentlige plejehjem?
“Vi har måske en lille smule større normering, fordi 
vores ledelse går så meget ind i plejen. Vi har også en 
ekstra nattevagt på, så alle beboere får deres søvn, 
for det kan godt betale sig. Men jeg mener, at alle 
andre plejehjem kan fordele timerne klogere. Mine 
medarbejdere knokler også. Jeg pisker dem lidt. De 
har ingen pauser væk fra beboerne, så de er mere in-
tensivt på end på almindelige, større plejehjem. Men 
det er heldigvis mennesker, der synes, det er sjovt, 
og generelt er det ret underholdende at arbejde med 
demente. De siger mange sjove ting.”

Tror du, private plejehjem hører fremtiden til?
“Ja, for kvaliteten er generelt højere på private pleje-
hjem, så det er vigtigt, de er der. Konkurrence virker 
lige så godt i sundhedsvæsenet som alle andre steder.
I nogle tilfælde gør de private det endda billigere end 
de offentlige, fordi vi ikke har en kommunekasse, vi 
kan søge penge fra, når vi har ekstra behov. Vi har 
en mandlig beboer, der har en medarbejder koblet 

Du siger i en video på jeres facebookside, at i elsker bebo-
erne. er det ikke lidt drastisk ligefrem at sige “elsker”?
“Det er det faktisk ikke, hvis man kender til omsorgsfilosofi, som 
jeg er optaget af. Det fede ved det er, at det ikke er en metode eller 
en teori, men en filosofi, og forstår man den, forstår man alt. Vi er 
der for de her mennesker af moralsk pligt, og vi skal altid dække 
deres behov og finde ud af, hvem de er som mennesker. På den måde 
kan du slet ikke undgå at tage dem i hånden og give dem et kram. 
Omsorg er næstekærlighed.”

Jeg har selv arbejdet som ufaglært på plejehjem for ca. 20 år 
siden. Jeg husker en lugt af tis og lort og ældre mennesker i 
en stand, der ikke ligefrem indbød til kram. Hvordan tackler 
i det hos jer?
“Mange plejehjem har et kæmpe problem med rammerne. Hvis der 
ingen æstetik er, bliver alle dårlige af det. Vi har indrettet vores 
som et rigtigt hjem med smuk belysning, og vi har ingen instituti-
onsmøbler. Vi har valgt designermøbler fra 1960’erne og 1970’erne 
– ikke fordi vi er snobbede, men fordi dem kan de i hvert fald huske. 
Og så sørger vi for at gøre rent og lufte ud. Hvis man gør sig umage 
og holder en høj æstetisk standard, er det et sted, folk har lyst til at 
være. Det mærker vi også på de pårørende, der nærmest kommer 
forbi og hænger ud som på en anden café. 

Dagmarsminde er ikke et sted, hvor de ældre er opbevaret. De 
har et liv her, og det er et rart liv.”

På May Bjerre  
Eibys plejehjem 
har beboerne 
adgang til et 
velværerum  
med varmtvands-
bassin, massage 
og frisør. Omsorg 
er centralt i 
sygeplejerskens 
filosofi.
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boerne i hånden, krammer 
dem, spiller musik med 
dem, går tur. Vi tager gode 
gamle Florence Nightinga-
les principper om frisk luft 
og natur alvorligt, så alle be-
boere skal ud hver dag. Det 
er lidt besværligt med jakker 
og sko, men så besværligt er 
det heller ikke, hvis vi gør 
det sammen. Ingen må sidde 
mere end en time alene på 
værelset, for det kan de slet 
ikke tåle. De søger også selv 
fællesskabet. Og rent prak-
tisk kan man jo ene kvinde 
passe på en hel gruppe, hvis 
de sidder ved samme bord.”

Hvornår stod det klart 
for dig, at I havde gang i 
noget helt rigtigt?
“I mine tidligere job har jeg 
altid set en enorm effekt hos 
de demente af, at vi som pro-
fessionelle var nær dem. Men 

jeg var alligevel ikke klar over, hvor langt man kan komme, før 
vi åbnede Dagmarsminde. Allerede en måned efter begyndte den 
første beboer at smide sin rollator, og en anden med lammelser i 
benene begyndte at gå efter nogle måneder. En tredje kan holde 
en gaffel, og en fjerde kan skrive sit navn igen. De er alle trappet 
ud af antipsykotisk, beroligende medicin, sovemedicin, og næsten 
alle er ude af deres antidepressiver. For de behøver dem ikke, og så 
er de heller ikke så underlige at have med at gøre.

Det føles for mig, som om jeg har fundet en nøgle til at bedre 
tilstanden hos nogle, som systemet ikke ellers tror på.”

Hvordan fik du som enkeltperson projektet finansieret?
“Da jeg startede i 2009, købte jeg en restaurant, Claus B, i Tisvil-
deleje, som jeg drev sideløbende med mit job som sygeplejerske 
for at skaffe penge til projektet. Jeg tjente cirka 500.000 kr. over 
fire år, og de blev brugt til udbetaling på ejendommen og løbende 
udgifter som terminer, forsikring og el. Sideløbende rejste jeg 2 mio. 
kr. via lån fra venner og familie og gennem særaftaler med nogle 
af projektets rådgivere og leverandører om at vente med betaling. 
Min mor lånte mig 850.000 kr. ved at tage lån i sit hus, og min bror 
satte sit huskøb i bero og lånte mig 1 mio. kr. Jeg fik selv mulighed 
for at smide yderligere 1 mio. kr. i pga. en arv, og det sikrede mig 
til sidst byggelånet.

Hvorfor ændrede du ikke systemet indefra i stedet for at gå 
hele den lange vej med at åbne et privat plejehjem?
“Jeg arbejdede med ældre mennesker i det traditionelle system og 
så, hvordan man tog sig mindst af de demente. De var bare gamle 
og skulle dø, og man tog dem ikke seriøst. Jeg følte godt, jeg kunne 
gøre en forskel som enkeltperson, men en hel kultur er svær at 
ændre. Det endte altid i konflikter med ledelse og kolleger. Så jeg 
havde brug for at styre det hele selv. På Dagmarsminde er der ingen 
over mig udover tilsynet fra kommunen og Sundhedsstyrelsen.”

på hele døgnet. På sit tidligere plejehjem lå hans omkostninger 
omkring 5000 kr., mens vi klarer os med de 2000 kr., vi får for alle 
beboere. De ville også dø af grin på kommunen, hvis vi ansøgte om 
penge til ekstra goder som f.eks. en motionscykel. Hvis vi ønsker 
noget bestemt udstyr, må vi håbe, nogen vil donere det til os.”

Hvad siger det om vores samfund, at det bliver opfattet som 
progressivt, at Dagmarsminde sætter omsorg og fællesskab 
i højsædet?
“At der er brug for at vende det her på hovedet. Vi er gået i stå i troen 
på, at alt har en teknisk og instrumentel løsning. At lægevidenska-
ben er den eneste vej frem, og de andre metoder er ligegyldige. Og 
mens man venter på en pille, føler jeg, vi spilder tiden ved ikke at 
forfølge andre metoder.

På Dagmarsminde tager vi sygeplejen som fag seriøst – et fag, 
som aldrig før har været taget seriøst.”

Har du planer om at åbne flere plejehjem?
“Det havde jeg, men nu har jeg valgt en anden strategi. Formå-
let med mit liv er at forandre måden at tænke demens. At holde 
debatten i gang. At skabe en bevægelse. Så nu skriver jeg en bog, 
der udkommer senere på året, holder foredrag og taler med politi-
kere. Vejen frem er at certificere andre plejehjem med idéerne fra 
Dagmarsminde-modellen.”

Privat plejehjem for  
demente beliggende ved 
Græsted i Nordsjælland 

Etableret og ejet af den 
35-årige sygeplejerske  
May Bjerre Eiby

Indrettet som et hjem med 
dagligstue, have stue og flere 
slags kæledyr. Plejehjemmet 
har ni selvstændige boliger

Prisen for bolig og forplejning 
er ca. 13.000 kr. om måneden 

For 2000 kr. ekstra får man  
adgang til velværerum med 
varmtvandsbassin, massage, 
frisør, fodterapi m.m.

DagmarsminDe  

Hvad er det grundlæggende problem i plejen af demente i 
det offentlige?
“Det hedder sig, at det kun kan gå ned ad bakke for et menneske 
med demens, og at man er langt fra at finde en medicinsk kur. Og 
fordi den ene pille ikke virker, leder man efter en anden pille. Men 
lad os kigge væk fra piller og opløse dominansen af det naturvi-
denskabelige i sundhedsvæsenet. Den er ikke altid hensigtsmæssig 
og effektiv. Vi kan godt måle den effekt, vores omsorg har. Så lad 
os stoppe med alle de floskler – de er simpelthen så trættende.”

gør i selv noget for at måle effekterne?
“Jeg har ansat en ph.d.-studerende fra Institut for Sygepleje, som 
skal undersøge, hvordan man skaber resultater hos demente gen-
nem omsorg. Hendes løn er ikke finansieret endnu, så jeg betaler 
hende bare af mine egne penge indtil videre. Derudover tester vi alle 
beboeres færdigheder hver anden måned, så vi kan følge deres ud-
vikling. Vi kan se på graferne, at de udvikler sig i en positiv retning.”

mener du, at plejehjem med andre ældre end demente også 
vil kunne lære noget af Dagmarsminde?
“Helt sikkert. Selve strukturen kan overføres. Vi laver konkrete mål 
for hver enkelt beboer og fordeler ansvaret for de enkelte beboeres 
velvære på medarbejderne. F.eks. at Rita skal læse en artikel op for 
de andre to gange i dag.

Og så skal nogle i toppen fjerne nogle af alle de mellemledere, 
der sidder på kontor hele dagen. Mange vil helst sidde der med 
Excel, men altså, det er et regneark. Hvor svært kan 
det være? Jeg kunne have ti gange så mange beboere 
uden at øge min kontortid. Lederne skal ud i plejen 
for at fortjene deres løn. At arbejde på et plejehjem 
handler om at have med beboerne at gøre. Jeg er selv 
i plejen flere gange om ugen, og min souschef er med 
dem hver dag.”

Vi hører typisk, at der mangler tid til pleje i 
det offentlige. Har i større normering end de of-
fentlige plejehjem?
“Vi har måske en lille smule større normering, fordi 
vores ledelse går så meget ind i plejen. Vi har også en 
ekstra nattevagt på, så alle beboere får deres søvn, 
for det kan godt betale sig. Men jeg mener, at alle 
andre plejehjem kan fordele timerne klogere. Mine 
medarbejdere knokler også. Jeg pisker dem lidt. De 
har ingen pauser væk fra beboerne, så de er mere in-
tensivt på end på almindelige, større plejehjem. Men 
det er heldigvis mennesker, der synes, det er sjovt, 
og generelt er det ret underholdende at arbejde med 
demente. De siger mange sjove ting.”

Tror du, private plejehjem hører fremtiden til?
“Ja, for kvaliteten er generelt højere på private pleje-
hjem, så det er vigtigt, de er der. Konkurrence virker 
lige så godt i sundhedsvæsenet som alle andre steder.
I nogle tilfælde gør de private det endda billigere end 
de offentlige, fordi vi ikke har en kommunekasse, vi 
kan søge penge fra, når vi har ekstra behov. Vi har 
en mandlig beboer, der har en medarbejder koblet 

Du siger i en video på jeres facebookside, at i elsker bebo-
erne. er det ikke lidt drastisk ligefrem at sige “elsker”?
“Det er det faktisk ikke, hvis man kender til omsorgsfilosofi, som 
jeg er optaget af. Det fede ved det er, at det ikke er en metode eller 
en teori, men en filosofi, og forstår man den, forstår man alt. Vi er 
der for de her mennesker af moralsk pligt, og vi skal altid dække 
deres behov og finde ud af, hvem de er som mennesker. På den måde 
kan du slet ikke undgå at tage dem i hånden og give dem et kram. 
Omsorg er næstekærlighed.”

Jeg har selv arbejdet som ufaglært på plejehjem for ca. 20 år 
siden. Jeg husker en lugt af tis og lort og ældre mennesker i 
en stand, der ikke ligefrem indbød til kram. Hvordan tackler 
i det hos jer?
“Mange plejehjem har et kæmpe problem med rammerne. Hvis der 
ingen æstetik er, bliver alle dårlige af det. Vi har indrettet vores 
som et rigtigt hjem med smuk belysning, og vi har ingen instituti-
onsmøbler. Vi har valgt designermøbler fra 1960’erne og 1970’erne 
– ikke fordi vi er snobbede, men fordi dem kan de i hvert fald huske. 
Og så sørger vi for at gøre rent og lufte ud. Hvis man gør sig umage 
og holder en høj æstetisk standard, er det et sted, folk har lyst til at 
være. Det mærker vi også på de pårørende, der nærmest kommer 
forbi og hænger ud som på en anden café. 

Dagmarsminde er ikke et sted, hvor de ældre er opbevaret. De 
har et liv her, og det er et rart liv.”

På May Bjerre  
Eibys plejehjem 
har beboerne 
adgang til et 
velværerum  
med varmtvands-
bassin, massage 
og frisør. Omsorg 
er centralt i 
sygeplejerskens 
filosofi.
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Fabriksdæk

1-2 km wire

Grønland

Canada

Island

200
meters dybde

Årlig kvote
6000 ton

400
meters dybde

Årlig kvote
5000 ton

Torsk Rødfisk Hellefisk
800 til 1200
meters dybde

Årlig kvote
700 ton

Makrel
70-100

meters dybde

Årlig kvote
12.000 ton

Sild
70-100 

meters dybde

Årlig kvote
10.000 ton

Bus, Linje 4A

11.98 meter

Polar Princess

87,6 meter lang
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Frysning
Torsken føres fra sorteringsstationen af 
en sliske ned i en af de seks meter lange 
CO2-frysere, der kan nå temperaturer på 
ned til -50 grader celsius. Fryserne er 
indelt i rum, der hver kan 
indeholde 24 kilo torsk

Sortering
Torsken bliver automatisk vejet og 
ført op over sorteringsstationen.
En arm på samlebåndet svinger ud 

i samme vægtklasse

Rensning
Fra lasten bliver torsken ført ind på 
samlebånd. Medarbejdere retter 
torskene, så de ligger lige på 
samlebåndet. Hovedet bliver adskilt, 
og indvoldene suget ud i en såkaldt 
Baader-maskine, der har en 
kapacitet på 15-22 
torsk i minuttet

Transport
Når en torskeblok efter cirka to timer er frosset 
helt ned, trykker bunden af fryseren blokken op, og 
en robotarm løfter den over på det lange 
transportbånd, der løber til pakkeanlægget

Pakning
Fra det lange transportbånd bliver 
torskeblokken ført ind i pakkeanlægget, 
hvor den først bliver pakket ind i plast og 
pap og til sidst lagt på en palle. Pallen 
bliver kørt ned på lageret med elevator

Begærlighedsrummet
På lageret stabler medarbejdere 
pallerne forsvarligt, da de skal stå 
sikkert i høj sø. Det kan tage cirka en 
måned at fylde lageret, der har plads til 

godt, er der plads til ekstra paller i det, 
der kaldes “begærlighedsrummet” yderst 
i fabrikken, der ellers bliver brugt til  
tomme paller og papkasser
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Fisketank

Elevator 

til l
ager

Intelligent net
Sensorer langs nettet 
måler, hvor fyldt det er, 
fordi fisk ikke må udsættes 
for tryk i for lang tid. 
Skipper afgør, hvornår 
trawlet trækkes ombord, da 
for langt et træk kan skade 
fisken. Dermed sikrer 
man høj kvalitet

Vandflow
Skipper holder løbende 
øje med hastigheden på 
skibet for at sikre et 
godt vandflow gennem 
trawlet. Mens man 
trawler, sejler man 
cirka 3,5 knob

Ene mand på broen
Skipper, som står alene på broen, 
styrer skibet og trawlet og kan se, 
hvor fiskene er, ved hjælp af 
ekkolod og sonar. Samtidig står 
han for radiokommunikation

Trawl-kontrol

Navigation

Radio

Sonar, ekkolod og radar

Tunge ruller og lette kugler
De to 80 meter brede net holdes nede 
på bunden af tunge gummiruller, og 
toppen af nettet holdes oppe af 
lette flydekugler i plast

Slæbt langs bunden
For at holde nettet åbent, bruger man 
såkaldte trawldøre, der sidder 60-100 meter 
oppe ad wiren og trækkes langs havbunden. 
De 6,5 ton tunge stålplader er vinklet, 
så de yderste trawlwirer 
tvinges udad 

Tre kilometer wire
Hver af de tre stålwirer, 
som trawlet trækkes i,
er tre kilometer 
lange

Sådan fanger Polar Princess torsk
Der går mindre end tre timer, fra fiskerne på Polar Princess hiver en torsk 
ombord, til den er fileteret, frosset og pakket på palle. Metoden kaldes 
“Frozen at sea” og sikrer fisk i høj kvalitet til eksportmarkederne.
Her kan du se, hvordan torsk bliver fanget og forarbejdet

Friskfanget til frossen på tre timer
Efter torsken er fanget, føres den ned på fabriksdækket, hvor den 
renses, sorteres i vægtklasser, fryses, filmes, pakkes og sættes på 
paller. Fabriksdækket er tegnet af den danske virksomhed Carsøe 
i 2012 og kan forarbejde 220 ton fisk i døgnet

Trawlet

Fakta om Polar Princess
Længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,6 meter
Bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,6 meter
Tophastighed . . . . . . . . . . . . . . . . 15 knob
Hestekræfter . . . . . . . . . . . . . . 7500
Besætningsmedlemmer . . 25-32
Lastkapacitet . . . . . . . . . . . . . . 1000 ton
Produktionskapacitet . . . . . . . 220 ton/døgn
Byggeår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
(Forlænget 18 meter i 2012)

Kæmpe areal
Polar Seafood Greenland A/S sejler i farvandet øst og vest for Grønland og 
Barentshavet. Afhængig af sæson fanges der torsk, rødfisk, hellefisk, makrel eller 
sild, der findes på vidt forskellige dybder. Polars årlige kvoter til de grønlandske 
farvande for de enkelte arter er bestemt af de grønlandske fiskerimyndigheder

Vestgrønland
Hellefisk
Torsk

Østgrønland
Hellefisk
Torsk
Rødfisk
Makrel 
Sild

Styrepult

Kilde: Carsoe, Baader-Denmark, Polar Seafood, regnskaber
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Omsætning Heraf eksport

En global virksomhed
I disse lande har Polar 
Seafood datterselskaber 
eller kontorer

• Canada

• Danmark

• England

• Grønland

• Norge

• Rusland

• Sverige

• Ukraine

Eksport for over 2 mia. kr.
Eksport til Europa og Fjernøsten udgør langt den største del af Polar Seafoods omsætning

Støt stigende bundlinje
Resultatet er steget med 
næsten 100 pct. i løbet af fem år

Ikke mange nyansættelser
Beskæftigelsesniveauet 
i virksomheden har været stabilt

Global eksportsucces 
Siden stiftelsen i 1984 har Polar Seafood udviklet sig til en global virksomhed og yder et 
væsentligt bidrag til Grønlands økonomi. Blandt virksomhedens stiftere er de nuværende 
ejere Anders Brøns og Jens Salling.

Kæmpe bidrag 
til Grønlands økonomi
Det direkte bidrag svarer til 
lige under 10 pct. af den samlede 
indkomstskat i Grønland

A-skat 141 mio. kr
Afgifter 72 mio. kr.
Selskabsskat 65 mio. kr.
Udbytteskat 37 mio. kr.

I alt 315 mio. kr.

Fabriksdæk

1-2 km wire

Grønland

Canada

Island

200
meters dybde

Årlig kvote
6000 ton

400
meters dybde

Årlig kvote
5000 ton

Torsk Rødfisk Hellefisk
800 til 1200
meters dybde

Årlig kvote
700 ton

Makrel
70-100

meters dybde

Årlig kvote
12.000 ton

Sild
70-100 

meters dybde

Årlig kvote
10.000 ton

Bus, Linje 4A

11.98 meter

Polar Princess

87,6 meter lang
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Frysning
Torsken føres fra sorteringsstationen af 
en sliske ned i en af de seks meter lange 
CO2-frysere, der kan nå temperaturer på 
ned til -50 grader celsius. Fryserne er 
indelt i rum, der hver kan 
indeholde 24 kilo torsk

Sortering
Torsken bliver automatisk vejet og 
ført op over sorteringsstationen.
En arm på samlebåndet svinger ud 

i samme vægtklasse

Rensning
Fra lasten bliver torsken ført ind på 
samlebånd. Medarbejdere retter 
torskene, så de ligger lige på 
samlebåndet. Hovedet bliver adskilt, 
og indvoldene suget ud i en såkaldt 
Baader-maskine, der har en 
kapacitet på 15-22 
torsk i minuttet

Transport
Når en torskeblok efter cirka to timer er frosset 
helt ned, trykker bunden af fryseren blokken op, og 
en robotarm løfter den over på det lange 
transportbånd, der løber til pakkeanlægget

Pakning
Fra det lange transportbånd bliver 
torskeblokken ført ind i pakkeanlægget, 
hvor den først bliver pakket ind i plast og 
pap og til sidst lagt på en palle. Pallen 
bliver kørt ned på lageret med elevator

Begærlighedsrummet
På lageret stabler medarbejdere 
pallerne forsvarligt, da de skal stå 
sikkert i høj sø. Det kan tage cirka en 
måned at fylde lageret, der har plads til 

godt, er der plads til ekstra paller i det, 
der kaldes “begærlighedsrummet” yderst 
i fabrikken, der ellers bliver brugt til  
tomme paller og papkasser
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måler, hvor fyldt det er, 
fordi fisk ikke må udsættes 
for tryk i for lang tid. 
Skipper afgør, hvornår 
trawlet trækkes ombord, da 
for langt et træk kan skade 
fisken. Dermed sikrer 
man høj kvalitet

Vandflow
Skipper holder løbende 
øje med hastigheden på 
skibet for at sikre et 
godt vandflow gennem 
trawlet. Mens man 
trawler, sejler man 
cirka 3,5 knob

Ene mand på broen
Skipper, som står alene på broen, 
styrer skibet og trawlet og kan se, 
hvor fiskene er, ved hjælp af 
ekkolod og sonar. Samtidig står 
han for radiokommunikation

Trawl-kontrol

Navigation
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Tunge ruller og lette kugler
De to 80 meter brede net holdes nede 
på bunden af tunge gummiruller, og 
toppen af nettet holdes oppe af 
lette flydekugler i plast

Slæbt langs bunden
For at holde nettet åbent, bruger man 
såkaldte trawldøre, der sidder 60-100 meter 
oppe ad wiren og trækkes langs havbunden. 
De 6,5 ton tunge stålplader er vinklet, 
så de yderste trawlwirer 
tvinges udad 

Tre kilometer wire
Hver af de tre stålwirer, 
som trawlet trækkes i,
er tre kilometer 
lange

Sådan fanger Polar Princess torsk
Der går mindre end tre timer, fra fiskerne på Polar Princess hiver en torsk 
ombord, til den er fileteret, frosset og pakket på palle. Metoden kaldes 
“Frozen at sea” og sikrer fisk i høj kvalitet til eksportmarkederne.
Her kan du se, hvordan torsk bliver fanget og forarbejdet

Friskfanget til frossen på tre timer
Efter torsken er fanget, føres den ned på fabriksdækket, hvor den 
renses, sorteres i vægtklasser, fryses, filmes, pakkes og sættes på 
paller. Fabriksdækket er tegnet af den danske virksomhed Carsøe 
i 2012 og kan forarbejde 220 ton fisk i døgnet

Trawlet

Fakta om Polar Princess
Længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,6 meter
Bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,6 meter
Tophastighed . . . . . . . . . . . . . . . . 15 knob
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Produktionskapacitet . . . . . . . 220 ton/døgn
Byggeår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
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Kæmpe areal
Polar Seafood Greenland A/S sejler i farvandet øst og vest for Grønland og 
Barentshavet. Afhængig af sæson fanges der torsk, rødfisk, hellefisk, makrel eller 
sild, der findes på vidt forskellige dybder. Polars årlige kvoter til de grønlandske 
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Makrel 
Sild
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Kilde: Carsoe, Baader-Denmark, Polar Seafood, regnskaber
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Torsken føres fra sorteringsstationen af 
en sliske ned i en af de seks meter lange 
CO2-frysere, der kan nå temperaturer på 
ned til -50 grader celsius. Fryserne er 
indelt i rum, der hver kan 
indeholde 24 kilo torsk

Sortering
Torsken bliver automatisk vejet og 
ført op over sorteringsstationen.
En arm på samlebåndet svinger ud 

i samme vægtklasse

Rensning
Fra lasten bliver torsken ført ind på 
samlebånd. Medarbejdere retter 
torskene, så de ligger lige på 
samlebåndet. Hovedet bliver adskilt, 
og indvoldene suget ud i en såkaldt 
Baader-maskine, der har en 
kapacitet på 15-22 
torsk i minuttet

Transport
Når en torskeblok efter cirka to timer er frosset 
helt ned, trykker bunden af fryseren blokken op, og 
en robotarm løfter den over på det lange 
transportbånd, der løber til pakkeanlægget

Pakning
Fra det lange transportbånd bliver 
torskeblokken ført ind i pakkeanlægget, 
hvor den først bliver pakket ind i plast og 
pap og til sidst lagt på en palle. Pallen 
bliver kørt ned på lageret med elevator

Begærlighedsrummet
På lageret stabler medarbejdere 
pallerne forsvarligt, da de skal stå 
sikkert i høj sø. Det kan tage cirka en 
måned at fylde lageret, der har plads til 

godt, er der plads til ekstra paller i det, 
der kaldes “begærlighedsrummet” yderst 
i fabrikken, der ellers bliver brugt til  
tomme paller og papkasser
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fordi fisk ikke må udsættes 
for tryk i for lang tid. 
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for langt et træk kan skade 
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skibet for at sikre et 
godt vandflow gennem 
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på bunden af tunge gummiruller, og 
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lette flydekugler i plast
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såkaldte trawldøre, der sidder 60-100 meter 
oppe ad wiren og trækkes langs havbunden. 
De 6,5 ton tunge stålplader er vinklet, 
så de yderste trawlwirer 
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som trawlet trækkes i,
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Sådan fanger Polar Princess torsk
Der går mindre end tre timer, fra fiskerne på Polar Princess hiver en torsk 
ombord, til den er fileteret, frosset og pakket på palle. Metoden kaldes 
“Frozen at sea” og sikrer fisk i høj kvalitet til eksportmarkederne.
Her kan du se, hvordan torsk bliver fanget og forarbejdet
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Efter torsken er fanget, føres den ned på fabriksdækket, hvor den 
renses, sorteres i vægtklasser, fryses, filmes, pakkes og sættes på 
paller. Fabriksdækket er tegnet af den danske virksomhed Carsøe 
i 2012 og kan forarbejde 220 ton fisk i døgnet
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sild, der findes på vidt forskellige dybder. Polars årlige kvoter til de grønlandske 
farvande for de enkelte arter er bestemt af de grønlandske fiskerimyndigheder
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Torsken føres fra sorteringsstationen af 
en sliske ned i en af de seks meter lange 
CO2-frysere, der kan nå temperaturer på 
ned til -50 grader celsius. Fryserne er 
indelt i rum, der hver kan 
indeholde 24 kilo torsk

Sortering
Torsken bliver automatisk vejet og 
ført op over sorteringsstationen.
En arm på samlebåndet svinger ud 

i samme vægtklasse
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Fra lasten bliver torsken ført ind på 
samlebånd. Medarbejdere retter 
torskene, så de ligger lige på 
samlebåndet. Hovedet bliver adskilt, 
og indvoldene suget ud i en såkaldt 
Baader-maskine, der har en 
kapacitet på 15-22 
torsk i minuttet

Transport
Når en torskeblok efter cirka to timer er frosset 
helt ned, trykker bunden af fryseren blokken op, og 
en robotarm løfter den over på det lange 
transportbånd, der løber til pakkeanlægget

Pakning
Fra det lange transportbånd bliver 
torskeblokken ført ind i pakkeanlægget, 
hvor den først bliver pakket ind i plast og 
pap og til sidst lagt på en palle. Pallen 
bliver kørt ned på lageret med elevator

Begærlighedsrummet
På lageret stabler medarbejdere 
pallerne forsvarligt, da de skal stå 
sikkert i høj sø. Det kan tage cirka en 
måned at fylde lageret, der har plads til 

godt, er der plads til ekstra paller i det, 
der kaldes “begærlighedsrummet” yderst 
i fabrikken, der ellers bliver brugt til  
tomme paller og papkasser
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Fisketank

Elevator 

til l
ager

Intelligent net
Sensorer langs nettet 
måler, hvor fyldt det er, 
fordi fisk ikke må udsættes 
for tryk i for lang tid. 
Skipper afgør, hvornår 
trawlet trækkes ombord, da 
for langt et træk kan skade 
fisken. Dermed sikrer 
man høj kvalitet

Vandflow
Skipper holder løbende 
øje med hastigheden på 
skibet for at sikre et 
godt vandflow gennem 
trawlet. Mens man 
trawler, sejler man 
cirka 3,5 knob

Ene mand på broen
Skipper, som står alene på broen, 
styrer skibet og trawlet og kan se, 
hvor fiskene er, ved hjælp af 
ekkolod og sonar. Samtidig står 
han for radiokommunikation

Trawl-kontrol

Navigation

Radio

Sonar, ekkolod og radar

Tunge ruller og lette kugler
De to 80 meter brede net holdes nede 
på bunden af tunge gummiruller, og 
toppen af nettet holdes oppe af 
lette flydekugler i plast

Slæbt langs bunden
For at holde nettet åbent, bruger man 
såkaldte trawldøre, der sidder 60-100 meter 
oppe ad wiren og trækkes langs havbunden. 
De 6,5 ton tunge stålplader er vinklet, 
så de yderste trawlwirer 
tvinges udad 

Tre kilometer wire
Hver af de tre stålwirer, 
som trawlet trækkes i,
er tre kilometer 
lange

Sådan fanger Polar Princess torsk
Der går mindre end tre timer, fra fiskerne på Polar Princess hiver en torsk 
ombord, til den er fileteret, frosset og pakket på palle. Metoden kaldes 
“Frozen at sea” og sikrer fisk i høj kvalitet til eksportmarkederne.
Her kan du se, hvordan torsk bliver fanget og forarbejdet
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Efter torsken er fanget, føres den ned på fabriksdækket, hvor den 
renses, sorteres i vægtklasser, fryses, filmes, pakkes og sættes på 
paller. Fabriksdækket er tegnet af den danske virksomhed Carsøe 
i 2012 og kan forarbejde 220 ton fisk i døgnet

Trawlet
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Længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,6 meter
Bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,6 meter
Tophastighed . . . . . . . . . . . . . . . . 15 knob
Hestekræfter . . . . . . . . . . . . . . 7500
Besætningsmedlemmer . . 25-32
Lastkapacitet . . . . . . . . . . . . . . 1000 ton
Produktionskapacitet . . . . . . . 220 ton/døgn
Byggeår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
(Forlænget 18 meter i 2012)
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“ Jeg kan 
sikkert 
gøre det 
bedre 
endnu”
AF TOM OKKE
FOTO HANS CHRISTIAN JACOBSEN

Børsen har på nærmeste hold  
fulgt manden bag en af Danmarks 
største erhvervssucceser
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Det styrtregner i Aarhus. Mørket har allerede lagt sig over byen, og 
det er svært at se en meter frem i den dunkle gadebelysning. Folk 
småløber henover det glatte fortorv. Kun én mand går målrettet 
med raske skridt gennem gaderne. Det er Anders Holch Povlsen.
Den 44-årige erhvervsmand bag modekoncernen Bestseller ænser 
knap, hvordan regnen står ned i stænger. Han har travlt. Der er 
meget, han skal nå.

På hjørnet af Sankt Clemens Stræde stopper han op. Ser sig lidt 
omkring, før han stiller sig i læ under en markise. Han kigger på 
bygningen foran sig, Rømerhus, der er pakket ind i stilladser.

“Det bliver godt, det her,” siger han og tørrer en regndråbe af 
kinden.

“Jeg ejer bygningen. Den er over 120 år gammel. Nu har vi brugt 
meget tid på at renovere den, så jeg håber, folk vil synes om resul-
tatet,” siger han og træder ud i regnen igen.

“Kom, vi skal denne vej.”
Anders Holch Povlsen sætter tempoet endnu et nøk i vejret. Der 

er flere bygninger, han skal nå at pege ud. Gennem årene har han 
erhvervet sig en række af de bedst beliggende ejendomme i Aarhus 
Midtby, men det er ikke, fordi han har en stor og forkromet plan 
med de mange opkøb. Tværtimod.

“Jeg køber af ren og skær interesse. Jeg holder meget af gamle 
bygninger og interesserer mig for, hvordan man kan udvikle ejen-
domme og skabe nyt liv omkring dem. Jeg vil ikke kalde det en 
hobby. Mit arbejde er min hobby, så det her er vel mere en slags 
passion,” siger han.

Alene Anders Holch Povlsens brug af ordet passion er et gen-
nembrud. Det er et begreb, han kun sjældent gør brug af, og det 
næsten piner ham at sige det. For passion er forbundet med følelser 
og ligger meget langt fra det, han normalt udtaler sig om. Hvis han 
da overhovedet siger noget som helst.

I mange år har standardkommentaren været den samme, hver 
gang medierne har bedt om en udtalelse fra ham: “Ingen kom-
mentarer,” har det lydt igen og igen.

For Anders Holch Povlsen bryder sig ikke om opmærksomhed. 
Og da slet ikke af den slags, som går tæt på.

Han vedkender sig, at han som erhvervsdrivende i Danmark har 
en række forpligtelser, men at udtale sig om dette og hint – privat 
eller professionelt – ligger ham meget fjernt, for som han siger, har 
han “jo et arbejde at passe.”

“Jeg er ydmyg over for det faktum, at andre synes, det går mig 
og Bestseller godt, og at de gerne vil høre om succesen og det liv, 
jeg lever. Men der er altid et eller andet i mig, der siger, at jeg sik-
kert kan gøre det endnu bedre endnu, så jeg prioriterer at arbejde.”

Manden bag myten
Anders Holch Povlsen er flere gange udråbt som Danmarks næst
rigeste mand. I Storbritannien kalder de ham “The King of Scot-
land,” da han er den største private jordbesidder i højlandet, mens 
han i Rumænien er kendt som en slags filantrop, der opkøber store 
skovområder til naturbevarelse.

Herhjemme er det de færreste, der ved, hvem han er. Han er langt 
fra allemandseje. Men det er det tøj og de mærker, han står bag. Med 
brands som Jack & Jones, Vero Moda, Only og Selected er Bestseller-
koncernen en fast del af det danske bybillede. Men også på globalt 
plan er Bestseller en mastodont med flere tusinde butikker.

44 år, ejer og adm. direktør i modevirksomheden 
Bestseller A/S, der omsætter for ca. 23 mia. kr. årligt

Er desuden majoritetsejer af butikskæden Normal 
samt storaktionær i flere online-butikker, bl.a. Asos,  
Zalando, Stylepit, Whiteaway og Nemlig.com

Har læst på Anglia Ruskin University i  
Cambridge, England og på Fachhochschule  
für Wirtschaft i Berlin, Tyskland

Er samboende med Anne Storm Pedersen,  
med hvem han har fire børn. Familien bor på 
landstedet Constantinsborg syd for Aarhus

ANDERS HOLCH POVLSEN

Læg dertil Anders Holch Povlsens private investeringer i virksomhe-
der som Nemlig.com, Normal, Skousen, Whiteaway samt internet-
fænomener som Asos, Zalando, Stylepit og Miinto, og der dannes et 
billede af en mand, som favner bredt, og som åbenbart har fundet 
formlen på flere timer i døgnet.

Men nej, Anders Holch Povlsen har kun 24 timer til rådighed hver 
eneste dag, året rundt. Til gengæld er hver enkelt af dem pakket 
fuldstændig til bristepunktet.

At få en aftale med ham i kalenderen er lidt af et mirakel. Og 
da første del af dette interview finder sted i Aarhus en sen decem-
berdag, er det også med tre kvarters forsinkelse, og først da alle 
andre medarbejdere i Bestseller-bygningen på havnen for længst 
er gået hjem.

Der er ikke nogen historie
Han tager imod på fjerde sal i det nyopførte domicil, som er skabt 
af tegnestuen C.F. Møller, men nærmest håndholdt af Anders Holch 
Povlsen selv.

Han har været “totalt hands-on” på hele projektet, fortæller han 
og tilføjer, at han skam kender hver en krog i bygningen. 

Efter planen skal han sammen med sine nærmeste medarbejdere 
rykke ind på øverste etage, men da denne endnu ikke er helt færdig, 
har han indrettet et interimistisk kontor på en etage, der er helt 
tom på nær et par skriveborde og et sparsomt møbleret mødelokale.

Stemningen er uformel, og det samme er hovedpersonen. Han er 
afslappet klædt i et par blå bukser, en hvid skjorte og en mørkeblå 
vest. Han holder håret på hovedet kort, men skægget har fået lov 
at gro. Ikke på hipster-manér, men velplejet.

Et øjeblik sidder han lidt uroligt på sin stol og tjekker sin mo-
biltelefon op til flere gange, men lægger den så fra sig og ser op.

“Altså, jeg synes jo ikke selv, der er en historie. Hvad er det 
egentlig, du vil fortælle?” siger han, da den indledende smalltalk 
er overstået.

“Jeg driver en virksomhed, og vi klarer os fornuftigt, men jeg skal 
ikke stå frem i Børsen, fordi jeg om trefire år skal ud at have nyt 
job og sige, at jeg engang har været i avisen. Det skal jeg jo ikke. 
Jeg bliver her,” siger han og lægger armene over kors.

To uger senere står  
Anders Holch Povlsen 
på fjerde sal i Bestseller- 
bygningen i Aarhus med 
sin mobiltelefon i hånden. 

Han taler hurtigt. 
Han taler meget. 
Han taler forretning.

Men da snakken lidt  
senere handler om ham,  
bliver han helt stille.  
Det er, som om han går  
fra femte gear ned i første.  
Eller endnu længere ned. 
Han er uvant i situationen 
og føler måske ubehag ved 
de personlige spørgsmål.
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Det er lidt op ad bakke, men Anders Holch Povlsen ved godt, at 
han gemmer på en historie, der har alle elementer af fascination.

Det er historien om en ung mand, der i 2001 overtager forældre-
nes livsværk og på rekordtid mangedobler omsætningen og gør sig 
selv til en af de absolut mest succesrige erhvervspersonligheder i 
nyere tid. 

Og det endda uden at føre sig frem i medier, VL-grupper eller på 
den internationale jetset-scene. Noget, der for ham, lyder nærmest 
absurd.

“Nej, nej, nej. Du ser ikke mig eller min familie på den røde løber 
eller til gallapremierer og den slags. Aldrig. Det er helt bevidst fra 

vores side at holde os tilbage. Måske er det ud fra devisen om, at 
den, der lever stille, lever godt,” siger han.

“Men jeg har været heldig. Begge mine forældre har altid drevet 
virksomhed, og jeg har altid syntes, det var interessant. Hvad enten 
jeg var med min mor ude på lageret eller med min far ude at se på 
butikker. Jeg husker også de aftener, hvor jeg blev sent oppe og 
hørte min far tale i telefon med leverandører. Det lød simpelthen så 
spændende. Senere begyndte jeg at pjække fra gymnastiktimerne, 
for jeg ville hellere over på lageret og give en hånd med. Jeg var 
fascineret af det, der foregik derovre. Jeg var vel 13-14 år gammel.”
Så måske er dét fortællingen? Historien om drengen, der i en tidlig 
alder ser lyset i hårdt arbejde og så bare knokler derudaf? Er det 
dén historie, han vil gå med til at tale om? Kan vi lave en aftale?

“Ja, men så synes jeg også, du skal med til Brande, til hovedkon-
toret. Og du skal altså stå tidligt op,” siger han og giver sin sekretær 
besked om, at der skal endnu en aftale i kalenderen.

Arbejdet fylder alt i familien
To uger senere står Anders Holch Povlsen på fjerde sal i Bestseller-
bygningen i Aarhus med sin mobiltelefon i hånden. 

Han taler hurtigt. Han taler meget. Han taler forretning.
Men da snakken lidt senere handler om ham, bliver han helt 

stille. Det er, som om han går fra femte gear ned i første. Eller endnu 
længere ned. Han er uvant i situationen og føler måske ubehag ved 
de personlige spørgsmål.

Spørger man ham om Bestseller, om Zalando eller Nemlig.com, er 
der ingen problemer. Kun når emnet hedder Anders Holch Povlsen, 
bliver der stille. Men langsomt åbner han op. Han taler sig varm. 
Især familien vil han gerne fortælle om, for det er hér, det hele 
begynder.

“Jeg har en fin barndom. Jeg vokser op på en bondegård, Kærby, 
nær Brande, og mine forældre arbejder meget, men jeg føler ikke 
noget afsavn. Når vi som familie er på rejser sammen – du kan ikke 
kalde det ferier – så er det altid med forretning for øje. Vi besøger 
leverandører og sælgere over hele verden. Det handler altså ikke 
om at ligge på stranden...”

Anders Holch Povlsen smiler for første gang. Et lille, skælmsk 
smil, men det er der. Han holder ikke øjenkontakt længe ad gangen, 
men ser ofte ned i gulvet eller ud i horisonten gennem de meterstore 
vinduer med direkte vue til Aarhus Havn. Det er, som om han har 
brug for at søge ind i sig selv for at finde svar på de spørgsmål, han 
kun sjældent bliver stillet. Han er ikke typen, der befinder sig så 
meget inde i sin egen navle. Det har han simpelthen ikke tid til.

Han fortæller, at arbejdet og virksomheden fylder alt i familien, 
mens han vokser op, men han synes ikke, forældrene prioriterer 
forkert, for han kan jo mærke, at arbejdet gør dem glade, og han 
gør selv sit for at suge viden til sig. Det er derfor, han i en tidlig 
alder opsøger arbejdet på lageret, og her lærer han en vigtig lektie.

“Det handler om at gå forrest. Og jeg giver den gas. De varer, 
der kommer ind på lageret i dag, skal også ud i dag. Jeg husker en 
eftermiddag i starten af min karriere, hvor nogle af de ansatte vil gå 
hjem, før arbejdet er gjort. Så siger jeg til dem: “Okay, det skal I ikke 
tænke på. Jeg gør det bare selv.” Altså det virker jo ti gange bedre 
end en masse e-mail eller Power Point-præsentationer, når man 
selv går forrest med et godt eksempel. Jeg tror allerede dengang, 
at folk, der tænker, jeg bare er chefens søn, får et andet billede og 
et andet indtryk af mig.”

“Ledelsesstrukturen i Bestseller er enkel  
og nærværende,” siger Anders Holch  
Povlsen. “Der er ledere i selv stændige  
enheder, som hver især kæmper for  
deres, men de skal være loyale over  
for virksomheden som helhed.”
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“95 PCT. AF VORES 
OMSÆTNING  
LIGGER UDEN FOR  
DANMARK, SÅ DET 
VIL VÆRE EN  
HÆMSKO, HVIS VI 
KUN SER OS SELV 
SOM DANSKE. VI ER 
EN INTERNATIONAL 
FORRETNING”
ANDERS HOLCH POVLSEN

“DET ER JEG JO IKKE 
SÆRLIG STOLT AF, 
FOR DET ER IKKE 
DEN OPTIMALE 
MÅDE AT STARTE EN 
VIRKSOMHED PÅ. 
ALTSÅ FOR LÅNTE 
PENGE”
ANDERS HOLCH POVLSEN

Som 19-årig bliver han af sin far, Troels Holch Povlsen, taget med 
til et bestyrelsesmøde i Bestseller, og dén oplevelse husker han 
helt klart.

“Jeg er tidligt begyndt at interessere mig for regnskaber, og som 
ung får jeg fat i de årlige branchebøger, hvor jeg læser om alt fra 
vækstrater til nøgletal, omsætning og bundlinje. Det fascinerer mig, 
og jeg sluger det råt. Det bliver nærmest en sport for mig, og jeg 
kan se, at det har en værdi, da jeg til mit første bestyrelsesmøde i 
Bestseller overrasker alle de andre, netop fordi jeg er så godt inde i 
tallene, og de synes, det er sjovt. Vi er jo på samme hold.”

Men derfra til selv at skulle overtage hele forretningen en dag, 
er der endnu langt, erkender han.

“Mine forældre prøver også tidligt at forklare mig, at det ikke 
nødvendigvis er lykken at være anden generation og overtage en 
familievirksomhed, og de tilføjer, at det slet ikke er en selvfølge, 
at jeg kan blive del af virksomheden. Det har nok den modsatte 
effekt på mig, for da bliver jeg først rigtig interesseret og arbejder 
endnu hårdere.”

Forretning for lånte penge
Den største test kommer i 1996, da han som 24-årig af sin far bliver 
bedt om at overtage en skrantende Bestseller-forretning, tøjmærket 
Vila, som har kørt med underskud i nogle år. Flere direktører er 
allerede blevet fyret, da Anders Holch Povlsen bliver sat i spidsen.
“Jeg er kommet hjem fra mine studier i Tyskland og England, da 
min far en dag spørger mig, hvad min plan egentlig er? Men da jeg 
ikke lige på stående fod kommer op med en færdig idé, så sørger 
han for at aktivere mig med Vila,” siger Anders Holch Povlsen, der 
især husker ét telefonopkald fra de dage.

“Det er fra Kaj Laursen nede i Unibank i Brande, der siger til mig, 
at han har hørt, jeg skal låne nogle penge. “Nå, hører du det? Hvem 

hører du det fra?” spørger jeg, 
og så fortæller han, at han har 
talt med min far om, at jeg 
skal købe halvdelen af Vila, 
men at jeg skal låne pengene. 
Det er jeg jo ikke særlig stolt 
af, for det er ikke den optimale 
måde at starte en virksomhed 
på. Altså for lånte penge, men 
sådan bliver det.”

Anders Holch Povlsen er-
kender i dag, at det er et smart 
træk af faderen, som han 
beskriver som både “meget 
forudseende og med et helt 
fantastisk instinkt.”

“Han sætter mig i spidsen 
for Vila ud fra den tanke, at hvis noget i forvejen går så dårligt, kan 
det vel kun gå bedre.”

Fire år senere er Vila en bragende succes, og mærket modtager 
årets landsdækkende gazellepris af dagbladet Børsen, der fremhæ-
ver en vækstrate på over 1200 pct.

“Det lykkes os at forvandle Vila, og det er stort set med de sam-
me ansatte, som i mange år skaber underskud. Vi formår at ændre 
kulturen i virksomheden og giver den en skalle. Det giver gode 

resultater, og jeg lærer en masse om virksomhedsdrift. Vila er min 
læreplads, hvor jeg lærer hele værdikæden at kende.”

Anders Holch Povlsen har pludselig en ny aftale, der står for 
døren. Fortsættelsen af historien må derfor vente til senere ud på 
eftermiddagen, da han er på rundtur i Bestseller-huset ud fra de-
visen “management by walking around.”

Et interview med ham må også nødvendigvis foregå on-the-go, 
for sådan er han. I gang. Altid. Han står sjældent stille, og selv hvis 
han sidder ned, er der gerne en finger, der kører ivrigt op og ned på 
bordpladen. Der brænder en ild i ham. Og der skal ske noget. Hele 
tiden. Er han et utålmodigt menneske?

“Lad mig sige det sådan, at jeg ikke er typen, der nedsætter ar-
bejdsgrupper til at tænke over tingene. Vi er også meget opmærk-
somme på ikke at bruge al vores tid på interne møder,” siger han 
og springer et par trin op ad den store marmortrappe, der løber 
gennem hele huset.

Ved et lille tekøkken falder han i snak med en yngre, mandlig 
medarbejder, der er ved at sætte en tallerken på plads i opvaske-
maskinen.

“Hvad så? Går det godt?” spørger han den unge mand, der ser 
forbavset op på chefen. Som i chefen for det hele.

“Ja, jo tak. Det går fint,” siger han lettere perpleks.
“Hvad arbejder du så med? Spændende, men er du glad? Hvad er 

dit budget? 15.000 euro? Uhh, pas på med det der. Det kan koste os 
dyrt,” siger Anders Holch Povlsen i en byge af hurtige spørgsmål, 
der ender i en snak om fordele og ulemper ved brugen af traditio-
nelle trykte kataloger modsat digitale ipapers, der har den fordel, 
at “de løbende kan opdateres, og så er de jo billigere,” siger Anders 
Holch Povlsen.

“Ham, vi lige mødte, er en vigtig medarbejder. Han har et stort 
ansvar og spiller en nøglerolle i den digitale omstilling, vi er i gang 
med,” lyder forklaringen, da vi er på vej tilbage til kontoret.

“Det er afgørende, at vi får en fuldstændig digital engrosfor-
retning og ikke hænger fast i fortiden. Vi er nødt til at gå all-in på 
det digitale, som vi jo godt ved, er fremtiden.”

Flere vil handle online
Anders Holch Povlsen vurderer, at den digitale omstilling er den 
største udfordring i hans tid som ejer og leder af koncernen, men 
han tror også, at de fysiske butikker har en fremtid side om side 
med online-handlen.

“Der bliver måske færre, men større Bestseller-butikker, som alle 
skal linkes op på en digital platform, ligesom vores kundeklubber 
skal udvikles, så vi sikrer loyalitet mellem butik og kunderne, der 
vil opleve brandet live. De skal stadig have et sted, hvor oplevelsen 
står i centrum, men langt flere vil fremover benytte sig af online-
mulighederne. Det er hævet over enhver tvivl.”

Der er dog ikke så meget digital udvikling over den gammeldags 
A4papkalender, som han lidt efter finder frem i et lokale oppe på 
fjerde sal. Det er tid til kalendermøde med sekretæren, og de næ-
ste tre måneders aftaler bliver kørt igennem, mens Anders Holch 
Povlsen med sin kuglepen laver noter ude i siden af kalenderen.

Sekretæren sætter sig direkte over for ham, og så går det ellers 
hurtigt.

“Så har vi Kina, ligesom jeg har sat Indien ind. Australien er 
tilføjet i marts. Og det er bare de store rejser. De mindre rundt 

omkring i Europa tager vi ad hoc, ligesom vi nok må skubbe Canada 
og Latinamerika til efter sommer,” forklarer sekretæren.

Anders Holch Povlsen nikker ivrigt, scanner kalenderen og ser op.
“Jeg er nødt til at tage til London hurtigst muligt.”
“Kan det vente?”
“Hvornår skal jeg derover næste gang?”
“Den 30.”
“Så skal det være før.”
“Du har jo også et møde i Oxford.”
“Yes, vi lander i Oxford. Så er der noget med, at jeg kan tage et 

hurtigtog ind til London. Det gør vi. Følger du lige op på det, så 
vender jeg retur i aften.”

Sekretæren afslutter mødet med at skubbe en bunke papirer 
tværs over bordet. Anders Holch Povlsen underskriver dem i rivende 

fart uden at tjekke, hvad det 
egentlig er, han godkender.

“Altså hvis de vil snyde 
mig, kan de gøre det,” siger 
han.

“Det gør de nok ikke. Papi-
rerne kommer nede fra vores 
juridiske afdeling, så jeg reg-
ner med, at de har styr på det. 
Kom, vi smutter,” siger han og 
småløber hen til elevatoren.

Nede i parkeringskælderen 
holder en chauffør klar i en 
koksgrå Tesla Model X. An-
ders Holch Povlsen har ikke 
selv noget kørekort.

“Det har man ikke, når man 
overhaler politiet med 212 
km/t,” konstaterer han tørt.

“Folk spørger mig tit, om 
det ikke irriterer mig, at jeg har mistet mit kørekort, men alle er 
lige for loven, og jeg savner det egentlig ikke. Jeg bruger min tid i 
bilen til at snakke med folk over telefonen og få fulgt op på nogle 
e-mail. Det fungerer,” siger han og beder chaufføren hente ham i 
den anden ende af byen om 30 minutter.

“Lad os gå en tur,” siger han og smutter ud i aftenmørket, hvor 
regnen tager til.

Det mest værdifulde aktiv
Anders Holch Povlsen går op gennem latinerkvarteret, hvor han 
udpeger en række bygninger, han netop har opkøbt. Han fortæller, 
at han med tiden vil sætte dem nænsomt i stand med respekt for 
kvarterets kvaliteter, og tilføjer så, at han også ejer en række cen-
trale bygninger i København og nogle stykker i London. Men han 
er træt af, at engelske medier for nylig skrev, at han ejer 11 godser 
i Skotland. Der er kun tale om tre, men det er rigtigt, at han op til 
flere gange har opkøbt omkringliggende jord, så han nu råder over 
et større landareal. Et område, han sætter stor pris på, og som han 
ofte selv besøger, fortæller han.

“Min familie og jeg tilbragte nytår sammen i Skotland. Det er et 
smukt område med nogle dejlige mennesker. Naturen er fantastisk, 
selvom det ofte bare er lyng og lidt højmose. Anderledes ser det 

ud i Rumænien, hvor jeg har købt en del land til naturbevarelse. 
Det er primært skovarealer, men nok den eneste mulighed, vi har 
her i Europa, for at lave noget, der bare minder en lille smule om 
de nationalparker, man har i USA. Jeg er af den klare opfattelse, at 
vores natur – og særligt den vilde natur – er det mest værdifulde 
aktiv, vi overhovedet har,” siger Anders Holch Povlsen, der også har 
planer om at investere mere aktivt i Afrika ud fra devisen om, at vi 
skal passe på vores jord, mens vi kan.

“Når jeg involverer mig i naturbevarelse, handler det ikke kun 
om livskvalitet, men også om at tænke langsigtet og planlægge en 
fornuftig brug af jordens ressourcer. Det hele handler ikke kun om 
økonomisk vækst, men også om herlighedsværdier.”

Et øjeblik står han og ser sig omkring, men får så øje på chauf-
føren, der holder og venter ovre på den anden side af gaden. Klokken 
nærmer sig 19, og han har en fast aftale med sin familie om, at når 
han er i Danmark, så spiser han aftensmad hjemme kl. 19.30 tre 
gange hver uge. Det er en aftale, han holder.

Kina hører til kongedømmet
Det er stadig mørkt, da Anders Holch Povlsen næste morgen hopper 
ind på passagersædet i Tesla’en foran landstedet Constantinsborg 
syd for Aarhus, hvor han bor sammen med sin familie.

Han tygger ivrigt på et stykke tyggegummi og har knap nok fået 
selen på, før han er i gang med dagens første telefonopkald. Klok-
ken er 07.51.

Vi er på vej til Bestsellers hovedkvarter i Brande, hvor mere end 
1400 ansatte til daglig arbejder med salg, indkøb, design, marketing 
og it. Det er dog kun en lille del af koncernens mange ansatte, der 
holder til her i det midtjyske, og spørger man Anders Holch Povlsen 
selv, er det ikke engang sikkert, at Bestseller fremover vil være en 
udpræget dansk virksomhed.

“Det er vi jo heller ikke i dag. Vores design er måske skandinavisk 
inspireret, men 95 pct. af vores omsætning ligger uden for Danmark, 
så det vil være en hæmsko, hvis vi kun ser os selv som danske. Vi 
er en international forretning.”

Og dét endda i en grad, som ikke tidligere har været kendt, for 
Anders Holch Povlsen fortæller nu for første gang offentligt, at han 
allerede for fem år siden overtog faderens ejerskab i den kinesiske 
del af Bestseller, som drives sammen med to partnere. Det er en 
stor organisation med over 6000 forretninger, som på verdensplan 
får antallet af Bestseller-butikker helt op i nærheden af 10.000. 
Den kinesiske del af virksomheden drives dog fortsat separat og 
har som sådan ikke noget med den danske del af Bestseller at gøre, 
fortæller han.

“Man kan dog godt sige, at det er selve vores generationsskifte, 
som bliver tilendebragt der. Men det er ikke noget, vi på det tids-
punkt eller siden har ønsket at gå ud og skilte med,” som han siger.

“Sådan noget kan hurtigt komme til at fylde alt for meget, og det 
har jeg ingen interesse i.”

Anders Holch Povlsen har dermed nok at se til, når han vil indfri 
sin ambition om at være en topchef, der er “tæt på” sin organisation. 
Med over 40 kontorer rundt om i verden handler hans hverdag om 
at være på vej. I transit. Fra et sted til et andet. Fra land til land.

Han fortæller, at han stort set er bortrejst i udlandet hver anden 
uge, men at han ser det som en nødvendighed, for “man skal ikke 
begå den fejl at tro, at hovedkontoret altid er de klogeste.”
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vækstrater til nøgletal, omsætning og bundlinje. Det fascinerer mig, 
og jeg sluger det råt. Det bliver nærmest en sport for mig, og jeg 
kan se, at det har en værdi, da jeg til mit første bestyrelsesmøde i 
Bestseller overrasker alle de andre, netop fordi jeg er så godt inde i 
tallene, og de synes, det er sjovt. Vi er jo på samme hold.”

Men derfra til selv at skulle overtage hele forretningen en dag, 
er der endnu langt, erkender han.

“Mine forældre prøver også tidligt at forklare mig, at det ikke 
nødvendigvis er lykken at være anden generation og overtage en 
familievirksomhed, og de tilføjer, at det slet ikke er en selvfølge, 
at jeg kan blive del af virksomheden. Det har nok den modsatte 
effekt på mig, for da bliver jeg først rigtig interesseret og arbejder 
endnu hårdere.”

Forretning for lånte penge
Den største test kommer i 1996, da han som 24-årig af sin far bliver 
bedt om at overtage en skrantende Bestseller-forretning, tøjmærket 
Vila, som har kørt med underskud i nogle år. Flere direktører er 
allerede blevet fyret, da Anders Holch Povlsen bliver sat i spidsen.
“Jeg er kommet hjem fra mine studier i Tyskland og England, da 
min far en dag spørger mig, hvad min plan egentlig er? Men da jeg 
ikke lige på stående fod kommer op med en færdig idé, så sørger 
han for at aktivere mig med Vila,” siger Anders Holch Povlsen, der 
især husker ét telefonopkald fra de dage.

“Det er fra Kaj Laursen nede i Unibank i Brande, der siger til mig, 
at han har hørt, jeg skal låne nogle penge. “Nå, hører du det? Hvem 

hører du det fra?” spørger jeg, 
og så fortæller han, at han har 
talt med min far om, at jeg 
skal købe halvdelen af Vila, 
men at jeg skal låne pengene. 
Det er jeg jo ikke særlig stolt 
af, for det er ikke den optimale 
måde at starte en virksomhed 
på. Altså for lånte penge, men 
sådan bliver det.”

Anders Holch Povlsen er-
kender i dag, at det er et smart 
træk af faderen, som han 
beskriver som både “meget 
forudseende og med et helt 
fantastisk instinkt.”

“Han sætter mig i spidsen 
for Vila ud fra den tanke, at hvis noget i forvejen går så dårligt, kan 
det vel kun gå bedre.”

Fire år senere er Vila en bragende succes, og mærket modtager 
årets landsdækkende gazellepris af dagbladet Børsen, der fremhæ-
ver en vækstrate på over 1200 pct.

“Det lykkes os at forvandle Vila, og det er stort set med de sam-
me ansatte, som i mange år skaber underskud. Vi formår at ændre 
kulturen i virksomheden og giver den en skalle. Det giver gode 

resultater, og jeg lærer en masse om virksomhedsdrift. Vila er min 
læreplads, hvor jeg lærer hele værdikæden at kende.”

Anders Holch Povlsen har pludselig en ny aftale, der står for 
døren. Fortsættelsen af historien må derfor vente til senere ud på 
eftermiddagen, da han er på rundtur i Bestseller-huset ud fra de-
visen “management by walking around.”

Et interview med ham må også nødvendigvis foregå on-the-go, 
for sådan er han. I gang. Altid. Han står sjældent stille, og selv hvis 
han sidder ned, er der gerne en finger, der kører ivrigt op og ned på 
bordpladen. Der brænder en ild i ham. Og der skal ske noget. Hele 
tiden. Er han et utålmodigt menneske?

“Lad mig sige det sådan, at jeg ikke er typen, der nedsætter ar-
bejdsgrupper til at tænke over tingene. Vi er også meget opmærk-
somme på ikke at bruge al vores tid på interne møder,” siger han 
og springer et par trin op ad den store marmortrappe, der løber 
gennem hele huset.

Ved et lille tekøkken falder han i snak med en yngre, mandlig 
medarbejder, der er ved at sætte en tallerken på plads i opvaske-
maskinen.

“Hvad så? Går det godt?” spørger han den unge mand, der ser 
forbavset op på chefen. Som i chefen for det hele.

“Ja, jo tak. Det går fint,” siger han lettere perpleks.
“Hvad arbejder du så med? Spændende, men er du glad? Hvad er 

dit budget? 15.000 euro? Uhh, pas på med det der. Det kan koste os 
dyrt,” siger Anders Holch Povlsen i en byge af hurtige spørgsmål, 
der ender i en snak om fordele og ulemper ved brugen af traditio-
nelle trykte kataloger modsat digitale ipapers, der har den fordel, 
at “de løbende kan opdateres, og så er de jo billigere,” siger Anders 
Holch Povlsen.

“Ham, vi lige mødte, er en vigtig medarbejder. Han har et stort 
ansvar og spiller en nøglerolle i den digitale omstilling, vi er i gang 
med,” lyder forklaringen, da vi er på vej tilbage til kontoret.

“Det er afgørende, at vi får en fuldstændig digital engrosfor-
retning og ikke hænger fast i fortiden. Vi er nødt til at gå all-in på 
det digitale, som vi jo godt ved, er fremtiden.”

Flere vil handle online
Anders Holch Povlsen vurderer, at den digitale omstilling er den 
største udfordring i hans tid som ejer og leder af koncernen, men 
han tror også, at de fysiske butikker har en fremtid side om side 
med online-handlen.

“Der bliver måske færre, men større Bestseller-butikker, som alle 
skal linkes op på en digital platform, ligesom vores kundeklubber 
skal udvikles, så vi sikrer loyalitet mellem butik og kunderne, der 
vil opleve brandet live. De skal stadig have et sted, hvor oplevelsen 
står i centrum, men langt flere vil fremover benytte sig af online-
mulighederne. Det er hævet over enhver tvivl.”

Der er dog ikke så meget digital udvikling over den gammeldags 
A4papkalender, som han lidt efter finder frem i et lokale oppe på 
fjerde sal. Det er tid til kalendermøde med sekretæren, og de næ-
ste tre måneders aftaler bliver kørt igennem, mens Anders Holch 
Povlsen med sin kuglepen laver noter ude i siden af kalenderen.

Sekretæren sætter sig direkte over for ham, og så går det ellers 
hurtigt.

“Så har vi Kina, ligesom jeg har sat Indien ind. Australien er 
tilføjet i marts. Og det er bare de store rejser. De mindre rundt 

omkring i Europa tager vi ad hoc, ligesom vi nok må skubbe Canada 
og Latinamerika til efter sommer,” forklarer sekretæren.

Anders Holch Povlsen nikker ivrigt, scanner kalenderen og ser op.
“Jeg er nødt til at tage til London hurtigst muligt.”
“Kan det vente?”
“Hvornår skal jeg derover næste gang?”
“Den 30.”
“Så skal det være før.”
“Du har jo også et møde i Oxford.”
“Yes, vi lander i Oxford. Så er der noget med, at jeg kan tage et 

hurtigtog ind til London. Det gør vi. Følger du lige op på det, så 
vender jeg retur i aften.”

Sekretæren afslutter mødet med at skubbe en bunke papirer 
tværs over bordet. Anders Holch Povlsen underskriver dem i rivende 

fart uden at tjekke, hvad det 
egentlig er, han godkender.

“Altså hvis de vil snyde 
mig, kan de gøre det,” siger 
han.

“Det gør de nok ikke. Papi-
rerne kommer nede fra vores 
juridiske afdeling, så jeg reg-
ner med, at de har styr på det. 
Kom, vi smutter,” siger han og 
småløber hen til elevatoren.

Nede i parkeringskælderen 
holder en chauffør klar i en 
koksgrå Tesla Model X. An-
ders Holch Povlsen har ikke 
selv noget kørekort.

“Det har man ikke, når man 
overhaler politiet med 212 
km/t,” konstaterer han tørt.

“Folk spørger mig tit, om 
det ikke irriterer mig, at jeg har mistet mit kørekort, men alle er 
lige for loven, og jeg savner det egentlig ikke. Jeg bruger min tid i 
bilen til at snakke med folk over telefonen og få fulgt op på nogle 
e-mail. Det fungerer,” siger han og beder chaufføren hente ham i 
den anden ende af byen om 30 minutter.

“Lad os gå en tur,” siger han og smutter ud i aftenmørket, hvor 
regnen tager til.

Det mest værdifulde aktiv
Anders Holch Povlsen går op gennem latinerkvarteret, hvor han 
udpeger en række bygninger, han netop har opkøbt. Han fortæller, 
at han med tiden vil sætte dem nænsomt i stand med respekt for 
kvarterets kvaliteter, og tilføjer så, at han også ejer en række cen-
trale bygninger i København og nogle stykker i London. Men han 
er træt af, at engelske medier for nylig skrev, at han ejer 11 godser 
i Skotland. Der er kun tale om tre, men det er rigtigt, at han op til 
flere gange har opkøbt omkringliggende jord, så han nu råder over 
et større landareal. Et område, han sætter stor pris på, og som han 
ofte selv besøger, fortæller han.

“Min familie og jeg tilbragte nytår sammen i Skotland. Det er et 
smukt område med nogle dejlige mennesker. Naturen er fantastisk, 
selvom det ofte bare er lyng og lidt højmose. Anderledes ser det 

ud i Rumænien, hvor jeg har købt en del land til naturbevarelse. 
Det er primært skovarealer, men nok den eneste mulighed, vi har 
her i Europa, for at lave noget, der bare minder en lille smule om 
de nationalparker, man har i USA. Jeg er af den klare opfattelse, at 
vores natur – og særligt den vilde natur – er det mest værdifulde 
aktiv, vi overhovedet har,” siger Anders Holch Povlsen, der også har 
planer om at investere mere aktivt i Afrika ud fra devisen om, at vi 
skal passe på vores jord, mens vi kan.

“Når jeg involverer mig i naturbevarelse, handler det ikke kun 
om livskvalitet, men også om at tænke langsigtet og planlægge en 
fornuftig brug af jordens ressourcer. Det hele handler ikke kun om 
økonomisk vækst, men også om herlighedsværdier.”

Et øjeblik står han og ser sig omkring, men får så øje på chauf-
føren, der holder og venter ovre på den anden side af gaden. Klokken 
nærmer sig 19, og han har en fast aftale med sin familie om, at når 
han er i Danmark, så spiser han aftensmad hjemme kl. 19.30 tre 
gange hver uge. Det er en aftale, han holder.

Kina hører til kongedømmet
Det er stadig mørkt, da Anders Holch Povlsen næste morgen hopper 
ind på passagersædet i Tesla’en foran landstedet Constantinsborg 
syd for Aarhus, hvor han bor sammen med sin familie.

Han tygger ivrigt på et stykke tyggegummi og har knap nok fået 
selen på, før han er i gang med dagens første telefonopkald. Klok-
ken er 07.51.

Vi er på vej til Bestsellers hovedkvarter i Brande, hvor mere end 
1400 ansatte til daglig arbejder med salg, indkøb, design, marketing 
og it. Det er dog kun en lille del af koncernens mange ansatte, der 
holder til her i det midtjyske, og spørger man Anders Holch Povlsen 
selv, er det ikke engang sikkert, at Bestseller fremover vil være en 
udpræget dansk virksomhed.

“Det er vi jo heller ikke i dag. Vores design er måske skandinavisk 
inspireret, men 95 pct. af vores omsætning ligger uden for Danmark, 
så det vil være en hæmsko, hvis vi kun ser os selv som danske. Vi 
er en international forretning.”

Og dét endda i en grad, som ikke tidligere har været kendt, for 
Anders Holch Povlsen fortæller nu for første gang offentligt, at han 
allerede for fem år siden overtog faderens ejerskab i den kinesiske 
del af Bestseller, som drives sammen med to partnere. Det er en 
stor organisation med over 6000 forretninger, som på verdensplan 
får antallet af Bestseller-butikker helt op i nærheden af 10.000. 
Den kinesiske del af virksomheden drives dog fortsat separat og 
har som sådan ikke noget med den danske del af Bestseller at gøre, 
fortæller han.

“Man kan dog godt sige, at det er selve vores generationsskifte, 
som bliver tilendebragt der. Men det er ikke noget, vi på det tids-
punkt eller siden har ønsket at gå ud og skilte med,” som han siger.

“Sådan noget kan hurtigt komme til at fylde alt for meget, og det 
har jeg ingen interesse i.”

Anders Holch Povlsen har dermed nok at se til, når han vil indfri 
sin ambition om at være en topchef, der er “tæt på” sin organisation. 
Med over 40 kontorer rundt om i verden handler hans hverdag om 
at være på vej. I transit. Fra et sted til et andet. Fra land til land.

Han fortæller, at han stort set er bortrejst i udlandet hver anden 
uge, men at han ser det som en nødvendighed, for “man skal ikke 
begå den fejl at tro, at hovedkontoret altid er de klogeste.”
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“Jeg holder meget af at rejse og er af den opfattelse, at jeg ofte 
får mere at vide ved at tale med folk ude omkring, der er tæt på 
kunderne. Det er vigtigt for mig at komme ud og møde de men-
nesker, der sidder med de reelle udfordringer i hverdagen, men det 
handler i høj grad også om nærhed og synlighed. Jeg vil gerne vise 
de mennesker, der er del af virksomheden, at jeg har en oprigtig 
interesse i det, de laver.”

Klokken har nu passeret 08.30, og han er i gang med morgenens 
tredje opkald. Det er primært Bestsellers landechefer og finans-
direktøren, han drøfter et par aktuelle udfordringer med, men på 
mobilen tjekker han også det seneste døgns ordreindgang samt 
bevægelserne på Bestsellers lager.

“Ja, det er meget konkret. Jeg tjekker, hvad vi har sendt fra la-
geret i går. Det er jo en del af kerneforretningen,” konstaterer han 
mellem to opkald.

Det er især nogle bomber jackets, som stadig ligger på lager, der 
volder problemer. De skal ud i butikkerne, for det er nu, der er salg 
i dem, forklarer han over telefonen til en kollega, idet vi svinger ind 
i Bestsellerland i Brande.

Her skyder den ene store bygning efter den anden op i det flade 
landskab. Hvert brand har sin egen ejendom. Dér ligger Only, der-
ovre er det Jack & Jones, mens Name It holder til nede for enden.

Anders Holch Povlsen skynder sig ud af bilen med mobilen for 
øret. Han suser ind i Raketten – det hedder bygningen, hvor Best-
sellers direktion holder til. 

Første møde begynder om mindre end tre minutter. Resten af 
dagen er pakket med aftaler.

Chefens eget kontor er ganske afdæmpet. Han kommer her ikke 
så ofte, så det er sparsomt med personlige ejendele. Kun et diplom 
fra dengang, han blev udnævnt til æresdoktor på Anglia Ruskin 
University i Cambridge samt et par sort-hvide foto af familien har 
fået plads på væggen. Men de antikke møbler er fra Kina og rummer 
en helt særlig historie.

“Det er faktisk min far, der har sat dem herind. Han vidste godt, 
at jeg dengang samlede på kinesiske møbler, så han satte dem her, 
før han selv trådte tilbage. Det var i 2001.”

Siden har virksomhedens grundlægger, Troels Holch Povlsen, 
kun været tilbage i bygningen “måske to-tre gange.”

“Ja, han har holdt sig væk, og det er ret imponerende. Det er svært 
at afgive sit livsværk, og de første trefire år var da også svære, men 
siden har der ikke været noget. Troels flyttede til Horsens, hvor 
han skabte sit eget firma, Nine United, og så lod han ellers mig 
styre virksomheden. På den måde har vi været heldige med vores 
generationsskifte. Mine forældre havde tænkt sig godt om og set på, 
hvordan andre var lykkedes med opgaven, og de besluttede sig for, 
at der var én, der fik forpligtelserne, og en anden, der fik midlerne. 
Sådan blev fordelingen mellem min bror, Niels, og mig.”

Dengang far holdt tale
Spørgsmålet er så, om missionen lykkedes? Har overtagelsen været 
en succes?

“Ha, ha, det er jo kun 15 år siden, og der er meget at bevise endnu 
og meget, jeg endnu skal have gjort. Jeg ser ting hver dag, som vi 
kan gøre bedre, så jeg kommer aldrig helt i mål. Det kan da godt 
være en smule stressende, men hvis du spørger mig, om jeg har haft 
stress, er svaret nej. Jeg trives med det her, men er også ydmyg og 

har respekt for det liv, mine forældre har givet mig. Jeg har ikke på 
noget tidspunkt haft brug for at gøre oprør. Slet ikke.”

Han ser igen på sin mobiltelefon. Et tegn på, at tiden er ved at 
løbe fra ham. Han har endnu to møder før middag, men lover, at 
han nok skal give en rundtur. Han skal bare lige finde tiden til det, 
siger han og rejser sig op.

“Ved du hvad? Jeg har meget sjældent hørt folk sige sådan noget 
som: “Det ville din far aldrig have gjort” eller “Er du nu sikker på, at 
det er i Troels’ ånd?” Folk har taget godt imod mig, ligesom mine 
forældre har givet mig plads. De har ikke blandet sig i min måde at 
drive virksomhed på, men når det er sagt, har vi også altid været 
enige om langt de fleste ting. Vi har måske haft forskellige måder 

Bestsellers kerneværdier hylder bl.a. 
ærlighed, loyalitet og hårdt arbejde. 
“Meget kan vi diskutere, men de  
værdier ligger fast. Virksomhedens 
kultur er også meget vigtigere end 
langsigtede planer og budgetter,”  
siger Anders Holch Povlsen på rundtur 
i et af Bestsellers showroom i Brande.
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“MAN KAN DOG GODT SIGE, AT DET ER SELVE 
VORES GENERATIONSSKIFTE, SOM BLIVER 

TILENDEBRAGT DER. MEN DET ER IKKE  
NOGET, VI PÅ DET TIDSPUNKT ELLER  

SIDEN HAR ØNSKET AT GÅ UD OG SKILTE 
MED. SÅDAN NOGET KAN HURTIGT  

KOMME TIL AT FYLDE ALT FOR MEGET,  
OG DET HAR JEG INGEN INTERESSE I.”

ANDERS HOLCH POVLSEN
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KOMME TIL AT FYLDE ALT FOR MEGET,  
OG DET HAR JEG INGEN INTERESSE I.”

ANDERS HOLCH POVLSEN
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“JA, LIGE DÉR PISSER 
JEG VED SIDEN AF. 
MEN JEG SIGER  
ALTID TIL MINE  
MEDARBEJDERE, AT 
DE IKKE SKAL LAVE 
TØJ TIL MIG. ALT  
ANDET, JEG HAR PÅ, 
ER BESTSELLERS 
EGNE MÆRKER” 
ANDERS HOLCH POVLSEN

at nå målene på, men vi har været enige. Vi taler stadigvæk sam-
men mindst et par gange om dagen, og jeg vender mange ting med 
mine forældre. Men det er ikke sådan, at jeg spørger dem om lov...”

Sætningen hænger lidt i luften, før han igen tager ordet.
“Nej, nej, jeg vender bare nogle ting med dem, og så drøfter vi 

det. I øvrigt er det lige så tit Troels, der ringer til mig, som omvendt. 
Heldigvis. Til min 40 års fødselsdag husker jeg også, at min far på et 
tidspunkt rejser sig op og siger noget i retning af, at “nu er det mere 
dig end mig, der som regel har ret.” Det husker jeg som stort. Altså, 
at han siger det foran hele forsamlingen. Da blev jeg alligevel stolt.”

Og med dét er han ude af døren igen. Han går i raske skridt fra 
den ene bygning til den anden, før han hen på eftermiddagen stikker 
hovedet ind i Raketten og spørger, om det er nu?

“Skal du se forretningen?” siger han og viser vej rundt på områ-
det. Mellem husene er der anlagt små stier, og han bøjer sig flere 
gange ned for at samle blade eller skrald op fra jorden. Hvad handler 
det nu om?

“Jamen, jeg kan ikke have det. Der skal se ordentligt ud. Det 
handler også om at sende et signal til omverdenen om, at vi er or-
dentlige og ryddelige. Måske bliver det helt sygeligt, når jeg bliver 
ældre,” siger han og smiler.

Kort efter gør han det igen. Bøjer sig ned og samler et cigaretskod 
op. Han tænker simpelthen ikke over det. Det er ren refleks. Skraldet 
putter han i yderlommen på sin jakke, der viser sig ikke at være fra 
et af Bestsellers egne brands, men fra engelske Hackett.

Anders Holch Povlsen griner, men går straks til bekendelse.
“Ja, lige dér pisser jeg ved siden af. Det gør jeg. Men jeg siger altid 

til mine medarbejdere, at de 
ikke skal lave tøj til mig, men 
til kunderne, og det er altså 
begrænset, hvor mange der 
lige vil have denne blazer i 
min størrelse. Men alt andet, 
jeg har på, er Bestsellers egne 
mærker. Fra underbukser over 
t-shirt til strømper,” siger han 
og åbner døren ind til bygnin-
gen, der huser flagskibet Jack 
& Jones.

Han snakker kort med 
et par af medarbejderne på 
gangen, hvor de fleste straks 
hilser på chefen, men der er 
også dem, der ikke engang 
kigger op. Måske er de bare så 
vant til, at ejeren selv kommer 
forbi i tide og utide.

“Ja, det tror jeg. Jeg vil gerne være en synlig leder i organisatio-
nen, og for mig er det ikke bare hygge, når jeg går rundt. Det handler 
om at høre og mærke, hvad der foregår. Fungerer tingene, og trives 
den enkelte medarbejder? Min fornemste opgave er at sammen-
sætte det rette hold, og jeg siger gerne, at mit arbejde – stærkt 
forenklet – består af 80 pct. mennesker og 20 pct. produkter. Sådan 
ser jeg det. Jeg har et ledelsesteam på omkring 30 mennesker, der 
alle refererer direkte til mig, og det er vigtigt, at de trives, men de 
har i høj grad også autoritet til selv at lede og træffe beslutninger.”

Det betyder ikke, at de hver især bare kan køre deres egen afdeling 
fuldstændigt uden indblanding, for Anders Holch Povlsen er sig 
meget bevidst om, at virksomheden netop i disse år gennemgår en 
transformation, hvor det er afgørende, at det er de rette folk, han 
har omkring sig.

Blandt de bedste i verden
Til at hjælpe sig med at løse de udfordringer har han for nylig alli-
eret sig med en række eksterne konsulenter, som har fået til opgave 
at komme med bud på, hvordan virksomheden kan optimeres, og 
hvordan den fremtidige struktur skal se ud.

“Vi har aldrig før hyret den slags folk ind udefra for at sparre 
med os. Vi synes jo – i al beskedenhed – at vi ved bedst selv. Men 
nu prøver vi, om vi måske kan lade os udfordre. Der er jo ikke noget 
galt i at høre lidt om, hvad de bedste i verden går og laver, og så se, 
om vi kan lære lidt af dem.”

Mødet med konsulenterne, der arbejder direkte under Anders 
Holch Povlsen, tager lidt under en time, og derefter har han et sidste 
hul i sin kalender. Han vinker med den ene hånd inde fra kontoret.

“Er der mere, vi to skal tale om?” siger han og peger hen mod et 
rundt mødebord, før han selv tager plads.

Han skubber stolen et godt stykke ud fra bordkanten og læner sig 
tilbage. Han virker umiddelbart mere afslappet end på noget andet 
tidspunkt i løbet af det seneste døgn.

“Jeg ved ikke, om du synes, det har været interessant? Har du 
fået din historie?”

Han trækker på skuldrene. Måske er han ikke i stand til at se 
fortællingen om sig selv udefra. Og måske magter han slet ikke at 
trække en linje mellem, hvad der er ham, og hvad der er Bestsel-
ler. Hvad der er menneske, og hvad der er forretning? Det hele går 
ud i et. 

Med Anders Holch Povlsen ved roret har Bestseller A/S nået en 
omsætning på 23 mia. kr., og sidste år kom virksomheden ud med 
et overskud på 2 mia. kr. Det betyder dog ikke, at han som sådan har 
lyst til at prale eller blot forholde sig til den anslåede, personlige 
formue på 38 mia. kr., for som han siger, “er penge blot et resultat 
af ens handlinger og gerninger. Det er dem, der tæller.”

“Jeg har ikke sådan nogle højtravende visioner og planer om, 
hvad jeg skal nå om fem eller ti år. Det handler mere om at holde 
fokus på den daglige drift, men selvfølgelig også stoppe op engang 
imellem og spørge sig selv, hvor er vi på vej hen, vil vi overhovedet 
det, og hvilken vej skal vi tage,” siger han.

“Der er sikkert mange, der tænker, at jeg burde været tynget af 
det ansvar, der følger med, når man driver en virksomhed af denne 
størrelse, men det er ikke tilfældet. Min ballast er nok, at jeg er 
kommet ind i virksomheden på den rigtige måde. Stille og roligt, 
og jeg har langsomt fået mere ansvar og flere forpligtelser. Det 
har været en rigtig god rejse, lige på nær for fem år siden, hvor vi 
oplevede et bræk i kurven rent resultatmæssigt, men nu er vi ved 
at være tilbage igen. Vi er på rette spor.”

Om hans egne børn også skal gelejdes samme vej som ham – altså 
ind i virksomheden helt fra barnsben af – vil han ikke kommentere 
på, men han påpeger, at “det er en helt anden tid end dengang, jeg 
selv startede på lageret.”

“Det er jo ikke realistisk i dag, hvor hele organisationen er meget 
større, og antallet af ansatte er skudt i vejret. Du kan ikke sammen-
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men mindst et par gange om dagen, og jeg vender mange ting med 
mine forældre. Men det er ikke sådan, at jeg spørger dem om lov...”

Sætningen hænger lidt i luften, før han igen tager ordet.
“Nej, nej, jeg vender bare nogle ting med dem, og så drøfter vi 

det. I øvrigt er det lige så tit Troels, der ringer til mig, som omvendt. 
Heldigvis. Til min 40 års fødselsdag husker jeg også, at min far på et 
tidspunkt rejser sig op og siger noget i retning af, at “nu er det mere 
dig end mig, der som regel har ret.” Det husker jeg som stort. Altså, 
at han siger det foran hele forsamlingen. Da blev jeg alligevel stolt.”

Og med dét er han ude af døren igen. Han går i raske skridt fra 
den ene bygning til den anden, før han hen på eftermiddagen stikker 
hovedet ind i Raketten og spørger, om det er nu?

“Skal du se forretningen?” siger han og viser vej rundt på områ-
det. Mellem husene er der anlagt små stier, og han bøjer sig flere 
gange ned for at samle blade eller skrald op fra jorden. Hvad handler 
det nu om?

“Jamen, jeg kan ikke have det. Der skal se ordentligt ud. Det 
handler også om at sende et signal til omverdenen om, at vi er or-
dentlige og ryddelige. Måske bliver det helt sygeligt, når jeg bliver 
ældre,” siger han og smiler.

Kort efter gør han det igen. Bøjer sig ned og samler et cigaretskod 
op. Han tænker simpelthen ikke over det. Det er ren refleks. Skraldet 
putter han i yderlommen på sin jakke, der viser sig ikke at være fra 
et af Bestsellers egne brands, men fra engelske Hackett.

Anders Holch Povlsen griner, men går straks til bekendelse.
“Ja, lige dér pisser jeg ved siden af. Det gør jeg. Men jeg siger altid 

til mine medarbejdere, at de 
ikke skal lave tøj til mig, men 
til kunderne, og det er altså 
begrænset, hvor mange der 
lige vil have denne blazer i 
min størrelse. Men alt andet, 
jeg har på, er Bestsellers egne 
mærker. Fra underbukser over 
t-shirt til strømper,” siger han 
og åbner døren ind til bygnin-
gen, der huser flagskibet Jack 
& Jones.

Han snakker kort med 
et par af medarbejderne på 
gangen, hvor de fleste straks 
hilser på chefen, men der er 
også dem, der ikke engang 
kigger op. Måske er de bare så 
vant til, at ejeren selv kommer 
forbi i tide og utide.

“Ja, det tror jeg. Jeg vil gerne være en synlig leder i organisatio-
nen, og for mig er det ikke bare hygge, når jeg går rundt. Det handler 
om at høre og mærke, hvad der foregår. Fungerer tingene, og trives 
den enkelte medarbejder? Min fornemste opgave er at sammen-
sætte det rette hold, og jeg siger gerne, at mit arbejde – stærkt 
forenklet – består af 80 pct. mennesker og 20 pct. produkter. Sådan 
ser jeg det. Jeg har et ledelsesteam på omkring 30 mennesker, der 
alle refererer direkte til mig, og det er vigtigt, at de trives, men de 
har i høj grad også autoritet til selv at lede og træffe beslutninger.”

Det betyder ikke, at de hver især bare kan køre deres egen afdeling 
fuldstændigt uden indblanding, for Anders Holch Povlsen er sig 
meget bevidst om, at virksomheden netop i disse år gennemgår en 
transformation, hvor det er afgørende, at det er de rette folk, han 
har omkring sig.

Blandt de bedste i verden
Til at hjælpe sig med at løse de udfordringer har han for nylig 

allieret sig med en række eksterne konsulenter, som har fået til op-
gave at komme med bud på, hvordan virksomheden kan optimeres, 
og hvordan den fremtidige struktur skal se ud.

“Vi har aldrig før hyret den slags folk ind udefra for at sparre 
med os. Vi synes jo – i al beskedenhed – at vi ved bedst selv. Men 
nu prøver vi, om vi måske kan lade os udfordre. Der er jo ikke noget 
galt i at høre lidt om, hvad de bedste i verden går og laver, og så se, 
om vi kan lære lidt af dem.”

Mødet med konsulenterne, der arbejder direkte under Anders 
Holch Povlsen, tager lidt under en time, og derefter har han et sidste 
hul i sin kalender. Han vinker med den ene hånd inde fra kontoret.

“Er der mere, vi to skal tale om?” siger han og peger hen mod et 
rundt mødebord, før han selv tager plads.

Han skubber stolen et godt stykke ud fra bordkanten og læner sig 
tilbage. Han virker umiddelbart mere afslappet end på noget andet 
tidspunkt i løbet af det seneste døgn.

“Jeg ved ikke, om du synes, det har været interessant? Har du 
fået din historie?”

Han trækker på skuldrene. Måske er han ikke i stand til at se 
fortællingen om sig selv udefra. Og måske magter han slet ikke at 
trække en linje mellem, hvad der er ham, og hvad der er Bestsel-
ler. Hvad der er menneske, og hvad der er forretning? Det hele går 
ud i et. 

Med Anders Holch Povlsen ved roret har Bestseller A/S nået en 
omsætning på 23 mia. kr., og sidste år kom virksomheden ud med 
et overskud på 2 mia. kr. Det betyder dog ikke, at han som sådan har 
lyst til at prale eller blot forholde sig til den anslåede, personlige 
formue på 38 mia. kr., for som han siger, “er penge blot et resultat 
af ens handlinger og gerninger. Det er dem, der tæller.”

“Jeg har ikke sådan nogle højtravende visioner og planer om, 
hvad jeg skal nå om fem eller ti år. Det handler mere om at holde 
fokus på den daglige drift, men selvfølgelig også stoppe op engang 
imellem og spørge sig selv, hvor er vi på vej hen, vil vi overhovedet 
det, og hvilken vej skal vi tage,” siger han.

“Der er sikkert mange, der tænker, at jeg burde været tynget af 
det ansvar, der følger med, når man driver en virksomhed af denne 
størrelse, men det er ikke tilfældet. Min ballast er nok, at jeg er 
kommet ind i virksomheden på den rigtige måde. Stille og roligt, 
og jeg har langsomt fået mere ansvar og flere forpligtelser. Det 
har været en rigtig god rejse, lige på nær for fem år siden, hvor vi 
oplevede et bræk i kurven rent resultatmæssigt, men nu er vi ved 
at være tilbage igen. Vi er på rette spor.”

Om hans egne børn også skal gelejdes samme vej som ham – altså 
ind i virksomheden helt fra barnsben af – vil han ikke kommentere 
på, men han påpeger, at “det er en helt anden tid end dengang, jeg 
selv startede på lageret.”

“Det er jo ikke realistisk i dag, hvor hele organisationen er meget 
større, og antallet af ansatte er skudt i vejret. Du kan ikke sammen-

ligne deres opvækst med min. Der er også stor forskel på anden og 
tredje generation,” siger han.

“Men hvis børnene gerne vil, må de da gerne arbejde i en anden 
butik end en af vores egne, så de kan suge noget viden til sig.”

Han smiler. Kigger kort på mobilen og ser så direkte frem for 
ligesom at signalere, at vi er ved at være ved vejs ende. Han har 
kun en enkelt tilføjelse.

“Jeg har kun sjældent haft en sygedag i de 15 år, jeg har været 
her. Det skyldes nok, at der er rigtig mange, der har et levebrød 
på grund af Bestseller, og det forpligter. Jeg forsøger at gøre mig 
umage og synes, jeg stiller høje krav til mig selv. Jeg er kun 44 år, 
og det er lykkedes mig flere gange, end det er gået galt. Det gør 
nok, at jeg har nemt ved at turde ting her i livet. Jeg tager chancer 
og lever fint med risici.”

Han rækker hånden frem til afsked og siger, at det ikke har været 
så slemt endda.

Men om han fremover vil tale med journalister og åbne bare en 
lille smule mere op?

“Nej, det vil jeg ikke. Jeg har jo noget arbejde at passe, og jeg 
føler, den måde, jeg bedst bidrager til samfundet på, er ved at passe 
min forretning og ikke optræde i alle mulige medier og andre sam-
menhænge. Jeg klarer mig fint uden den opmærksomhed.”
Sekretæren tripper ude på gangen. Det næste møde venter. Kalen-
deren er fyldt godt op.

“Jeg har altid fulgt med i Formel 1 og 
har støttet op om racerkøreren Kevin 
Magnussens ambitioner. Det har kostet 
mig en del penge, men tænk, hvis han 
en dag vinder VM – det ville være så 
stort,” siger Anders Holch Povlsen.
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Som barn af en privilegeret familie er Nanna W. Gotfredsen vokset op med, at problemer skal løses.  

Nanna W. Gotfredsen kommer lige fra en begravelse.
Hun mødte Brian i et S-tog for mange år siden, da han, en ung fyr, 

der havde ligget og sovet på sædet bag hende, pludselig rejste sig op.
“Han var ranglet og hærget, tydeligvis stofafhængig. Han prik-

kede mig på skulderen og sagde: “Det lyder, som om jeg har brug 
for din hjælp”,” husker Nanna W. Gotfredsen.

Fyren havde overhørt hendes telefonsamtale og genkendt navnet 
på et behandlingshjem, han selv havde været på. Behandlingshjem-
met var mistænkt for ikke at leve op til kravene, og Brian fortalte 
hende, at ejeren havde taget hans kontanthjælp fra ham. Nu boede 
han i S-togene.

Brian var en af de første, der introducerede Nanna W. Gotfred-
sen for virkeligheden på gaden, og det var bl.a. hans skæbne, der 
fik hende til at konkludere, at velfærdsstaten ikke nødvendigvis 
hjælper de svageste. Inden for få uger lykkedes det hende at få et 
møde med en chef i den pågældende kommune, og kort efter stod 
Brian med sine omkring 40.000 kr. i hånden.

“Så var vi jo venner for livet,” siger hun.
Brian blev født med abstinenser og tilbragte sin barndom på 

spædbørnshjem, børnehjem og senere hos skiftende plejefamilier. 
Lyspunktet i hans liv var en periode, hvor han arbejdede på en 
minkfarm, men han blev aldrig stoffri.

Nytårsaften døde Brian, 43 år gammel, og efterlod sig togbøder 
for over 270.000 kr.

“Jeg har hjulpet så mange af de her mennesker og kan konstate-
re, at systemet ikke er designet til den gruppe, der har størst behov. 
Systemet er designet af middelklassen, som om det skulle bruges 
af middelklassen. De udsatte kan ikke finde frem til de mange 
adresser hos det offentlige eller møde op inden for kontortiden. 
De kender ikke deres rettigheder og nægtes dem i skræmmende 
omfang. Derfor er vi nødt til at komme til dem,” siger Nanna W. 
Gotfredsen.

Mobil retshjælp på en ladcykel
Hun tænder en cigaret i Gadejuristens hovedkvarter, et baghus på 
Værnedamsvej. Jurist Nanna W. Gotfredsen stiftede Gadejuristen 
med sine to partnere i 1999 som en social retshjælp. Den er mobil 
og rykker ud på gaden, hvor klientellet opholder sig: Narkoma-
ner, alkoholikere, hjemløse, udenlandske kvinder, der trækker på 
Istedgade. 

Hun bor selv på Vesterbro og har de seneste knap 20 år haft udsigt 
fra første række til de retssikkerhedsmæssige problemer, de neder-
ste møder: Gadejuristen træder til, når folk sendes på behandlings-
hjem af tvivlsom karakter. Når kommunale medarbejdere sender an-
svaret for hjemløse narkomaner frem og tilbage mellem forskellige 
kommuner. Når folk får uberettiget karantæne fra herberger, eller 
uretmæssigt fratages deres eneste, pålidelige forsørgelsesgrundlag; 
deres sociale ydelser. 

“Jeg er pissestædig, når jeg ved, jeg har ret. Og jeg elsker at vinde. 
Især over det offentlige,” siger Nanna W. Gotfredsen. 

Denne aften er to medarbejdere ved at gøre Gadejuristens kas-
secykel klar til aftenens rundtur på Vesterbro. Den læsses med et 
fad med gifler og honningkager, termokander med te, kaffe og ka-
kao, flødeskum på flaske, plastikhjerter, der giver varme, når man 
gnubber dem mellem hænderne, og fingervanter, der kan skrive på 
mobiltelefon. Der er også cigaretter.

Lindring frem for frelse
Filosofien bag Gadejuristens arbejde er “harm reduction” eller 
skadesreduktion. Det er en socialpolitisk tilgang, der går ud på at 
hjælpe og lindre i stedet for at frelse. Nanna W. Gotfredsens ambi-
tion er at gøre det liv, de udsatte lever, så tåleligt som muligt. Hun 
rejser sig fra bordet og henter noget, der ligner et sæt tarotkort, og 
som uddeles på gaden; en slags Trivial Pursuit for gadens folk. På 
et kort står f.eks.: “Kan man få en overdosis på metadon?” 

Svaret står på bagsiden: “Ja. Hvis man fixer metadon, kan man få 
en overdosis med det samme. Hvis man også har drukket alkohol, 
taget nerve- eller sovepiller eller andre stoffer, er risikoen for at få 
en overdosis større.”

Nanna W. Gotfredsen forklarer, at spørgsmålene er blevet til i 
samarbejde med brugerne selv. 

“Det er kort, de kan tage med sig, og som hjælper dem til at over-
leve på gaden. Her kan de se, hvordan hepatitis C smitter, hvilken 
vej nålen skal vende, og hvilke rettigheder og muligheder de har. Vi 
er nødt til at erkende, at vi har en gruppe mennesker, der ikke bliver 
bankelever fra på mandag. De bruger stoffer, fordi sådan fungerer 
deres liv bedst for dem. Det er et faktum, uanset om vi kan lide det 
eller ej,” siger hun.

Den tilgang var ikke populær, da Gadejuristen blev stiftet i 1999. 
“Harm reduction” blev ifølge hende nærmest betragtet som et ban-

Fra Gadejuristens ladcykel hjælper hun i dag narkomaner, alkoholikere, hjemløse og prostituerede 
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deord, men holdningen er siden rykket. I dag er der bemandede 
fixerum på Vesterbro med sygeplejersker, hvor narkomaner kan 
indtage stoffer med sundhedspersonale tæt på. Det har betydet, at 
der stort set ingen dødsfald er på Vesterbro længere. 

I takt med at Gadejuristens arbejde er blevet anerkendt, er Nanna 
W. Gotfredsen blevet et kendt ansigt, både på gaden, blandt politi-
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Sidste stop er foran H17, et fixerum på Halmtorvet på Vesterbro. Mange mennesker 
når forbi her. Nogle får lidt varmt at drikke, andre en snak og måske et godt råd.
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lille søvnbehov. Det betyder, at jeg kan nå at læse den faglitteratur, 
jeg har brug for,” siger hun.

Det betyder også, at hendes datter ikke har oplevet særligt 
mange charterferier med swimmingpooler. Til gengæld har hun 
været med sin mor på utallige internationale konferencer til bl.a. 
Indonesien, Thailand, Rusland, USA, Canada og flere afrikanske 
lande, hvor Nanna W. Gotfredsen har hjulpet lokale grupper med 
at starte gadejurister op. 

Til rådighed for de skrøbelige
Nanna W. Gotfredsen slukker cigaretten, hopper på sin damecykel 
og indhenter sine medarbejdere, der er kørt i forvejen med kasse-
cyklen. De har parkeret rundt om hjørnet fra Mændenes Hjem på 
Istedgade. Fortovet lugter af urin, og på hjørnet er der tit råb, skrig 
og fulde og påvirkede hjemløse. I takt med at beboerne opdager 
kassevognen, kommer de ud i kulden. Det er minusgrader, og de 
varme drikke bliver hurtigt afsat. En mand kommer ud af Mændenes 
Hjem og beder høfligt om en 
varm kakao. 

“Med flødeskum?”
“Ja tak,” svarer han og for-

svinder indenfor igen.
Andre beder om te og kaffe. 

En høj, tynd kvinde i en hvid 
dynejakke med sort makeup 
om øjnene kommer stavrende 
hen ad fortovet og giver Nanna 
W. Gotfredsen et kram. 

“Jeg er stiv,” siger hun.
“Hvordan går det med fo-

den,” spørger Nanna W. Gotfredsen hende og opdager, at hun har 
høje støvler på.

“Nej, hvor er de vilde. Kan du gå i dem?”
“Ja, ja,” siger kvinden og stavrer videre hen til vognen, hvor hun 

beder om to kopper varm kakao med flødeskum.
Stemmeføringen er høj blandt gadefolket, og engang imellem 

lyder et: “Hold nu kæft”, eller: “Jeg smadrer dig”, men det lyder 
mere som en jargon end en trussel. De fleste ser for skrøbelige ud 
til at kunne slå fra sig. 

“Hende har jeg kendt i lang tid,” siger Nanna W. Gotfredsen. 
“Når vi kommer her med vognen, er det også for at holde tråd i 

folk og se, at hun stadig lever. Og for at forebygge, hvad vi kan. Vi 
pusher ikke noget som helst. Vi stiller os til rådighed, og nogle gange 
kommer der noget ud af det. Jeg tillader mig ikke at have ambitioner 
på deres vegne,” erkender Nanna W. Gotfredsen. 

Det er også derfor, hun ikke brænder ud, siger hun. 
“Det hårdeste er, at vi har et ekstremt dyrt system, der bliver ved 

med at gøre det samme over for nogle ekstremt udsatte mennesker. 
Og det virker ikke,” siger Nanna W. Gotfredsen. 

Kvinden i den hvide dynejakke har taget plastikkoppen med ka-
kao med sig. Hun forsvinder højlydt ned ad gaden med en ven og 
videre ud i natten.

“JEG TROR IKKE, DET VIL VÆRE GODT FOR DET  
OFFENTLIGE MED MIG. ALTSÅ, DET ER BARE IKKE 
FLEKSIBELT, EFFEKTIVT ELLER DYGTIGT NOK.  
JEG TROR IKKE, JEG VILLE KUNNE HOLDE DET UD”
NANNA W. GOTFREDSEN

En mand stikker hovedet ud  
af et vindue i Mændenes Hjem 
og råber: “Er der nogen, der 
græder?”. Men der er ingen i 
nærheden, der græder. Han  
insisterer dog på, at hvis Nanna 
W. Gotfredsen ser en kvinde 
græde i nærheden, så skal  
hun bare sende hende hen til 
ham. Det lover hun at gøre.
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Vil du have ret eller relationer?
Dette spørgsmål har jeg stillet mine 

teenagesønner flere gange, end de har or-
ket at høre det. Og – ahem! – selv fået smidt 
tilbage i hovedet af dem. Det er selvfølgelig 
sket, når en af os er kørt ud af en tangent, 
hvor vi til sidst blev helt umulige at nå, i 
forhold til det vi egentlig talte om. 

Eller med andre ord: Når vores ego stod 
i vejen for det, vi i virkeligheden helst ville 
opnå. En situation, som de fleste af os des-
værre har stået i (alt) for mange gange. Det 
næstsværeste ved den slags situationer er 

Stærke egoer 
skaber stærke 
samfund 

KLUMME at nå at opdage, at man står midt i en, mens 
man gør det. 

Det sværeste? At stoppe op. Lige dér. 
Eventuelt undskylde. I det mindste adres-
sere, at man lige nu opfører sig dumt, eller 
at man blev fanget af sin egen dagsorden, 
selvfedhed, behov for at have ret eller stolt-
hed. Eller noget helt femte, som har at gøre 
med minussiden af egoet. Minussider er der 
nemlig nok af, når egoet er på dagsordenen 
i den vestlige verden. Men det er faktisk en 
alt for ensidig måde at betragte det nød-
vendige ego på. 

Med egoet tør vi noget
Uden et ego ville vi nemlig have meget 
svært ved at bidrage originalt til fælles-
skabet. Vi ville have svært ved at tro på og 
forfølge en ny idé, som møder modstand i 
det omgivende samfund, men som poten-
tielt kan udfordre, rykke og udvikle os alle.

Uden et ego ville vi have svært ved at 
turde handle mod bedrevidende og derved 
skabe nye muligheder. 

Uden et ego ville vi ikke turde tro på, at vi 
selv kan noget særligt, som de andre endnu 
ikke kan, fordi de enten ikke har set lyset 
eller har modet til at gøre det. 

Når vi tager det lange blik over verdens-
historien, er det tydeligt at se, at de fleste 
mennesker, der har rykket ved vores udvik-

ling, har haft overskuddet og selvtilliden til 
at lytte mere til deres egen indre overbevis-
ning, end de har haft travlt med at forsøge 
at justere sig selv ind i de gængse normer, 
så de var sikret en plads i det eksisterende 
statushierarki.

Cæsar er en af dem. Columbus og Eliza-
beth den Første er også blandt dem. Tycho 
Brahe, Florence Nightingale, Nelson Man-
dela, Gandhi, Oprah Winfrey og Mother 
Teresa hører også til i den gruppe. Ja, også 
de personer, der er kendt som gode menne-
sker. De har helt sikkert haft stærke egoer. 
Men nok ikke forstørrede egoer. Hvilket jeg 
vender tilbage til. 

Mennesker, der har modet til at forfølge 
egne idéer, ofte i opposition til det eksiste-
rende samfund, har for det meste et stærkt 
ego, der er drevet af især to ting: en klar 
vision og et udpræget vinderinstinkt; for-
stået på den måde, at de har været drevet af 
en særegen overbevisning om egne idéers 
overlegenhed. Ellers kunne de slet ikke gen-
nemføre deres egen dagsorden. 

Som Steve Jobs, der også siges at have 
et kæmpe ego, men som til gengæld har 
bibragt verden en originalitet, som har be-
riget mange menneskers hverdag.

Originalitet er dog ikke nok, hvis det skal 
flytte verden. Handling er nemlig lige så 
vigtigt. Evnen til at ville manifestere idéen 

i verden kræver en stærk aktivitet, som skal 
forfølges lige så vedholdende og nidkært 
som selve idéens genialitet.

Så stærke egoer er nødvendige for sam-
fundets udvikling. Men et ego må aldrig 
blive til et ekko, hvis det vil være med til 
at flytte verden. 

Pas på ekkokammeret
Der er nemlig den udfordring, at hvis ego-
et ender med at blive til et ekkokammer, 
hvor personen kun kan høre sig selv, vil 
den stemme, man taler med, blive mere og 
mere udvandet og tynd i sin egen klang til 
verden og sjældent give adgang til fornyelse 
og innovation. 

Et af de seneste ekko-egoer på verdens-
scenen er naturligvis den amerikanske præ-
sident Donald Trump. Men ekko-egoer gør 
sig ikke kun gældende hos personer. Europa 
er for eksempel et trist eksempel på et ego, 
der har ligget og marineret for længe i egen 
forhistoriske overlegenhed, mens Danske 
Bank er et eksempel på en virksomhed, der 
de senere år har mærket konsekvenserne 
af at have et ego, der er ude af takt med 
kundernes opfattelse af samme.  

Normalt forstår vi egoet som den cen-
trale del af vores personlighed, der er knyt-
tet til bevidsthed, vilje og handling. Det er 
vores selvforståelse – den måde, vi ser os 

selv på eller gerne vil se os selv på. Og det 
er også et udtryk for, hvad vi selv synes, vi 
er værd. Det er her, den sunde selvforståelse 
kommer ind. Hvis jeg lider – for det bliver 
nemlig som regel en lidelse på længere sigt 
– under et ego, der er for stort, i forhold til 
hvad jeg er værd i fællesskabets øjne, vil 
jeg jævnligt opleve, at jeg bliver udstødt. 
Ikke inviteret med. Ikke regnet med. Og hvis 
jeg er tilstrækkeligt uoplyst om min egen 
psyke, vil den mest udbredte reaktion være 
vrede mod omverdenen, der miskender det 
geni, jeg så åbenlyst er. Altså, synes jeg selv. 
Denne vrede kan med tiden udvikle sig til 
bitterhed, og på den måde kommer man 
virkelig til at lide under sit eget ego. De 
mennesker finder man i alle organisationer.

Derfor taler man om, at egoet er noget, vi 
skal lære at slippe. Overkomme. For egoet 
styrer os udenom vores gode vilje, bagom 
vores ryg, og får os til at gøre ting, forfølge 
mål og derfor nogle gange svigte andre 
mennesker, selvom det er det modsatte, vi 
ønsker. 

Når egoet er uoplyst, risikerer vi at hæn-
ge fast i nogle indre psykiske mønstre og 
dispositioner, som vi måske helst vil slippe, 
men som vi ikke kan undvige. 

Men det sker altså kun, når vi enten har 
et uoplyst eller et forstørret ego, der skygger 
for, at vi er lige så fejlbarlige, dumme, uvi-

Great people have  
great egos; maybe that’s  
what makes them great 
PAUL ARDEN (1940-2008), ENGELSK REKLAMEMAND, GALLERIST OG FORFATTER

dende og mere i samme skuffe som alle an-
dre. Har vi derimod et (nogenlunde) sundt 
ego, er vejen frem banet. 

Det handler nemlig ikke om at udslette 
egoet, for så kan vi ende med at lyde som 
en dørmåtte og ikke længere være i stand 
til at mærke egne behov og længsler. Eller 
blive til et uforløst, bittert menneske, der 
oplever at have ofret alt for andre uden at 
få noget tilsvarende igen. 

Flere egoer, tak
Eco er ekkos modsætning. Eco handler om 
det organiske, det helhedsorienterede. 

Et eco-ego er drevet af at ville bidrage til 
fællesskabet, fordi det forstår at sætte sig 
selv og sin kreativitet og handlekraft i spil 
i forhold til andre. Som Mother Teresa og 
de andre gode mennesker forstod. Mellem 
overbevisningen om, at vi har noget særligt 
at tilføre verden, og åbenhed og ydmyghed 
over for, at andre naturligvis også kan til-
byde genialitet. 

Det forstørrede, usunde ego går efter 
manden for at bevise, at man selv er bedre. 
Det oplyste ego går efter bolden med øje 
på, at man skal sejre i fællesskab, selvom 
det nogle gange betyder, at jeget må træde 
i baggrunden og lade andre få æren. 

Den sidste slags egoer er helt nødvendige 
i alle fællesskaber, så flere af dem. Tak.
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selv på eller gerne vil se os selv på. Og det 
er også et udtryk for, hvad vi selv synes, vi 
er værd. Det er her, den sunde selvforståelse 
kommer ind. Hvis jeg lider – for det bliver 
nemlig som regel en lidelse på længere sigt 
– under et ego, der er for stort, i forhold til 
hvad jeg er værd i fællesskabets øjne, vil 
jeg jævnligt opleve, at jeg bliver udstødt. 
Ikke inviteret med. Ikke regnet med. Og hvis 
jeg er tilstrækkeligt uoplyst om min egen 
psyke, vil den mest udbredte reaktion være 
vrede mod omverdenen, der miskender det 
geni, jeg så åbenlyst er. Altså, synes jeg selv. 
Denne vrede kan med tiden udvikle sig til 
bitterhed, og på den måde kommer man 
virkelig til at lide under sit eget ego. De 
mennesker finder man i alle organisationer.

Derfor taler man om, at egoet er noget, vi 
skal lære at slippe. Overkomme. For egoet 
styrer os udenom vores gode vilje, bagom 
vores ryg, og får os til at gøre ting, forfølge 
mål og derfor nogle gange svigte andre 
mennesker, selvom det er det modsatte, vi 
ønsker. 

Når egoet er uoplyst, risikerer vi at hæn-
ge fast i nogle indre psykiske mønstre og 
dispositioner, som vi måske helst vil slippe, 
men som vi ikke kan undvige. 

Men det sker altså kun, når vi enten har 
et uoplyst eller et forstørret ego, der skygger 
for, at vi er lige så fejlbarlige, dumme, uvi-

Great people have  
great egos; maybe that’s  
what makes them great 
PAUL ARDEN (1940-2008), ENGELSK REKLAMEMAND, GALLERIST OG FORFATTER

dende og mere i samme skuffe som alle an-
dre. Har vi derimod et (nogenlunde) sundt 
ego, er vejen frem banet. 

Det handler nemlig ikke om at udslette 
egoet, for så kan vi ende med at lyde som 
en dørmåtte og ikke længere være i stand 
til at mærke egne behov og længsler. Eller 
blive til et uforløst, bittert menneske, der 
oplever at have ofret alt for andre uden at 
få noget tilsvarende igen. 

Flere egoer, tak
Eco er ekkos modsætning. Eco handler om 
det organiske, det helhedsorienterede. 

Et eco-ego er drevet af at ville bidrage til 
fællesskabet, fordi det forstår at sætte sig 
selv og sin kreativitet og handlekraft i spil 
i forhold til andre. Som Mother Teresa og 
de andre gode mennesker forstod. Mellem 
overbevisningen om, at vi har noget særligt 
at tilføre verden, og åbenhed og ydmyghed 
over for, at andre naturligvis også kan til-
byde genialitet. 

Det forstørrede, usunde ego går efter 
manden for at bevise, at man selv er bedre. 
Det oplyste ego går efter bolden med øje 
på, at man skal sejre i fællesskab, selvom 
det nogle gange betyder, at jeget må træde 
i baggrunden og lade andre få æren. 

Den sidste slags egoer er helt nødvendige 
i alle fællesskaber, så flere af dem. Tak.
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penge og  
megen tro … 
kan man åbne 
sin egen kro
 
Af Ingrid Hjerting, Børsen

Små såvel som store virksomheder kla-
ger. Tiderne er dårlige. 

Mange bukker under, dels på grund af 
den hårde konkurrence, dels på grund af 
høje skatter, og sidst men ikke mindst, 
fordi de måske ikke har forstået at følge 
med udviklingen.

Det er derfor dobbelt glædeligt, når 
man erfarer bl.a. i restaurationsbran-
chen, at der er nogle, der vover pelsen.

Små værtshuse dukker op overalt. 
Større udvider. I Stor-København er der 
mange eksempler på disse optimister, 
der synes at sige, hvo intet vover, intet 
vinder.

For et år siden overtog direktør Ole 
Krogh fallitboet Palmehaven. I dag er 
det en overskudsforretning, der har be-
virket, at Ole Krogh har sat sig på Fra-
scati og lejet etablissementet for tre år 
af Industrirådet. Ole Krogh fortæller, at 
blot man aldrig sætter større brød op, 
end man kan bage, vil det nu og i frem-
tiden, hvorledes konjunkturerne end 
svinger, være muligt at drive restaura-
tion i København.

“Men man skal aldrig være bange for 
at give en hånd med selv. Jeg står tit i 
opvasken og serverer også, hvis det er 
nødvendigt.

Det vigtigste er at få bossmentalite-
ten væk, sørge for den bedste kunde-
service og bedste kvalitet med hensyn 
til mad og vine.” 

RESTAURATION 
FØR OG NU

22. september 2003

“DET ER FORBRUGERNE, DER ER CHEFEN  
OVERALT I VORES KONCERN”
PALLE SKOV JENSEN, INDEHAVER AF JENSENS BØFHUS, I BØRSEN

12. marts 1999

“DER SNAKKES OG SNAKKES OM, AT VI HAR EN 
DÅRLIG MADKULTUR I DANMARK, MEN DER ER 
INGEN, DER GØR NOGET VED DET. (…)  JEG ER 
TRÆT AF AT HØRE FOLK SPØRGE, HVAD VI SKAL 
GØRE VED DET, SÅ NU GØR VI NOGET VED DET!”
CLAUS MEYER, RESTAURATØR OG IVÆRKSÆTTER, I BØRSEN

23 
pct. af alle beskæftigede i  
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er udenlandske statsborgere. 
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restaurationer i de danske provinsbyer havde en omsætning over 500.000 kr. mod 20 restaurationer i hovedstaden
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AF JENS BERTELSEN 
FOTO CATHRINE ERTMANN

Fra fattig rod til rig 
forretningsmand

Jacob Risgaard blev smidt ud af skolen, men endte  
som velhavende erhvervsmand. Det store vendepunkt 

var en tur under bruseren og tabet af en papegøje

“JEG SLOG MIG SELV 
PÅ KINDERNE OG 
SAGDE: “TAG DIG 
FUCKING SAMMEN, 
MAND.” JEG BLEV  
FLOV OVER MIG  
SELV OG OVER AT 
SIDDE SÅDAN”
JACOB RISGAARD

“Jeg har været heldig med, at jeg har haft en udfordret barndom. 
Det har givet mig en masse styrke. Fuck, man kan tage nogle tæsk 
og stadigvæk stå op,” siger Jacob Risgaard. 

Den 40-årige iværksætter er i dag millionær, kører i supersports-
vogne og bor i et lækkert hus ud til stranden ved Frederikshavn. 

“Men jeg var 30 år, før jeg fik mit første dankort. Jeg skyldte jo 
millioner til banken, og det blev ikke mindre af, at jeg ikke betalte 
noget af,” siger han. 

Jacob Risgaard voksede op i Sæby som søn af en enlig mor. Faren, 
en italiener, har han først mødt mange år senere. 

Den lille familie manglende konstant penge, og hjemmet blev 
indrettet med ting fra Blå Kors-butikken. Jacob Risgaard var en rod 

i skolen og blev i en periode 
sendt på ungdomshjem. 

Efter rastløst at have været 
dj på lokalradioen og i lære i 
en fotobutik så han, at salget 
af dvd-film var ved at eksplo-
dere i 1990’erne. Han kunne 
købe film i USA og sælge dem 
i Danmark, samtidig med at 
filmene blev vist i biografer-
ne, og her startede karrieren 
som selvstændig. Soveværel-
set blev brugt som lager, men 
snart voksede butikken, og 
han begyndte at tjene penge. 

“Så blev jeg kaldt til møde i 
banken, det var en onsdag i år 2000. De ville gerne have en personlig 
hæftelse på min kassekredit, hvis vi skulle fortsætte. Dagen efter fik 
jeg besked om, at de ikke længere ville finansiere internetbutikker. 
It-boblen var bristet,” husker Jacob Risgaard. 

Han kunne umuligt indfri gælden på over 1 mio. kr., og fremtiden 
virkede uoverskuelig. 

“Jeg kunne ikke gå ud at finde mig et normalt arbejde. Så havde 
jeg stadig siddet i en gældsfælde. Med den månedsløn, jeg kunne 
få som ufaglært, ville det tage virkelig mange år”. 

Fogedretten skulle ikke desto mindre indkræve den formue, han 
måtte have. 

“Jeg havde et halvt år forinden købt en grå jaco-papegøje. Den 
kostede nok 20.000 kr. Den tog de også. Jeg kan huske, at jeg gik 
hjem og satte mig under bruseren og var ked af det. Den grå jaco var 
et billede på, at jeg var helt alene. Men jeg slog mig selv på kinderne 
og sagde: “Tag dig fucking sammen, mand.” Jeg blev flov over mig 
selv og over at sidde sådan,” siger Jacob Risgaard. 

Tre mål i livet
Redningen blev et opkald fra Norge. Nogle investorer havde set 
hans dvd-butik og ville have ham til at udvide salget til det umodne 
norske marked. 

“Vi fyldte en varevogn med dvd-film hver eneste dag. Vi sejlede 
fra Frederikshavn til Göteborg og læssede det hele af ved den norske 
grænse. Den søvn, jeg fik, var på færgen. Det var fedt. Der var gang 
i den. Selv min mormor sad og skrev adresser på kuverterne,” siger 
Jacob Risgaard.

Han stod nu i spidsen for netbutikken DVDstrax, der i 2002 blev 
noteret på den norske OTC-liste.

“Men alle de rige nordmænd sad hver weekend og byttede aktier 
i hinandens firmaer, så jeg havde nærmest en ny bestyrelse hver 
uge. Det var ikke det, jeg havde drømt om,” siger Jacob Risgaard. 

Da brødrene Mark og Mike Nielsen bad ham hjælpe til med at 
stifte Coolshop, var han klar. 

Det skete i 2004, og deres lille grossistvirksomhed blev udvidet 
med en netbutik, der hurtigt satte sig på en stor del af salget af 
computerspil herhjemme. 

“De havde fem-seks ordrer om dagen. Men jeg fik verdens letteste 
job, for de var gudsbenådede købmænd. Vi kunne med garanti være 
de billigste i Danmark,” siger Jacob Risgaard, der siden har været 
marketingdirektør og storaktionær i Coolshop. 

Som ung satte han sig tre mål, der alle virkede temmelig urea-
listiske: Han skulle blive gældfri, få sig et hus ved vandet – som i 
filmen “I seng med fjenden” – og han ville have børn. 

Med to tvillingepiger på fem år er den rastløse rod fra Sæby nået 
i mål. 

Jacob Risgaard er tilbage 
på sin gamle skole,  
Sæby Skole Syd. Han var 
lidt af en rod og blev 
smidt ud af skolen.
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Af SuSAnne SAyerS 
foto thomAS nielSen

FÆRØERNE
Bruttonationalproduktet måles i fisk, men i den 
nationale selvforståelse er fodbold omdrejnings
punktet. Fodbold er med en tidligere lagmands  
ord blevet den bedste markedsføring af øerne i 
Nordatlanten og har skabt et vigtigt netværk  
mellem borgere, politikere og erhvervsliv
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For enden af Vidareidis langstrakte dal lyser kirken hvidt mod havet 
og de lysende grønne fjelde. Himlen er klar, kun en enkelt sky ligger 
som en tyk røgring om et af fjeldene længere ude. Det er en sjældent 
lun dag med duften af soltørret hø drivende i luften. 

Lydbilledet er klassisk færøsk med bølgeslag, mågeskrig og bræ-
gende får, men de overdøves af glade råb og den dumpe lyd af en 
bold, som får et solidt spark. 

En gruppe unge er i gang med at spille fodbold. Deres skygger 
bliver lange og tegnefilmslevende på kunstgræsset, efterhånden 
som solen synker længere ned i horisonten. 

Kirke og kunstgræs. På Færøerne så sikkert et parforhold, som 
kirke og kro er andre steder i verden.

Det blev på sin egen måde en revolution i det lille ørige, da det 
færøske fodboldforbund sagde farvel til grusbanerne i løbet af 
1980’erne og erstattede dem med kunstgræs. Før da var håndbold, 
volleyball og de traditionelle kaproningskonkurrencer de mest po-
pulære sportsgrene. I dag har fodbold erobret rollen. 
I forhold til indbyggertal er Færøerne formentlig verdens mest fod-
boldglade nation, og lille Vidareidi, den nordligste bygd, er med sine 
cirka 350 indbyggere ingen undtagelse. Bygdens fodboldanlæg er 
flittigt brugt, selvom Vidoy, som er den ø, hvor Vidareidi ligger, ikke 
har et hold i den øverste færøske liga. Det har Færøernes næststør-
ste by, Klaksvik, på naboøen Bordoy derimod.

Efterhånden som buslinje 500 snørkler sig fra Vidareidi mod Klaks-
vik, lægger tågen sig tungt over fjeldene. Dens gråhvide fangarme 
rækker ned mod bygderne, som skutter sig i dalene. Chaufføren 
kører langsomt, det er aldrig til at vide, hvornår der dukker et får 

eller en hel flok op midt på kø-
rebanen med pelsen fyldt af 
tågedråber.

Selvom øjnene er på vejen, er 
chaufføren snakkesalig og for-
tæller gerne om, at hans hold, 
KI Klaksvik, om kort tid skal 
spille pokalfinale. Desværre 
ikke mod arvefjenden HB fra 
hovedstaden Torshavn, men 
mod Vikingur fra Eysturoya. 

HB og Klaksvik har vundet 
stort set lige mange mester-
skaber, siden den færøske liga 
opstod i 1942. HB-Klaksvik er 
den slags opgør, som lokale 
fodboldbrag er gjort af, og lige 
nu ligger KI Klaksvik til at vinde 

ligaen med HB betydeligt længere nede. Det varmer en Klaksvik-
fans hjerte, indrømmer chaufføren gerne.

“Den allerførste kamp spillede vi mod HB helt tilbage i 1911,” 
fortæller han med den ivrige fans detaljerede viden.

Man skal ikke tilbringe mange dage på Færøerne for at finde ud 
af, at fodbold er omdrejningspunktet. Fodbold er netværk, fodbold 

er stedet, hvor du kan lade et ord falde, hvis du mangler et job eller 
skal bruge en ansat, fodbold er bindeled mellem borgere, politi-
kere og erhvervsliv, fodbold er socialt klister, uformelt mødested, 
forsamlingshus.

Mere end hver tiende færing er registreret fodboldspiller, ca. 3000 
andre spiller uden egentligt medlemskab, og få er de færinger, som 
ikke på en eller anden måde er involveret i fodbold, hvad enten det 
er som spillere, frivillige, støtter eller forældre.

Kirke og kunstgræs. De to vigtigste samlingspunkter for Færø-
erne.  

FØRSTE HALVLEG

HB-huset, klubhuset for Færøernes største klub, summer af travl-
hed. Det er kampdag, og HB har ikke klaret sig så godt i denne 
sæson, men i HB er håbet ikke grønt, men sort og rødt, og fra tri-
bunerne svinges der med klubfarverne.

Indenfor er der en livlig trafik, børn og voksne stryger ud og ind 
for at købe slik, pølser og sodavand. Et par mindre børn leger tagfat 
hen ad gangene, men i et roligt hjørne af huset har tre mænd sat 
sig til rette.

Her sidder en tidligere statsminister, på færøsk lagmand. Ved 
hans side er den nuværende udenrigs- og erhvervsminister og tid-
ligere borgmester for Torshavn. Over for dem sidder en tidligere 
erhvervsminister og formand for finansudvalget.

Det kunne ligne optakten til en politisk studehandel, men det 
handler om fodbold. På hver deres måde er de tre aktive i Færøernes 
fodboldliv. Den tidligere lagmand, Kaj Leo Johannesen, har været 
målmand på landsholdet og vundet det færøske mesterskab med 
HB flere gange. Han er også kommende formand for HB. Udenrigs- 
og erhvervsministeren er veteranen Poul Michelsen, som også har 
vundet mesterskaber med HB, er æresmedlem af klubben og har 
været på landsholdet. Og Finnbogi Arge, den tidligere erhvervsmi-
nister, er HB’s formand gennem fem år.

De tre repræsenterer hver deres parti, men fodboldglæden er 
fælles, og den spiller en stigende rolle på Færøerne, fortæller Poul 
Michelsen.

“Jeg kan mærke det, når jeg er ude i verden. Fodbolden er blevet 
vores visitkort. Før vidste de færreste noget om Færøerne, men det 
har vores status som fodboldnation ændret,” siger han.

Fodbolden trak i begyndelsen mest skæve smil. Nu trækker den 
international opmærksomhed, ikke mindst fordi det sensationelt er 
lykkedes lille Færøerne at slå nationer som Grækenland de seneste 
år. I kvalifikationen til VM i 2018 har Færøerne spillet uafgjort mod 
Ungarn og slået Letland på udebane. Til gengæld blev det til læster-
lige klø, da de portugisiske europamestre tog turen til Nordatlanten, 
men det gav masser af international omtale og udsolgte fly.

De tre mænd er enige om, at betydningen rækker meget længere 
end til bare at klare sig godt fodboldmæssigt. For en lille nation, 
som kæmper for øget selvstændighed – selvom de tre i lokalet ikke 
er enige om i hvilket omfang – betyder det alverden at kunne vise, 
at man kan selv. 

Når man gerne på egen hånd vil forhandle handelsaftaler med 
lande som Brasilien, Rusland, Sydkorea og USA, og når man gerne 

“JEG KAN MÆRKE 
DET, NÅR JEG ER  
UDE I VERDEN.  
FODBOLDEN ER  
BLEVET VORES  
VISITKORT”
POUL MICHELSEN,  
UDENRIGS- OG  
ERHVERVSMINISTER, 
ÆRESMEDLEM I  
HB OG TIDLIGERE  
LANDSHOLDSSPILLER

FÆRØERNE - REPORTAGE TIL “DE HANDLENDE”.Børn har 
ladet sig inspirere af en lokal kunstner og tegnet tegninger til 
væggen på skolen i den nordligste bygd Vidareidi. Der går 33 
børn i skolen som har elever indtil 7 klasse.Optaget: 02/02/2017, 
1:38:43 PMMagasin “DE HANDLENDE”Foto: Thomas Nielsen
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gende får, men de overdøves af glade råb og den dumpe lyd af en 
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ligaen med HB betydeligt længere nede. Det varmer en Klaksvik-
fans hjerte, indrømmer chaufføren gerne.

“Den allerførste kamp spillede vi mod HB helt tilbage i 1911,” 
fortæller han med den ivrige fans detaljerede viden.
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lige klø, da de portugisiske europamestre tog turen til Nordatlanten, 
men det gav masser af international omtale og udsolgte fly.

De tre mænd er enige om, at betydningen rækker meget længere 
end til bare at klare sig godt fodboldmæssigt. For en lille nation, 
som kæmper for øget selvstændighed – selvom de tre i lokalet ikke 
er enige om i hvilket omfang – betyder det alverden at kunne vise, 
at man kan selv. 

Når man gerne på egen hånd vil forhandle handelsaftaler med 
lande som Brasilien, Rusland, Sydkorea og USA, og når man gerne 
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Færøernes tidligere lagmand Kaj Leo Johannesen er ny formand for fodboldklubben HB i Torshavn. 

Óle Mouritsen følger 
aftenens trænings-
kamp i Torshavn fra 
førersædet af sin bil.
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vil have større beføjelser til at føre egen udenrigspolitik og være 
medlem af Nordisk Råd, er fornemmelsen af at være en selvstændig 
nation og ikke bare et appendiks til Danmark afgørende.

“Fodbolden giver os en identitet. Det er den bedste markedsfø-
ring af Færøerne, vi kunne få,” siger Kaj Leo Johannesen.

Helt tilfældigt var det heller ikke, da det færøske folketingsmed-
lem Magni Arge i foråret 2016 til den danske statsminister Lars 
Løkke Rasmussens idé om en flagdag for Færøerne bemærkede, at 

Færøerne hellere ville have 
en statsbetalt venskabskamp 
Danmark-Færøerne. 

Det er til dato lidt af et 
mysterium, hvorfor FIFA i 
1988 gik med til at regne 
Færøerne som selvstændig 
fodboldnation, men det æn-
drede ifølge mændene ved 
bordet “alt”, at færinger ikke 
længere var nødt til at spille 
for det danske landshold, 
men fik deres eget. Kort ef-
ter fulgte klubfodbolden med 
og blev accepteret af UEFA, 

og siden har de bedste færøske hold deltaget i UEFA-cuppen og 
kvalifikationen til Champions League.

De tre taler om, at det samtidig er en måde at signalere på, at 
ungdommen ikke behøver at flytte væk fra Færøerne for at kunne 
få drømme opfyldt. At Færøerne er en nation, som kan klare sig selv 
og tilbyde en fremtid, hvis viljen er til stede.

PAUSE

Stillingen er uafgjort efter de første 45 minutter. I et lokale er der 
kaffe og rullepølsemadder til VIP’erne og de faste støtter. HB har 
som andre færøske fodboldklubber et tæt samarbejde med det lo-
kale erhvervsliv. Dels støtter erhvervslivet, dels fungerer klubberne 
som uformelle mødesteder, og mange af de involverede er selv eller 
har været forretningsfolk.

Det gælder også Poul Michelsen, Kaj Leo Johannesen og Finn-
bogi Arge. Hver især har de eller har haft deres egne virksomheder, 
og selvom der er indført betaling til fodboldspillerne i de bedste 
færøske klubber, er de kun halvprofessionelle, og forbindelsen til 
arbejdspladserne er direkte. En spiller kan være stjerne på stadion 
om søndagen og møde på arbejde i et havbrug om mandagen. Sam-
tidig er fodbolden samtaleemnet på arbejdspladserne, og er det 
gået godt for holdet i weekenden, er stemningen klart bedre om 
mandagen, siger Kaj Leo Johannesen.

Selvom de tre mænd på det bestemteste afviser, at de bruger 
HB til at føre politik, er de med på, at det betyder noget for sam-
arbejdet, når man kender hinanden fra andre sammenhænge end 
de rent politiske. Og over rullepølsemaden er det heller ikke kun 
fodboldresultaterne, som er samtaleemne. Her er løst og fast, de se-
neste nyheder og lokale bekymringer og glæder. Mennesker, som til 
dagligt har for travlt til at møde hinanden, støder på hinanden her.

“Titler betyder ikke så meget her, men de uformelle strukturer er 
meget stærke. De fleste kender hinanden, flere mennesker er vi 
trods alt ikke,” siger Kaj Leo Johannesen.

HB’s støtteforening er et aktivt og selvstændigt foretagende 
med Turið Láadal Sejersdóttir som forkvinde – den titel, HB selv 
bruger – og som bl.a. sørger for en masse af det praktiske omkring 
klubben, herunder at organisere de busser, som fragter HB-fans til 
udebanekampe.

Hun er et eksempel på den anden vigtige side af færøsk fodbold:  
Det store frivillige arbejde og foreningslivet, det trækker med sig. 
HB har over 60 fodboldhold ved siden af det mandlige førstehold, 
og det betyder, at en lang række af Torshavns borgere er involveret 
som trænere, holdledere, støtter eller forældre til unge spillere.

I virkeligheden er samarbejdet omkring ungdommen mindst lige 
så vigtigt som opbakningen til førsteholdet, siger Finnbogi Arge. De 
færøske ungdomshold klarer sig fremragende, også internationalt. 
Og arbejdet omkring dem udgør et vigtigt netværk, hvor mange får 
deres første erfaring som ledere.

AndEn HALVLEG

De færøske kampe i den øverste liga dækkes intenst af lokale medier. 
Der sidder også fans i resten af verden, bl.a. følger en del britiske 
fans med. Nogle af spillerne kommer fra andre lande, eksempelvis 
har den færøske liga haft spillere fra Brasilien, Nigeria, Serbien og 
Rumænien, og de har deres følgere.

Endnu bedre er det, når tv-rettighederne kan sælges til udenland-
ske stationer i forbindelse med landskampe eller vigtige klubkampe. 
Det giver både indtægt til fodboldforbundene og klubberne. Og 
billederne fra Færøerne er samtidig med til at skabe interesse for 
at besøge øerne. 

“I vores allerførste internationale kamp som selvstændig nation 
slog vi Østrig. Det var en sensation, og det skærpede interessen 
for færøsk fodbold, også internationalt,” siger formanden for det 
færøske fodboldforbund, Christian Andreasen.

“Det har øget vores nationalfølelse, og der er en kæmpe lokal 
opbakning. Det gælder ikke mindst i ungdomsarbejdet, hvor rigtig 
mange engagerer sig. Samtidig har vi en omsætning på omkring 
45 mio. kr. i færøsk fodbold, og langt det meste af det beløb er 
internationale tv-rettigheder, så det er en stor forretning og meget 
vigtigt for os,” tilføjer Christian Andreasen, som har et mål om, at 
det færøske landshold skal kvalificere sig til slutrunden i EM i 2020.

“Det er ambitiøst, men reglerne bliver ændret, så vi burde have 
en reel chance,” siger han.

Eksponeringen lokalt og på tv er også en del af, hvorfor erhvervs-
livet støtter fodbolden, men samarbejdet handler om mere end det, 
siger Kenneth Holm Cortsen fra University College Nordjylland, 
hvor han bl.a. forsker i sportsøkonomi og branding.

“Det er en måde at blive en del af et netværk på, og det er sam-
tidig en måde at involvere sig i lokalsamfundet på og få adgang til 
goodwill. Når man som virksomhed signalerer, at man gerne vil gøre 
en positiv forskel lokalt, bliver man også opfattet mere positivt af 
sine kunder. Man vil være noget der, hvor kunderne er,” siger Ken-
neth Holm Cortsen.

“Fodbolden giver 
os en identitet. 
det er den bedste 
markedsFøring  
aF Færøerne,  
vi kunne Få”
kaj leo johannesen, 
tidligere lagmand
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og siden har de bedste færøske hold deltaget i UEFA-cuppen og 
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De tre taler om, at det samtidig er en måde at signalere på, at 
ungdommen ikke behøver at flytte væk fra Færøerne for at kunne 
få drømme opfyldt. At Færøerne er en nation, som kan klare sig selv 
og tilbyde en fremtid, hvis viljen er til stede.

PAUSE

Stillingen er uafgjort efter de første 45 minutter. I et lokale er der 
kaffe og rullepølsemadder til VIP’erne og de faste støtter. HB har 
som andre færøske fodboldklubber et tæt samarbejde med det lo-
kale erhvervsliv. Dels støtter erhvervslivet, dels fungerer klubberne 
som uformelle mødesteder, og mange af de involverede er selv eller 
har været forretningsfolk.

Det gælder også Poul Michelsen, Kaj Leo Johannesen og Finn-
bogi Arge. Hver især har de eller har haft deres egne virksomheder, 
og selvom der er indført betaling til fodboldspillerne i de bedste 
færøske klubber, er de kun halvprofessionelle, og forbindelsen til 
arbejdspladserne er direkte. En spiller kan være stjerne på stadion 
om søndagen og møde på arbejde i et havbrug om mandagen. Sam-
tidig er fodbolden samtaleemnet på arbejdspladserne, og er det 
gået godt for holdet i weekenden, er stemningen klart bedre om 
mandagen, siger Kaj Leo Johannesen.

Selvom de tre mænd på det bestemteste afviser, at de bruger 
HB til at føre politik, er de med på, at det betyder noget for sam-
arbejdet, når man kender hinanden fra andre sammenhænge end 
de rent politiske. Og over rullepølsemaden er det heller ikke kun 
fodboldresultaterne, som er samtaleemne. Her er løst og fast, de se-
neste nyheder og lokale bekymringer og glæder. Mennesker, som til 
dagligt har for travlt til at møde hinanden, støder på hinanden her.

“Titler betyder ikke så meget her, men de uformelle strukturer er 
meget stærke. De fleste kender hinanden, flere mennesker er vi 
trods alt ikke,” siger Kaj Leo Johannesen.

HB’s støtteforening er et aktivt og selvstændigt foretagende 
med Turið Láadal Sejersdóttir som forkvinde – den titel, HB selv 
bruger – og som bl.a. sørger for en masse af det praktiske omkring 
klubben, herunder at organisere de busser, som fragter HB-fans til 
udebanekampe.

Hun er et eksempel på den anden vigtige side af færøsk fodbold:  
Det store frivillige arbejde og foreningslivet, det trækker med sig. 
HB har over 60 fodboldhold ved siden af det mandlige førstehold, 
og det betyder, at en lang række af Torshavns borgere er involveret 
som trænere, holdledere, støtter eller forældre til unge spillere.

I virkeligheden er samarbejdet omkring ungdommen mindst lige 
så vigtigt som opbakningen til førsteholdet, siger Finnbogi Arge. De 
færøske ungdomshold klarer sig fremragende, også internationalt. 
Og arbejdet omkring dem udgør et vigtigt netværk, hvor mange får 
deres første erfaring som ledere.

2. HALVLEG

De færøske kampe i den øverste liga dækkes intenst af lokale medier. 
Der sidder også fans i resten af verden, bl.a. følger en del britiske 
fans med. Nogle af spillerne kommer fra andre lande, eksempelvis 
har den færøske liga haft spillere fra Brasilien, Nigeria, Serbien og 
Rumænien, og de har deres følgere.
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“FODBOLDEN GIVER 
OS EN IDENTITET. 
DET ER DEN BEDSTE 
MARKEDSFØRING  
AF FÆRØERNE,  
VI KUNNE FÅ”
KAJ LEO JOHANNESEN, 
TIDLIGERE LAGMAND

144-3-030417.indd   151 07-03-2017   16:57:41



De handlende

153

De handlende

152

144-3-030417.indd   153 07-03-2017   16:57:50



De handlende

153

De handlende

152

144-3-030417.indd   153 07-03-2017   16:57:50



De handlende

154

De handlende

155

“Fodbold berører rigtig mange folk, det er verdens mest populære 
sport, og fodbolden har til dels fået den betydning, som kirken har 
haft – at her mødes man på tværs af alder, social status og køn,” 
tilføjer han. Han ser paralleller til den fodboldfeber, som greb Island, 
da holdet klarede sig godt ved EM og blev en publikumsfavorit.

“Det handler om at vise, at man kan stå sammen og kæmpe i 
fællesskab.”

OVERTID

“Vi spiller syv mod syv. Jo, vi gør!” 
Fra banen i Runavik langt mod syd på Eysturoya lyder en blan-

ding af færøsk og solidt midtjysk. NSI Runavik, Færøernes p.t. tred-
jebedste hold, er på banen, og cheftræner Anders Gerber forsøger 
at presse tempoet i træningen i vejret.
Han kommer fra Silkeborg, men har foreløbig skrevet kontrakt med 
Runavik frem til 2017-sæsonens afslutning, og han og familien tri-

ves i det lille samfund, hvor der er bedre tid til det hele og et højere 
serviceniveau, som han siger, da han efter træningen sætter sig på 
langsiden i det sene eftermiddagslys.

“Kommunen har stået klar med hjælp, så vi og børnene fik så 
let en overgang som muligt. Her er en anden og mere personlig 
betjening, alting er ikke digitaliseret og effektiviseret væk,” siger 
Anders Gerber.

Kirke og kunstgræs er også samlingspunkterne her, og Anders 
Gerber skal ikke lægge træningen i kirketiden, for “så kommer halv-
delen af holdet ikke,” ligesom der sjældent bliver drukket mange øl, 
hvis han stiller en kasse i omklædningsrummet efter en god kamp. 
I Runavik er gud med i meget, som det ofte er tilfældet i færøske 
byer og bygder.

Men Runavik er også centrum for en stor del af Færøernes er-
hvervsliv. Hovedsponsor for Runavik er Bakkafrost, en af verdens 
største fiskeopdrætsvirksomheder, og Runavik bliver i stigende grad 
vigtig for offshore-industrien. Foruden at fungere som forsynings-

havn har Runavik kapacitet til at reparere olierigge og tankskibe. 
Færøerne satser på, at klimaforandringerne, hvor de arktiske om-
råder er isfri stort set hele året, vil skabe en livlig skibstrafik med 
Færøerne som det naturlige centrum i Nordatlanten. Også kryds-
togtturismen, som trækker mange til Færøerne, finder vej til Runa-
vik, som kan prale med “Færøernes sikreste havn.”

Runavik er på mange måder et billede på Færøernes erhvervs-
liv: Fisk, maritim service, offshore og turisme. Færøerne håber at 
kunne gøre Island eventyret efter og øge turismen betragteligt. 
Hovedstaden Torshavn byder allerede på gourmetrestauranter og 
eksklusive hoteller, og det gamle missionshotel i Runavik har også 
fået en opgradering, lige som der er opstået en udlejning af private 
værelser og boliger, blandt andet gennem Airbnb. Senest har både 
SAS og skotske Logan Air sagt, at de vil oprette ruter til Færøerne. 
Færøerne er kommet gennem den økonomiske krise. Befolknings-
tallet stiger, arbejdsløsheden er nede på 2 pct., færinger gør sig 
gældende ude i verden som læger, it-kyndige, fiskere, ingeniører, 

kunstnere – og fodboldspillere. Men nu kan de også i stigende grad 
bruge deres talenter hjemme. Selvom fiskeriet stadig er den vigtig-
ste del af Færøernes bruttonationalprodukt, er der opstået andre 
stillinger, og Færøernes erhvervsliv bliver gradvist mere videns- og 
servicebaseret.

Eller splittet mellem “dem, der bare flytter papirer i Torshavn, og 
så vi andre, som bestiller noget,” som en fisker i Runavik bemærker.

Ankomsthallen i lufthavnen i Kastrup er småsøvnig denne morgen, 
men enkelte er stimlede sammen med flag. Andre står med hvide 
skilte, hvor de efterlyser Mr. Banerjee eller holder krydstogtlogoer i 
vejret. Et af skiltene er dekoreret med en stiliseret viking – færøske 
Vikingurs logo. 

Døren går op, og de første færinger strømmer hen mod skiltet og 
bliver sendt ud i en ventende bus. Der er lige tid til at se København, 
færøske venner og familie og at nå at træne, før turen går videre ud 
til næste kamp i Europa. Som omrejsende visitkort.

HB Torshavn holder for første gang nogensinde pressemøde.
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AF JANNI IBEN STEVN HANSEN

Min mor
Bitten Clausen satte som direktørens 
hustru sit tydelige præg på Danfoss. Hun 
var mor til fem, men først og fremmest sin 
mands forretningsrådgiver. Det formede 
hjemmet, fortæller nuværende bestyrelses-
formand og søn Jørgen Mads Clausen

Født i Haderslev i 1912 – død i 2016

Døbt Dorthea Emma Andkjær Hinrichsen, 
men blev siden sin skoletid kaldt Bitten

Mor til fem børn, hvoraf Jørgen Mads  
Clausen er den mellemste

Bestyrelsesformand i Danfoss 1966-1971,  
derefter næstformand indtil 1989

Bonus: Bitten Clausen var en habil jæger

BITTEN CLAUSEN“Man skulle jo tro, at min far var en meget beslutsom mand, men 
han var altid i tvivl, om han skulle gøre det ene eller andet, og derfor 
tog han forskellige mennesker og spurgte dem – deriblandt min mor. 
Derhjemme fik vi installeret ekstra hørerør på telefonen, så min mor 
kunne høre med, når min far snakkede med nogen om forretningen. 
Så kunne de bagefter diskutere, hvad han skulle beslutte.”

Jørgen Mads Clausens barndomshjem bar derfor lige så meget 
præg af at huse en familieejet virksomhed, som den bar præg af 
at huse en familie, og overvejelserne om at finde balancen mel-
lem arbejds- og familieliv fyldte meget hos Bitten Clausen. Men 
Jørgen Mads Clausen mener ikke, at han og hans fire søskende led 
nogen nød.

“Min mor prioriterede firmaet højest, det er der vist ikke nogen 
tvivl om. Og det accepterede vi børn fuldstændigt. Vi havde jo en 
barnepige, som vi kaldte Frøken, og hende var vi enormt glade for. 
Hun gad godt lege med os og læse for os, og det vidste vi godt, at 
min mor ikke havde lyst til. Hun ville hellere sætte blomster i vaser 
og ordne ting, men det accepterede vi 100 pct.”

Efter Mads Clausens død i 1966 blev Bitten Clausen bestyrel-
sesformand i Danfoss, og det sociale engagement blev taget med 
over i Bitten og Mads Clausens Fond, der blev oprettet i starten 
af 1970’erne. Ud over at have aktiemajoriteten i Danfoss støtter 
fonden nemlig stadig i dag initiativer, der er til gavn for lokal-
samfundet – og på den måde lever Bitten Clausens ånd videre i 
virksomheden.

“På mange måder vil jeg sige, at min mor var en fantastisk god 
ambassadør for Danfoss. Min mor var nervetråden i familievirk-
somheden – hjertet i familievirksomheden.”

“Min mor blev hvirvlet ind i virksomheden med det samme, for min 
far måtte afbryde deres bryllupsrejse, fordi Anden Verdenskrig brød 
ud. Han tænkte straks, at så skulle der bruges patroner, og vi skulle 
jo også bruge kobber til vores køleanlæg – så han måtte hellere se 
at komme hjem og få købt en masse.”

Mens Mads Clausen var den fåmælte type med styr på teknikken, 
fik den energiske Bitten Clausen hurtigt rollen som den udadvendte 
og snakkesalige del af direktørparret. Og hendes menneskelige en-
gagement strakte sig længere end at tage gæstfrit imod de mange 
mennesker, som i forretningsøjemed ofte både spiste middag og 
overnattede hos familien.

“Da jeg var barn lige efter Anden Verdenskrig, var der meget 
fattigdom i området, og vi fik mange tiggerbreve fra folk, der ikke 
havde det nemt. Derfor tog min mor sig af at hjælpe dem, der boede 
i nærheden, så de f.eks. fik konfirmationstøj til deres børn. Dengang 
var der jo ikke de samme sikkerhedsnet som i dag. Det var ikke en 
systematisk ting, at det var det, hun ville. Det var noget, der kom 
til os, og nogen skulle gøre noget ved det. Og det var ikke noget, 
der interesserede min far, så det blev hende.”

Velfærd sat i system
Bitten Clausens engagement i lokalsamfundet greb om sig og blev 
derfor efter nogle år sat i system i en ny virksomhedsafdeling til 
formålet, der blev kaldt Velfærdsafdelingen. Når Bitten Clausen 
ikke var optaget af at hjælpe med at fordele midlerne retfærdigt 
til de værdigt trængende, havde hun travlt med at støtte sin mand 
i virksomhedens daglige drift – og i at træffe de beslutninger, der 
konstant skulle træffes i den hastigt voksende virksomhed.

Efter Mads Clausens 
død i 1966 blev Bitten 

Clausen bestyrelses-
formand i Danfoss.

Mads og Bitten 
Clausen med  
deres fem børn. 

Bitten Clausen var en stor 
støtte for Mads Clausen  
i den daglige drift.

Bitten Clausen som 
filmoperatør i privaten. 
Arkivfoto: Danfoss
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Den økonomiske politik i Danmark domineres af Venstre, So-
cialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Men tre oprørere, der alle 
har rod hos De Radikale, forsøger at bryde muren.

De har opvæksten som Marianne Jelveds disciple tilfælles. I 
dag kæmper de fra hver sin platform – ti år efter afskalningen 
af De Radikale begyndte, og helt nye partier blev stiftet. 

Anders Samuelsen rykkede til højre og fik følgeskab af Si-
mon Emil Ammitzbøll, Uffe Elbæk gik til venstre, mens Morten 
Østergaard blev tilbage. Målet deler de fortsat: at forhindre at 
dét, de betragter som vanetænkning og reaktionære kræfter 
hos Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, sætter 
sig på hele den økonomiske politik.

Oprørerne har sparket fra sig. Forsøgt at påvirke samfunds-
udviklingen med vilde idéer, vidtgående forslag og visioner. 
Lagt sig ud med allierede og handlet overraskende og ufor-
udsigeligt.

Men de er oppe imod stærke kræfter.
Med trekløverregeringen har Liberal Alliances frontfigurer 

Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll skudt sig vej 
til magten og et regeringsgrundlag, der er blevet kaldt det 
mest liberale i danmarkshistorien. Men det er tvivlsomt, om 
det materialiserer sig i storslåede politiske aftaler i denne re-
geringsperiode.

Uffe Elbæk har siden Alternativets overraskende indtog på 
den landspolitiske scene forstærket sin fornemmelse af at have 
greb om tendenser i virkelighedens verden: Derude ser han 

virksomheder eksperimentere med nedsat arbejdstid. 
Derude hører han diskussioner boble om borgerløn, 
sammenhængskraft og behovet for bæredygtig vækst.
Men Alternativets indflydelse på Christiansborg er til 
at overse.
For Morten Østergaard er status, at nogle af hans 

mærkesager i den økonomiske politik ikke læn-
gere skydes ned af alle de store partier. 
Men De Radikale har svært ved at bryde igennem 

den stadigt tættere alliance mellem Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti.
Udbryderne fra De Radikale står i dag med samme 
udfordringer som deres gamle partifæller. 
Nok stemmer danskerne i stigende grad på nyere 
partier med budskaber om store forandringer. Men 

de parlamentariske realiteter begrænser skridtlængden i den 
økonomiske politik.

Der er flertal for Lars Løkke Rasmussen som statsminister – 
men ikke for en borgerlig-liberal økonomisk politik med hårde 
arbejdsudbudsreformer og store skattelettelser.

Fem nedslag vidner om oprørernes vanskeligheder med at 
ruske op i magtforholdene. 

Pensionsalder 
Sjældent er det blevet sagt så direkte som af Mette Frederiksen 
på dette års første politiske topmøde. På De Radikales nytårs-
stævne i januar 2017 stod den socialdemokratiske formand 
på scenen på Nyborg Strand mellem Morten Østergaard og 
Kristian Thulesen Dahl.

Morten Østergaard talte varmt for at få raske danskere til at 
blive længere på arbejdsmarkedet. En radikal mærkesag, som 
Venstre omsider havde taget til sig efter at have afvist tanken 
som “masochistisk” så sent som i 2015.

Mette Frederiksen kiggede på Thulesen Dahl. De to skulle 
gøre fælles front mod De Radikales og trekløverregeringens 
tanker om at hæve pensionsalderen, lød hendes opfordring. 
Med en indlagt kunstpause og et lille smil lød det fra Social-
demokratiets formand:

“Hvis vi to er enige om det, så – i al respekt – kan alle mulige 
andre gode folk jo have alle mulige spændende idéer. Men så 
bliver det bare ikke til noget.”

Mette Frederiksen kunne lige så godt have sagt, at Morten 
Østergaard ikke gør fra eller til. Og at hun selv og Kristian 
Thulesen Dahl arbejder på at rykke endnu tættere sammen.

Den matematiske kendsgerning er, at hvis Socialdemokra-
tiet og DF beslutter sig for at stå sammen i en sag, kan de 
lamme regeringens ambitioner. Eller gøre de små oprørere så 
godt som overflødige.

Hold på Fogh
I samme lokaler mere end 11 år tidligere, i september 2005, 
var Morten Østergaard, Uffe Elbæk og Anders Samuelsen kaldt 
til landsmøde. 

Det var her på Nyborg Strand, Anders Samuelsen kastede 
sig ud i en af sine første voldsomme satsninger for at undgå 
at blive politisk overflødig. Samuelsen havde fra sin post som 

Udbryderne
Tre politikere med radikale rødder kæmper på hver deres måde en – næsten – umulig 
kamp for at bryde med de store partiers vanetænkning i den økonomiske politik

de parlamentariske realiteter begrænser skridtlængden i den 

Der er flertal for Lars Løkke Rasmussen som statsminister – 
men ikke for en borgerlig-liberal økonomisk politik med hårde 
arbejdsudbudsreformer og store skattelettelser.

Fem nedslag vidner om oprørernes vanskeligheder med at 
ruske op i magtforholdene. 

Sjældent er det blevet sagt så direkte som af Mette Frederiksen 
på dette års første politiske topmøde. På De Radikales nytårs-
stævne i januar 2017 stod den socialdemokratiske formand 
på scenen på Nyborg Strand mellem Morten Østergaard og 

Morten Østergaard talte varmt for at få raske danskere til at 
blive længere på arbejdsmarkedet. En radikal mærkesag, som 
Venstre omsider havde taget til sig efter at have afvist tanken 
som “masochistisk” så sent som i 2015.

Mette Frederiksen kiggede på Thulesen Dahl. De to skulle 
gøre fælles front mod De Radikales og trekløverregeringens 
tanker om at hæve pensionsalderen, lød hendes opfordring. 
Med en indlagt kunstpause og et lille smil lød det fra Social-

“Hvis vi to er enige om det, så – i al respekt – kan alle mulige 
andre gode folk jo have alle mulige spændende idéer. Men så 
bliver det bare ikke til noget.”

Mette Frederiksen kunne lige så godt have sagt, at Morten 
Østergaard ikke gør fra eller til. Og at hun selv og Kristian 
Thulesen Dahl arbejder på at rykke endnu tættere sammen.

Den matematiske kendsgerning er, at hvis Socialdemokra-
tiet og DF beslutter sig for at stå sammen i en sag, kan de 
lamme regeringens ambitioner. Eller gøre de små oprørere så 

I samme lokaler mere end 11 år tidligere, i september 2005, 
var Morten Østergaard, Uffe Elbæk og Anders Samuelsen kaldt 

Det var her på Nyborg Strand, Anders Samuelsen kastede 
sig ud i en af sine første voldsomme satsninger for at undgå 
at blive politisk overflødig. Samuelsen havde fra sin post som 

Udbryderne
Tre politikere med radikale rødder kæmper på hver deres måde en – næsten – umulig 
kamp for at bryde med de store partiers vanetænkning i den økonomiske politik

Uffe Elbæk har siden Alternativets overraskende indtog på 
den landspolitiske scene forstærket sin fornemmelse af at have 
greb om tendenser i virkelighedens verden: Derude ser han 

virksomheder eksperimentere med nedsat arbejdstid. 
Derude hører han diskussioner boble om borgerløn, 
sammenhængskraft og behovet for bæredygtig vækst.
Men Alternativets indflydelse på Christiansborg er til 
at overse.
For Morten Østergaard er status, at nogle af hans 

mærkesager i den økonomiske politik ikke læn
gere skydes ned af alle de store partier. 
Men De Radikale har svært ved at bryde igennem 

den stadigt tættere alliance mellem Socialdemo
kratiet og Dansk Folkeparti.
Udbryderne fra De Radikale står i dag med samme 
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De Radikales mand i Europaparlamentet fulgt isoleringen af 
sit ellers succesfulde parti og foreslog nu, at De Radikale gik 
til valg på ikke at vælte Anders Fogh Rasmussen. 

Socialdemokratiet måtte ikke længere tage De Radikale 
for givet. Og Venstre skulle trækkes ud af Dansk Folkepartis 
favntag ved at appellere til reformivrige liberale vælgere. Ellers 
ville dansk politik stå i stampe, lød analysen, som Anders Sa-
muelsen foldede ud i en kronik i Berlingske og fra talerstolen:

“Når vi får sat vælgere i bevægelse, tvinges Fogh til at 
bevæge sig. Er der noget, han har respekt for, er det væl-
gervandringer. Især dem, der bevæger sig ud af hans eget 
parti.” 

Den provokerende Samuelsen blev mødt med isnende 
afvisning den weekend i Nyborg. Her var det helligbrøde 
at tale om at frede Venstres statsminister. Luften var kold, 
da han ud på natten mødte Marianne Jelved i baren.

“Alle syntes, jeg var en idiot,” forklarede Anders Samu-
elsen siden i Hanne Sindbæks bog “Comeback kid” fra 2013.

Vælgerflugt
Uffe Elbæk blev ikke betragtet som en idiot. 

Den tidligere kulturminister blev i stedet beskrevet som en 
naiv gøgler og en drømmende amatør uden politisk fremtid, 
da han i 2013 efter 15 års medlemskab brød med De Radikale 
og skabte Alternativet. 

Selv var han fuld af undren over tingenes tilstand. Over fra-
været af idealisme og den manglende reflek-

sion over tillidskløften mellem vælgerne 
og Christiansborg. Hvis dansk politik 

var en virksomhed, ville man nok 
tage det alvorligt, når kunderne 
flygtede i hobetal, ræsonnerede 
Uffe Elbæk. 
Han efterlyste større visioner om 
samfundsforbedringer end dem, 

de gamle partier foldede ud:
“Vi skal ikke konkurrere om, hvem 

der er bedst til at administrere 
dagens udgave af velfærds-

staten,” som Elbæk udtryk-
te det i sommeren 2015 til 

Information.
Hvor Anders Samuelsen 

blev betragtet som fan-
tasten på højrefløjen, 
udfyldte Uffe Elbæk 
rollen fra den an-
den ende af skalaen 
i den økonomiske 
politik. 

Siden den spekta-
kulære entré med hele 

ni mandater ved folketings-
valget i juni 2015 har Elbæk 
kunnet notere sig, at idéer og 
tanker, der tidligere er blevet 
affærdiget som utopier eller 

hippiesnak, har stærkere klangbund uden for Chri-
stiansborg: 
Virksomheder eksperimenterer med nedsat arbejds-

uge. Kødfrie dage griber om sig blandt forbrugerne. 
En cheføkonom fra Saxo Bank taler om borgerløn som 

mulig løsning for nogle af de mennesker, der hægtes af glo-
baliseringstoget. 

Og fra magtelitens topmøde i Davos i Schweiz i januar 2017 
rungede budskabet: Skal verden undgå splittelse og politisk 
ekstremisme, er en helt ny ansvarlighed, en større ordent-
lighed, påkrævet. Social lighed og grøn bæredygtighed skal 
tænkes ind i vækststrategier.

“Business as usual er ikke en mulighed,” som koncernchef 
i Grundfos Mads Nipper konkluderede i Berlingske.

Empati ville Uffe Elbæk nok have kaldt det.
På valgnatten i 2015 erklærede han euforisk, at Alternativet 

havde hørt jorden kalde. 
Men lydhørheden har ikke været overvældende på Chri-

stiansborg. Her har Uffe Elbæk måttet gentage den advarsel, 
Anders Samuelsen forsøgte sig med tilbage i 2005: Socialde-
mokratiet skal ikke bare tage mandaterne for givet.

Heller ikke på Slotsholmen har den røde løber været rullet 
ud. Regnemaskinerne bimler langt fra af glæde, når de fodres 
med Elbæks visioner.

Et hul i statskassen på 130 mia. kr. vurderede Finansmini-
steriet i sommeren 2016, at prisen ville være for Alternativets 
forslag om en 30 timers arbejdsuge.

Vækst og velstand
Anderledes offensivt kunne Liberal Alliance bruge Finansmi-
nisteriets beregninger af egne forslag. Anders Samuelsen var 
på vej i bil fra sin onkels hytte i Norge for at stå på langrend, 
da han i slutningen af januar 2015 blev ringet op af partifællen 
Ole Birk Olesen. Nu var svaret her endelig! 
Ni måneder havde det taget, før Liberal Alliance kunne frem-

lægge Finansministeriets 33 sider lange skøn over konse-
kvenserne af en lang række forslag. Det var partiets idéer om 
offentlige besparelser og store skatte- og afgiftslettelser, de 
fleste politikere havde affærdiget som helt på månen.

Trods usikkerheder og forbehold i de ministerielle skøn var 
Liberal Alliances hold begejstret. Svaret kunne bruges som et 
blåt stempel af partiets plan for vækst og velstand.

“Gennemregnet af Finansministeriet”, lød forsvaret nu, når 
politiske modstandere rystede på hovedet.

Som Anders Samuelsens nærmeste makker, Simon Emil 
Ammitzbøll, understregede i et debatindlæg i Politiken i fe-
bruar 2015, var der end ikke tale om revolutioner.

“Liberal Alliance er jo koreograferet til at være “de onde” og 
“ekstreme” i dansk politik, og så kan det åbenbart være mere 
end almindeligt irriterende, at Finansministeriet kommer 
rendende med deres beregninger, der viser, at vores politiske 
program i virkeligheden bare er en justering af velfærdsam-
fundet.”

Boligskatten
Morten Østergaard mente ligeledes, at han 

var i gang med en rimelig og ikke-ekstrem 
justering, da han i 2011 og 2015 fore-

slog at slagte dansk politiks nok 
største hellige ko gennem 15 

år: skattestoppet på boliger. 
Østergaard kritiserede de sto-

re partier for at stikke hovedet i 
busken og opfordrede til næn-
som afvikling af skattestoppet, 

så boligskatten efter 2021 
skulle følge lønudviklin-
gen.
“Under ingen omstæn-
digheder,” svarede Lars 
Løkke Rasmussen i maj 
2015, mens Socialdemo-
kratiet ikke var mildere 
stemt.
“Alle de store partier af-
viser det jo,” sagde da-
værende finansminister 
Bjarne Corydon til DR. 
Corydons bibeskæfti-
gelse – at slå Morten 
Østergaards idéer til 
jorden – fyldte godt i 
den periode. 

“Det er jo så også min 
rolle at sige, hvordan tin-

gene bliver i virkelighe-
den,” lød Bjarne Corydons 

afklapsning.
Men virkeligheden blev, at 
Venstre-regeringen i efteråret 

2016 spillede ud med et forslag 
om at ophæve ejendomsværdi-

skattestoppet. Ingen, heller ikke Socialdemokratiet, kæmper 
længere for at bevare det. For Morten Østergaard var Venstre-
regeringens udspil et regulært gennembrud.

Revner i betonen
Betonen blev brudt, ti år efter at skattestoppets og kontrakt-
politikkens argeste modstander – Marianne Jelved – var dra-
get på turné rundt i landet for at overbevise vælgerne om, at 
Anders Fogh Rasmussens skattestop var et skatteflop. Det kan 
sjældent alene tilskrives pres fra mindre eller reformivrige 
partier, når Venstre, DF eller Socialdemokratiet rykker sig, og 
noget pludselig kan ske. 

De store partier skal have en strategisk interesse i at lade de 
mindre komme til fadet. Eller de kan bruge de små oprørere 
som alibi for at tage skridt, de store partier selv ønsker – men 
bare ikke siger åbent af bekymring for vælgernes reaktion.

Hver især kan de små oprørere drømme om en dramatisk 
gamechanger i stil med den, De Radikale leverede i 2011, da 
deltagelse i VK-regeringens efterlønsreform forandrede magt-
balancen på Christiansborg. 

Dengang ignorerede Margrethe Vestager og Morten Øster-
gaard vreden fra Socialdemokratiet og SF og sikrede reform-
flertallet efter valget.

Helle Thorning-Schmidt blev tvunget til at føre en mere 
borgerlig økonomisk politik, mens Lars Løkke Rasmussen i dag 
står i den omvendte situation. Han må trække mod midten.

De reformivrige partier, der håber på at øge arbejdsudbud-
det for at skaffe ekstra råderum, er oppe imod en historisk 
stærk alliance mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen 
Dahl. I stort og småt kan alliancen demonstrere sin magt, og 
de to partiledere har fundet sammen i afvisningen af at pine 
flere arbejdstimer ud af danskerne. 

Siden magtskiftet i 2015 er reformpartierne blevet bekræftet 
i fornemmelsen: Det er lettere at få gennemført skattelettelser 
og arbejdsudbudsreformer med Socialdemokratiet ved magten, 
end når partiet er i opposition og dyrker protestlinjen.

Men hertil kommer en ny og stor udfordring: Den bræn-
dende platform, hensynet til de offentlige finanser, er smuldret 
som argument.

Om det bliver Østergaard, Samuelsen eller Elbæk, der bryder 
betonen og udløser større forandringer i den ene eller anden 
retning i de kommende år, blæser i vinden.

Mens Morten Østergaard kan glæde sig 
over, at nogle hellige køer er slagtet, og Uffe 
Elbæk arbejder videre på sin fornemmelse 
for tendenser i tidsånden, er den tredje 
gren af Marianne Jelveds “børn” rykket til 
tops i regeringskontorerne. 

Men Anders Samuelsen og Simon Emil 
Ammitzbøll har reelt ikke mere end et år 
til halvandet til at vise, om de i denne 
valgperiode får trukket den økono-
miske politik i langt mere liberal 
retning.

Intet slår den hånd på Chri-
stiansborg, der har 90 man-
dater.
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da han i 2013 efter 15 års medlemskab brød med De Radikale 
og skabte Alternativet. 

Selv var han fuld af undren over tingenes tilstand. Over fra
været af idealisme og den manglende reflek

sion over tillidskløften mellem vælgerne 
og Christiansborg. Hvis dansk politik 

var en virksomhed, ville man nok 
tage det alvorligt, når kunderne 
flygtede i hobetal, ræsonnerede 
Uffe Elbæk. 
Han efterlyste større visioner om 
samfundsforbedringer end dem, 

de gamle partier foldede ud:
“Vi skal ikke konkurrere om, hvem 

der er bedst til at administrere 
dagens udgave af velfærds

staten,” som Elbæk udtryk
te det i sommeren 2015 til 

Information.
Hvor Anders Samuelsen 

blev betragtet som fan
tasten på højrefløjen, 
udfyldte Uffe Elbæk 
rollen fra den an
den ende af skalaen 
i den økonomiske 
politik. 

Siden den spekta
kulære entré med hele 

ni mandater ved folketings
valget i juni 2015 har Elbæk 
kunnet notere sig, at idéer og 
tanker, der tidligere er blevet 
affærdiget som utopier eller 

De Radikales mand i Europaparlamentet fulgt isoleringen af 
sit ellers succesfulde parti og foreslog nu, at De Radikale gik 
til valg på ikke at vælte Anders Fogh Rasmussen. 

Socialdemokratiet måtte ikke længere tage De Radikale 
for givet. Og Venstre skulle trækkes ud af Dansk Folkepartis 
favntag ved at appellere til reformivrige liberale vælgere. Ellers 
ville dansk politik stå i stampe, lød analysen, som Anders Sa-
muelsen foldede ud i en kronik i Berlingske og fra talerstolen:

“Når vi får sat vælgere i bevægelse, tvinges Fogh til at 
bevæge sig. Er der noget, han har respekt for, er det væl-
gervandringer. Især dem, der bevæger sig ud af hans eget 

Den provokerende Samuelsen blev mødt med isnende 
afvisning den weekend i Nyborg. Her var det helligbrøde 
at tale om at frede Venstres statsminister. Luften var kold, 
da han ud på natten mødte Marianne Jelved i baren.

“Alle syntes, jeg var en idiot,” forklarede Anders Samu-
elsen siden i Hanne Sindbæks bog “Comeback kid” fra 2013.

Den tidligere kulturminister blev i stedet beskrevet som en 
naiv gøgler og en drømmende amatør uden politisk fremtid, 
da han i 2013 efter 15 års medlemskab brød med De Radikale 

Selv var han fuld af undren over tingenes tilstand. Over fra-
været af idealisme og den manglende reflek-

sion over tillidskløften mellem vælgerne 
og Christiansborg. Hvis dansk politik 

var en virksomhed, ville man nok 
tage det alvorligt, når kunderne 
flygtede i hobetal, ræsonnerede 

hippiesnak, har stærkere klangbund uden for Chri-
stiansborg: 
Virksomheder eksperimenterer med nedsat arbejds-

uge. Kødfrie dage griber om sig blandt forbrugerne. 
En cheføkonom fra Saxo Bank taler om borgerløn som 

mulig løsning for nogle af de mennesker, der hægtes af glo-
baliseringstoget. 

Og fra magtelitens topmøde i Davos i Schweiz i januar 2017 
rungede budskabet: Skal verden undgå splittelse og politisk 
ekstremisme, er en helt ny ansvarlighed, en større ordent
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Om det bliver Østergaard, Samuelsen eller Elbæk, der bryder 
betonen og udløser større forandringer i den ene eller anden 
retning i de kommende år, blæser i vinden.

Mens Morten Østergaard kan glæde sig 
over, at nogle hellige køer er slagtet, og Uffe 
Elbæk arbejder videre på sin fornemmelse 
for tendenser i tidsånden, er den tredje 
gren af Marianne Jelveds “børn” rykket til 
tops i regeringskontorerne. 

Men Anders Samuelsen og Simon Emil 
Ammitzbøll har reelt ikke mere end et år 
til halvandet til at vise, om de i denne 
valgperiode får trukket den økono-
miske politik i langt mere liberal 
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De Radikales mand i Europaparlamentet fulgt isoleringen af 
sit ellers succesfulde parti og foreslog nu, at De Radikale gik 
til valg på ikke at vælte Anders Fogh Rasmussen. 

Socialdemokratiet måtte ikke længere tage De Radikale 
for givet. Og Venstre skulle trækkes ud af Dansk Folkepartis 
favntag ved at appellere til reformivrige liberale vælgere. Ellers 
ville dansk politik stå i stampe, lød analysen, som Anders Sa-
muelsen foldede ud i en kronik i Berlingske og fra talerstolen:

“Når vi får sat vælgere i bevægelse, tvinges Fogh til at 
bevæge sig. Er der noget, han har respekt for, er det væl-
gervandringer. Især dem, der bevæger sig ud af hans eget 
parti.” 

Den provokerende Samuelsen blev mødt med isnende 
afvisning den weekend i Nyborg. Her var det helligbrøde 
at tale om at frede Venstres statsminister. Luften var kold, 
da han ud på natten mødte Marianne Jelved i baren.

“Alle syntes, jeg var en idiot,” forklarede Anders Samu-
elsen siden i Hanne Sindbæks bog “Comeback kid” fra 2013.

Vælgerflugt
Uffe Elbæk blev ikke betragtet som en idiot. 

Den tidligere kulturminister blev i stedet beskrevet som en 
naiv gøgler og en drømmende amatør uden politisk fremtid, 
da han i 2013 efter 15 års medlemskab brød med De Radikale 
og skabte Alternativet. 

Selv var han fuld af undren over tingenes tilstand. Over fra-
været af idealisme og den manglende reflek-

sion over tillidskløften mellem vælgerne 
og Christiansborg. Hvis dansk politik 

var en virksomhed, ville man nok 
tage det alvorligt, når kunderne 
flygtede i hobetal, ræsonnerede 
Uffe Elbæk. 
Han efterlyste større visioner om 
samfundsforbedringer end dem, 

de gamle partier foldede ud:
“Vi skal ikke konkurrere om, hvem 

der er bedst til at administrere 
dagens udgave af velfærds-

staten,” som Elbæk udtryk-
te det i sommeren 2015 til 

Information.
Hvor Anders Samuelsen 

blev betragtet som fan-
tasten på højrefløjen, 
udfyldte Uffe Elbæk 
rollen fra den an-
den ende af skalaen 
i den økonomiske 
politik. 

Siden den spekta-
kulære entré med hele 

ni mandater ved folketings-
valget i juni 2015 har Elbæk 
kunnet notere sig, at idéer og 
tanker, der tidligere er blevet 
affærdiget som utopier eller 

hippiesnak, har stærkere klangbund uden for Chri-
stiansborg: 
Virksomheder eksperimenterer med nedsat arbejds-

uge. Kødfrie dage griber om sig blandt forbrugerne. 
En cheføkonom fra Saxo Bank taler om borgerløn som 

mulig løsning for nogle af de mennesker, der hægtes af glo-
baliseringstoget. 

Og fra magtelitens topmøde i Davos i Schweiz i januar 2017 
rungede budskabet: Skal verden undgå splittelse og politisk 
ekstremisme, er en helt ny ansvarlighed, en større ordent-
lighed, påkrævet. Social lighed og grøn bæredygtighed skal 
tænkes ind i vækststrategier.

“Business as usual er ikke en mulighed,” som koncernchef 
i Grundfos Mads Nipper konkluderede i Berlingske.

Empati ville Uffe Elbæk nok have kaldt det.
På valgnatten i 2015 erklærede han euforisk, at Alternativet 

havde hørt jorden kalde. 
Men lydhørheden har ikke været overvældende på Chri-

stiansborg. Her har Uffe Elbæk måttet gentage den advarsel, 
Anders Samuelsen forsøgte sig med tilbage i 2005: Socialde-
mokratiet skal ikke bare tage mandaterne for givet.

Heller ikke på Slotsholmen har den røde løber været rullet 
ud. Regnemaskinerne bimler langt fra af glæde, når de fodres 
med Elbæks visioner.

Et hul i statskassen på 130 mia. kr. vurderede Finansmini-
steriet i sommeren 2016, at prisen ville være for Alternativets 
forslag om en 30 timers arbejdsuge.

Vækst og velstand
Anderledes offensivt kunne Liberal Alliance bruge Finansmi-
nisteriets beregninger af egne forslag. Anders Samuelsen var 
på vej i bil fra sin onkels hytte i Norge for at stå på langrend, 
da han i slutningen af januar 2015 blev ringet op af partifællen 
Ole Birk Olesen. Nu var svaret her endelig! 
Ni måneder havde det taget, før Liberal Alliance kunne frem-

lægge Finansministeriets 33 sider lange skøn over konse-
kvenserne af en lang række forslag. Det var partiets idéer om 
offentlige besparelser og store skatte- og afgiftslettelser, de 
fleste politikere havde affærdiget som helt på månen.

Trods usikkerheder og forbehold i de ministerielle skøn var 
Liberal Alliances hold begejstret. Svaret kunne bruges som et 
blåt stempel af partiets plan for vækst og velstand.

“Gennemregnet af Finansministeriet”, lød forsvaret nu, når 
politiske modstandere rystede på hovedet.

Som Anders Samuelsens nærmeste makker, Simon Emil 
Ammitzbøll, understregede i et debatindlæg i Politiken i fe-
bruar 2015, var der end ikke tale om revolutioner.

“Liberal Alliance er jo koreograferet til at være “de onde” og 
“ekstreme” i dansk politik, og så kan det åbenbart være mere 
end almindeligt irriterende, at Finansministeriet kommer 
rendende med deres beregninger, der viser, at vores politiske 
program i virkeligheden bare er en justering af velfærdsam-
fundet.”

Boligskatten
Morten Østergaard mente ligeledes, at han 

var i gang med en rimelig og ikke-ekstrem 
justering, da han i 2011 og 2015 fore-

slog at slagte dansk politiks nok 
største hellige ko gennem 15 

år: skattestoppet på boliger. 
Østergaard kritiserede de sto-

re partier for at stikke hovedet i 
busken og opfordrede til næn-
som afvikling af skattestoppet, 

så boligskatten efter 2021 
skulle følge lønudviklin-
gen.
“Under ingen omstæn-
digheder,” svarede Lars 
Løkke Rasmussen i maj 
2015, mens Socialdemo-
kratiet ikke var mildere 
stemt.
“Alle de store partier af-
viser det jo,” sagde da-
værende finansminister 
Bjarne Corydon til DR. 
Corydons bibeskæfti-
gelse – at slå Morten 
Østergaards idéer til 
jorden – fyldte godt i 
den periode. 

“Det er jo så også min 
rolle at sige, hvordan tin-

gene bliver i virkelighe-
den,” lød Bjarne Corydons 

afklapsning.
Men virkeligheden blev, at 
Venstre-regeringen i efteråret 

2016 spillede ud med et forslag 
om at ophæve ejendomsværdi-

skattestoppet. Ingen, heller ikke Socialdemokratiet, kæmper 
længere for at bevare det. For Morten Østergaard var Venstre-
regeringens udspil et regulært gennembrud.

Revner i betonen
Betonen blev brudt, ti år efter at skattestoppets og kontrakt-
politikkens argeste modstander – Marianne Jelved – var dra-
get på turné rundt i landet for at overbevise vælgerne om, at 
Anders Fogh Rasmussens skattestop var et skatteflop. Det kan 
sjældent alene tilskrives pres fra mindre eller reformivrige 
partier, når Venstre, DF eller Socialdemokratiet rykker sig, og 
noget pludselig kan ske. 

De store partier skal have en strategisk interesse i at lade de 
mindre komme til fadet. Eller de kan bruge de små oprørere 
som alibi for at tage skridt, de store partier selv ønsker – men 
bare ikke siger åbent af bekymring for vælgernes reaktion.

Hver især kan de små oprørere drømme om en dramatisk 
gamechanger i stil med den, De Radikale leverede i 2011, da 
deltagelse i VK-regeringens efterlønsreform forandrede magt-
balancen på Christiansborg. 

Dengang ignorerede Margrethe Vestager og Morten Øster-
gaard vreden fra Socialdemokratiet og SF og sikrede reform-
flertallet efter valget.

Helle Thorning-Schmidt blev tvunget til at føre en mere 
borgerlig økonomisk politik, mens Lars Løkke Rasmussen i dag 
står i den omvendte situation. Han må trække mod midten.

De reformivrige partier, der håber på at øge arbejdsudbud-
det for at skaffe ekstra råderum, er oppe imod en historisk 
stærk alliance mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen 
Dahl. I stort og småt kan alliancen demonstrere sin magt, og 
de to partiledere har fundet sammen i afvisningen af at pine 
flere arbejdstimer ud af danskerne. 

Siden magtskiftet i 2015 er reformpartierne blevet bekræftet 
i fornemmelsen: Det er lettere at få gennemført skattelettelser 
og arbejdsudbudsreformer med Socialdemokratiet ved magten, 
end når partiet er i opposition og dyrker protestlinjen.

Men hertil kommer en ny og stor udfordring: Den bræn-
dende platform, hensynet til de offentlige finanser, er smuldret 
som argument.

Om det bliver Østergaard, Samuelsen eller Elbæk, der bryder 
betonen og udløser større forandringer i den ene eller anden 
retning i de kommende år, blæser i vinden.

Mens Morten Østergaard kan glæde sig 
over, at nogle hellige køer er slagtet, og Uffe 
Elbæk arbejder videre på sin fornemmelse 
for tendenser i tidsånden, er den tredje 
gren af Marianne Jelveds “børn” rykket til 
tops i regeringskontorerne. 

Men Anders Samuelsen og Simon Emil 
Ammitzbøll har reelt ikke mere end et år 
til halvandet til at vise, om de i denne 
valgperiode får trukket den økono-
miske politik i langt mere liberal 
retning.
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C.F. Tietgen, H.N. Andersen 
og A.P. Møller illustrerer 
dansk kapitalisme

AF MARTIN JES IVERSEN, LEKTOR, CBS  
OG CAMILLA SLØK, LEKTOR, CBS

De seneste somre har vi haft fornøjelsen 
af at introducere dansk kapitalisme for en 
gruppe unge, talentfulde studerende fra 
Singapore. Det medførte en refleksion over 
særlige danske karakteristika. Hvori består 
det fundament, som kombinationen mel-
lem konkurrencedygtighed og velfærdsstat 
bygger på? 

Vi har identificeret tre søjler, som er sær-
lige for den danske erhvervsstruktur. De tre 
er industrielle samarbejder, internationalt 
udsyn og en insisteren på liberalistiske 
grundprincipper. Søjlerne står på et fast, 
historisk fundament, som kan trækkes til-
bage til introduktionen af næringsfriheden i 
midten af 1800-tallet. Over cirka 100 år – fra 
1850’erne til 1950’erne – var der især tre 
fremtrædende skikkelser, som på hver de-
res måde forestillede landets kapitalistiske 
principper: C. F. Tietgen, H.N. Andersen og 
A.P. Møller. Det er værd at se på de tre en-
treprenører for at forstå, hvad dansk vækst 
bygger på i det 19. og 20. århundrede. Og i 
forhold til at se fremad: Hvad skal Danmark 
leve af i fremtiden? Et tilbageblik på histo-
rien kan give inspiration.

C.F. Tietgen
C.F. Tietgens vigtigste gerning var ikke 
selskabsstiftelserne, men kombinationerne 
af eksisterende forretninger. I 1857 vendte 
den 28-årige Tietgen hjem fra England for 
at blive direktør for den nystiftede Pri-
vatbanken. I de følgende år skabte han en 
universalbank efter tysk forbillede. Rollerne 
som bankforbindelse, investor, leder og ejer 
blev sammenblandet. Tietgen var i centrum 
for, hvad der senere er blevet betegnet som 
et sofistikeret netværk med fokus på dels at 
udnytte og investere i nye teknologier, dels 
at opbygge vertikalt integrerede selskaber.  
Men en række af Tietgens fusionsinitiativer 
havde ligeledes et klart privatregulerende, 

konkurrencebegrænsende sigte: I hen-
holdsvis 1866 og 1872 formidlede bank-
direktøren de store fusioner af De forenede 
Danske Dampskibsselskaber (DFDS) og De 
Danske Sukkerfabrikker (DDS). Som den 
økonomiske historiker Richard Willerslev 
konstaterede i 1952: “Vigtige dele af vores 
industri fik en trustlignende karakter, in-
den truster og karteller spillede nogen væ-
sentlig rolle for de økonomiske strukturer 
i andre lande.” 

“De forenede” blev datidens foretrukne 
selskabsnavn: De forenede Papirfabrikker, 
De forenede Bryggerier, De forenede Damp-
møller osv. “De forenede” var datidens 
modeord, men ikke alene det. Det var også 
en ideologisk forankret vision om, at sam-
menhold gør stærk. Et styrket forretningsliv 
for Danmarks velfærd i konkurrence med 
andre lande. 

Danske virksomheder har stadig i dag 
en tradition for at finde sammen i store fu-
sioner. Det globaliserede erhvervsliv anno 
2017 kan paradoksalt nok sammenlignes 
med strukturen i fortidens lokale købstad: 
Der findes enkelte virksomheder, som fuld-
stændigt dominerer værdiskabelsen inden 
for vigtige sektorer: bryggeriet (Carlsberg), 
slagteriet (Danish Crown), mejeriet (Arla 
Foods) og rederiet (A.P. Møller-Mærsk). 
Dertil kommer medicinalkoncernen (Novo 
Nordisk) og banken (Danske Bank). Det er 
en sejlivet, udbredt myte, at Danmark skulle 

være mere præget af små og mellemstore 
virksomheder end vores nabolande. Men 
ifølge en rapport fra Erhvervsstyrelsen 
bidrog de bare 168 danske virksomheder 
med over 1000 ansatte til godt 50 pct. af 
eksporten i 2014. Dertil kommer, at Dan-
mark ifølge en europæisk undersøgelse fra 
2005 faktisk havde relativt færre helt små 
virksomheder end de øvrige skandinaviske 
lande samt EU-15-landene. Det er derimod 
de store danske virksomheder, som økono-
misk set er centrale for dansk velfærd.

H.N. Andersen
Den anden søjle består af den åbne økonomi 
og virksomhedernes strategiske udsyn. I 
slutningen af 1800-tallet vendte H.N. An-
dersen hjem fra Bangkok med en grandios 
vision om at genskabe Københavns floris-
sante position som det egentlige knude-
punkt i nordeuropæisk søvejshandel. Midlet 
var et nyt Østasiatisk Kompagni (ØK), som 
skulle udnytte den nyanlagte Københavns 
Frihavn fra 1894 i kombination med hoved-
stadens gunstige beliggenhed og søsætte 
“...direkte oversøisk dampskibsforbindelse 
og blandt disse i særdeleshed én på Øst-
asien, hvis produkter vi hidtil, på nær få 
undtagelser, har hentet af mange og kost-
bare omveje.” 

Det totale kapitalbehov androg ikke 
mindre end 4 mio. kr. Et anseeligt beløb i 
datidens kroner, og modtagerne af den vidt-
løftige plan, byens to stormoguler bankdi-
rektørerne C.F. Tietgen og Isak Glückstadt 
fra Landmandsbanken, må have løftet 
øjenbrynene. Tietgen var afvisende, mens 
den ellers så forsigtige bankdirektør Glück-
stadt anede forretningsmulighederne i at 
forbinde det store københavnske frihavns-
projekt med den driftige danskerkoloni i 
Siams hovedstad Bangkok. I stiftelsesåret 
var aktiekapitalen 2 mio. kr., og allerede i 
år 1900 var aktiekapitalen vokset til 7 mio. 
kr., mens balancen udviklede sig fra 2,94 til 
15,94 mio. kr. i løbet af de første ti leveår. 

Tallene vidner om en hidtil uhørt eks-
pansion og skala i dansk erhvervshistorie. 
ØK udviklede sig til landets førende in-
ternationale virksomhed. Kompagniet var 
som regel først, størst og bedst. ØK hjalp 
Carlsberg ud på verdensmarkedet, og det 
var kompagniet, som banede vejen for øl-
koncernens globale brand, og såvel slag-
teri- som mejerieksporten blev hjulpet på 
vej af ØK’s forbindelser i Sydøstasien samt 
Nord- og Sydamerika. Andersens vision var 
udsynet – at slå kommerciel bro mellem 
verdensdelene. Læren fra ØK er, at enhver 
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virksomhed fortsat har brug for nye input 
fra sin omverden, især når det kommer til 
bestyrelsers sammensætning. Det kan hur-
tigt vise sig at være en svaghed, når besty-
relser kun rekrutterer folk som dem selv.

A.P. Møller
Den tredje søjle i dansk kapitalisme er den 
langvarige insisteren på grundlæggende 
liberale principper. A.P. Møllers succes og 
gennemslagskraft som erhvervsmand er 
velkendt. Derimod er der desværre knap så 
stor viden om erhvervsmandens brændende 
politiske interesse og hans ideologisk ba-
serede samfundsengagement. Møller var 
patriot – og reder. Han var præget af en 
konservativ, grænsende til romantisk, pa-
triotisme kombineret med shippingman-
dens liberalistiske grundholdning formet af 
forretningserfaringer fra de åbne, frie ver-
denshave. Markedskræfterne skulle gælde. 

Overdreven statslig indblanding førte 
i Møllers optik til slaphed, nepotisme og 
ineffektivitet. På dette punkt var Møller 
ideologisk. Med et sådant udgangspunkt 
overtog han i 1928 formandsstolen i Land-

mandsbanken, idet han ville undgå et lang-
varigt statsligt ejerskab af landets største 
bank. Møller byggede på en lang dansk 
erhvervstradition, men i hans sidste leveår 
oplevede rederen, at staten tiltog sig en sta-
dig større og vigtigere position i det danske 
velfærdssamfund. Kampen mod den eks-
panderende stat var tabt i 1960’erne, men 
alligevel lykkedes det for Møller at bidrage 
til en i skandinavisk henseende enestående 
dansk markering af, hvor hegnspælene for 
statens økonomiske rolle skulle sættes. 

Den danske stat blev holdt uden for 
ejerskab af produktionsapparatet. Det var 
kendetegnende, at da der blev opdaget olie 
i Nordsøen, oprettede den norske regering 
Statoil, som siden fik det første operatør
ansvar. I samme periode forsvarede Mærsk 
Oil derimod den private, danske oliekonces-
sion med næb og kløer. A.P. Møller og søn-
nen Mærsk Mc-Kinney Møller var patrioter, 
men deres indgangsvinkel var samtidig, at 
pengene lå bedst i de private aktørers lom-
me. Ikke i statens. Og det var som sådan, 
de kom til at præge det danske samfund. 

Det er kendetegnende for Danmark, at 
der kun findes ganske få statsejede virk-
somheder. Siden enevældens fald har der 
ikke været statsejet fremstillingsvirksom-
hed i Danmark, og efter Landmandsbankens 
krak og helt indtil 2008 var der i modsæt-
ning til Sverige og Norge ingen danske, 
statsejede banker. Da finanskrisen kom 
i efteråret 2008, blev den løst gennem et 
offentligt-privat partnerskab kaldet “Fi-
nansiel Stabilitet” med det overordnede 
formål at få de mislykkede banker tilbage 
på private hænder så hurtigt og økonomisk 
forsvarligt som muligt. Det lykkedes. 

Tietgen, Andersen og Møllers engagement 
og samfundssyn har haft stor afsmittende 
virkning på forholdet mellem erhvervsliv 
og stat. De industrielle samarbejder, det 
internationale udsyn samt de liberalistiske 
grundprincipper har betydning, også i dag. 

Det er en almindelig antagelse, at Dan-
mark har en meget stærk stat, som tager sig 
af alt og alle. Det er imidlertid en sandhed 
med modifikationer. De private aktører har 
historisk ønsket en magtbalance med den 
offentlige stat. Og den magtbalance er ikke 
ophørt. 

Staten viser i disse år, at nogle menne-
sker falder igennem hullerne i det, der skal 
forestille at være et fast udspændt velfærds-
sikkerhedsnet. Staten kan ikke selv, og har 
aldrig selv kunnet, løfte hele ansvaret for 
arbejdsstyrkens velfærd og eksistensvilkår. 

De private aktører er stadig samfundets pri-
mære interessenter. Det ønskede Tietgen, 
H.N. Andersen og A.P. Møller. De ville have 
ansvaret. Og de fik det. 

Erhvervslivets ansvar over for med-
mennesker som borgere – ikke alene som 
kunder, medarbejdere og investorer – for-
pligter, også i dag. Kombinationen mellem 
konkurrencedygtighed og velfærdsstat står 
og falder med den gensidige forståelse af de 
private aktørers udfyldende rolle som en-
gagerede, samfundsbevidste iværksættere 
og den statslige sektors rammesættende 
rolle som lovgivende, udøvende og døm-
mende magt. 

Ansvar forpligter: Også for gensidig for-
ståelse mellem det private og det offentlige.

KRONIK Møller var patriot – og  
reder. Han var præget af  
en konservativ, grænsende  
til romantisk, patriotisme  
kombineret med shipping-
mandens liberalistiske  
grundholdning formet af 
forretningserfaringer fra  
de åbne, frie verdenshave
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C.F. Tietgen, H.N. Andersen 
og A.P. Møller illustrerer 
dansk kapitalisme

AF MARTIN JES IVERSEN, LEKTOR, CBS  
OG CAMILLA SLØK, LEKTOR, CBS

De seneste somre har vi haft fornøjelsen 
af at introducere dansk kapitalisme for en 
gruppe unge, talentfulde studerende fra 
Singapore. Det medførte en refleksion over 
særlige danske karakteristika. Hvori består 
det fundament, som kombinationen mel-
lem konkurrencedygtighed og velfærdsstat 
bygger på? 

Vi har identificeret tre søjler, som er sær-
lige for den danske erhvervsstruktur. De tre 
er industrielle samarbejder, internationalt 
udsyn og en insisteren på liberalistiske 
grundprincipper. Søjlerne står på et fast, 
historisk fundament, som kan trækkes til-
bage til introduktionen af næringsfriheden i 
midten af 1800-tallet. Over cirka 100 år – fra 
1850’erne til 1950’erne – var der især tre 
fremtrædende skikkelser, som på hver de-
res måde forestillede landets kapitalistiske 
principper: C. F. Tietgen, H.N. Andersen og 
A.P. Møller. Det er værd at se på de tre en-
treprenører for at forstå, hvad dansk vækst 
bygger på i det 19. og 20. århundrede. Og i 
forhold til at se fremad: Hvad skal Danmark 
leve af i fremtiden? Et tilbageblik på histo-
rien kan give inspiration.

C.F. Tietgen
C.F. Tietgens vigtigste gerning var ikke 
selskabsstiftelserne, men kombinationerne 
af eksisterende forretninger. I 1857 vendte 
den 28-årige Tietgen hjem fra England for 
at blive direktør for den nystiftede Pri-
vatbanken. I de følgende år skabte han en 
universalbank efter tysk forbillede. Rollerne 
som bankforbindelse, investor, leder og ejer 
blev sammenblandet. Tietgen var i centrum 
for, hvad der senere er blevet betegnet som 
et sofistikeret netværk med fokus på dels at 
udnytte og investere i nye teknologier, dels 
at opbygge vertikalt integrerede selskaber.  
Men en række af Tietgens fusionsinitiativer 
havde ligeledes et klart privatregulerende, 

konkurrencebegrænsende sigte: I hen-
holdsvis 1866 og 1872 formidlede bank-
direktøren de store fusioner af De forenede 
Danske Dampskibsselskaber (DFDS) og De 
Danske Sukkerfabrikker (DDS). Som den 
økonomiske historiker Richard Willerslev 
konstaterede i 1952: “Vigtige dele af vores 
industri fik en trustlignende karakter, in-
den truster og karteller spillede nogen væ-
sentlig rolle for de økonomiske strukturer 
i andre lande.” 

“De forenede” blev datidens foretrukne 
selskabsnavn: De forenede Papirfabrikker, 
De forenede Bryggerier, De forenede Damp-
møller osv. “De forenede” var datidens 
modeord, men ikke alene det. Det var også 
en ideologisk forankret vision om, at sam-
menhold gør stærk. Et styrket forretningsliv 
for Danmarks velfærd i konkurrence med 
andre lande. 

Danske virksomheder har stadig i dag 
en tradition for at finde sammen i store fu-
sioner. Det globaliserede erhvervsliv anno 
2017 kan paradoksalt nok sammenlignes 
med strukturen i fortidens lokale købstad: 
Der findes enkelte virksomheder, som fuld-
stændigt dominerer værdiskabelsen inden 
for vigtige sektorer: bryggeriet (Carlsberg), 
slagteriet (Danish Crown), mejeriet (Arla 
Foods) og rederiet (A.P. Møller-Mærsk). 
Dertil kommer medicinalkoncernen (Novo 
Nordisk) og banken (Danske Bank). Det er 
en sejlivet, udbredt myte, at Danmark skulle 

være mere præget af små og mellemstore 
virksomheder end vores nabolande. Men 
ifølge en rapport fra Erhvervsstyrelsen 
bidrog de bare 168 danske virksomheder 
med over 1000 ansatte til godt 50 pct. af 
eksporten i 2014. Dertil kommer, at Dan-
mark ifølge en europæisk undersøgelse fra 
2005 faktisk havde relativt færre helt små 
virksomheder end de øvrige skandinaviske 
lande samt EU-15-landene. Det er derimod 
de store danske virksomheder, som økono-
misk set er centrale for dansk velfærd.

H.N. Andersen
Den anden søjle består af den åbne økonomi 
og virksomhedernes strategiske udsyn. I 
slutningen af 1800-tallet vendte H.N. An-
dersen hjem fra Bangkok med en grandios 
vision om at genskabe Københavns floris-
sante position som det egentlige knude-
punkt i nordeuropæisk søvejshandel. Midlet 
var et nyt Østasiatisk Kompagni (ØK), som 
skulle udnytte den nyanlagte Københavns 
Frihavn fra 1894 i kombination med hoved-
stadens gunstige beliggenhed og søsætte 
“...direkte oversøisk dampskibsforbindelse 
og blandt disse i særdeleshed én på Øst-
asien, hvis produkter vi hidtil, på nær få 
undtagelser, har hentet af mange og kost-
bare omveje.” 

Det totale kapitalbehov androg ikke 
mindre end 4 mio. kr. Et anseeligt beløb i 
datidens kroner, og modtagerne af den vidt-
løftige plan, byens to stormoguler bankdi-
rektørerne C.F. Tietgen og Isak Glückstadt 
fra Landmandsbanken, må have løftet 
øjenbrynene. Tietgen var afvisende, mens 
den ellers så forsigtige bankdirektør Glück-
stadt anede forretningsmulighederne i at 
forbinde det store københavnske frihavns-
projekt med den driftige danskerkoloni i 
Siams hovedstad Bangkok. I stiftelsesåret 
var aktiekapitalen 2 mio. kr., og allerede i 
år 1900 var aktiekapitalen vokset til 7 mio. 
kr., mens balancen udviklede sig fra 2,94 til 
15,94 mio. kr. i løbet af de første ti leveår. 

Tallene vidner om en hidtil uhørt eks-
pansion og skala i dansk erhvervshistorie. 
ØK udviklede sig til landets førende in-
ternationale virksomhed. Kompagniet var 
som regel først, størst og bedst. ØK hjalp 
Carlsberg ud på verdensmarkedet, og det 
var kompagniet, som banede vejen for øl-
koncernens globale brand, og såvel slag-
teri- som mejerieksporten blev hjulpet på 
vej af ØK’s forbindelser i Sydøstasien samt 
Nord- og Sydamerika. Andersens vision var 
udsynet – at slå kommerciel bro mellem 
verdensdelene. Læren fra ØK er, at enhver 
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virksomhed fortsat har brug for nye input 
fra sin omverden, især når det kommer til 
bestyrelsers sammensætning. Det kan hur-
tigt vise sig at være en svaghed, når besty-
relser kun rekrutterer folk som dem selv.

A.P. Møller
Den tredje søjle i dansk kapitalisme er den 
langvarige insisteren på grundlæggende 
liberale principper. A.P. Møllers succes og 
gennemslagskraft som erhvervsmand er 
velkendt. Derimod er der desværre knap så 
stor viden om erhvervsmandens brændende 
politiske interesse og hans ideologisk ba-
serede samfundsengagement. Møller var 
patriot – og reder. Han var præget af en 
konservativ, grænsende til romantisk, pa-
triotisme kombineret med shippingman-
dens liberalistiske grundholdning formet af 
forretningserfaringer fra de åbne, frie ver-
denshave. Markedskræfterne skulle gælde. 

Overdreven statslig indblanding førte 
i Møllers optik til slaphed, nepotisme og 
ineffektivitet. På dette punkt var Møller 
ideologisk. Med et sådant udgangspunkt 
overtog han i 1928 formandsstolen i Land-

mandsbanken, idet han ville undgå et lang-
varigt statsligt ejerskab af landets største 
bank. Møller byggede på en lang dansk 
erhvervstradition, men i hans sidste leveår 
oplevede rederen, at staten tiltog sig en sta-
dig større og vigtigere position i det danske 
velfærdssamfund. Kampen mod den eks-
panderende stat var tabt i 1960’erne, men 
alligevel lykkedes det for Møller at bidrage 
til en i skandinavisk henseende enestående 
dansk markering af, hvor hegnspælene for 
statens økonomiske rolle skulle sættes. 

Den danske stat blev holdt uden for 
ejerskab af produktionsapparatet. Det var 
kendetegnende, at da der blev opdaget olie 
i Nordsøen, oprettede den norske regering 
Statoil, som siden fik det første operatør
ansvar. I samme periode forsvarede Mærsk 
Oil derimod den private, danske oliekonces-
sion med næb og kløer. A.P. Møller og søn-
nen Mærsk Mc-Kinney Møller var patrioter, 
men deres indgangsvinkel var samtidig, at 
pengene lå bedst i de private aktørers lom-
me. Ikke i statens. Og det var som sådan, 
de kom til at præge det danske samfund. 

Det er kendetegnende for Danmark, at 
der kun findes ganske få statsejede virk-
somheder. Siden enevældens fald har der 
ikke været statsejet fremstillingsvirksom-
hed i Danmark, og efter Landmandsbankens 
krak og helt indtil 2008 var der i modsæt-
ning til Sverige og Norge ingen danske, 
statsejede banker. Da finanskrisen kom 
i efteråret 2008, blev den løst gennem et 
offentligt-privat partnerskab kaldet “Fi-
nansiel Stabilitet” med det overordnede 
formål at få de mislykkede banker tilbage 
på private hænder så hurtigt og økonomisk 
forsvarligt som muligt. Det lykkedes. 

Tietgen, Andersen og Møllers engagement 
og samfundssyn har haft stor afsmittende 
virkning på forholdet mellem erhvervsliv 
og stat. De industrielle samarbejder, det 
internationale udsyn samt de liberalistiske 
grundprincipper har betydning, også i dag. 

Det er en almindelig antagelse, at Dan-
mark har en meget stærk stat, som tager sig 
af alt og alle. Det er imidlertid en sandhed 
med modifikationer. De private aktører har 
historisk ønsket en magtbalance med den 
offentlige stat. Og den magtbalance er ikke 
ophørt. 

Staten viser i disse år, at nogle menne-
sker falder igennem hullerne i det, der skal 
forestille at være et fast udspændt velfærds-
sikkerhedsnet. Staten kan ikke selv, og har 
aldrig selv kunnet, løfte hele ansvaret for 
arbejdsstyrkens velfærd og eksistensvilkår. 

De private aktører er stadig samfundets pri-
mære interessenter. Det ønskede Tietgen, 
H.N. Andersen og A.P. Møller. De ville have 
ansvaret. Og de fik det. 

Erhvervslivets ansvar over for med-
mennesker som borgere – ikke alene som 
kunder, medarbejdere og investorer – for-
pligter, også i dag. Kombinationen mellem 
konkurrencedygtighed og velfærdsstat står 
og falder med den gensidige forståelse af de 
private aktørers udfyldende rolle som en-
gagerede, samfundsbevidste iværksættere 
og den statslige sektors rammesættende 
rolle som lovgivende, udøvende og døm-
mende magt. 

Ansvar forpligter: Også for gensidig for-
ståelse mellem det private og det offentlige.

KRONIK Møller var patriot – og  
reder. Han var præget af  
en konservativ, grænsende  
til romantisk, patriotisme  
kombineret med shipping-
mandens liberalistiske  
grundholdning formet af 
forretningserfaringer fra  
de åbne, frie verdenshave
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AF RIKKE AGNETE DAM  
FOTO PERNILLE RINGSING

Egenrådige  
modeskabere

JEG ER UDE PÅ at give tøj værdi igen. Både som designer og for-
bruger har jeg behov for at trække vejret i en branche på speed 
– med mange kollektioner og hurtig produktion går der inflation 
i indtrykkene. Idéen til Suit 1 kom en dag, jeg cyklede gennem en 
gade med butikker med tonsvis af ting. Da jeg kom til den sidste 
butik, havde jeg brug for, at den bare solgte én ting. Sådan startede 
min forretning, hvor ét suit i et bæredygtigt materiale tilpasses den 
enkelte mand eller kvinde. 

DET HAR ALTID DREVET MIG, at jeg vil have et meningsfyldt 
arbejdsliv – kreativt, med bæredygtige produkter og plads til børn. 
Som færdiguddannet blev jeg udvalgt til interviews hos modehuse 
i Paris, men jeg vil ikke have et liv, hvor mode fylder alt. Så jeg tog 
hjem og fik arbejde hos designer Henrik Vibskov, hvor det lod sig 
gøre at have et sundt arbejdsliv. 

DET DUMMESTE, JEG HAR GJORT, er, når jeg ikke tænker det lav-
praktiske til ende. Det er der meget af, når man starter virksomhed 
alene. F.eks. fylder Suit 1 meget, når jeg har det i min butik i alle 
størrelser, så folk kan prøve det.  Når jeg lancerer flere styles, ved 
jeg ikke, hvordan det skal være her – men det må jeg løse. 

JEG OPDAGEDE, JEG HAVDE FAT I NOGET, da folk, jeg respekte-
rer, mente, mit koncept er vigtigt. Og da jeg så, at mit koncept løser 
det likviditetsproblem, nystartede designere har, fordi butikker først 
betaler, når varen er leveret. Hos mig betaler folk med det samme. 

LIGE NU ER JEG ved at finde ud af, hvordan jeg bliver kreativt 
udfordret med de få og enkle styles, jeg laver. Men inspireret af, 
hvordan de fleste garderober ser ud, tænker jeg, at 80 pct. fremover 
er garderobeikoner, der går igen, og 20 pct. har mere spræl.

MAJA BRIX,  71 STUDIO/SHOP: 
“Jeg vil kunne trække vejret  
i en branche på speed”

38-årige Maja Brix lancerede i marts 2016  
Suit 1, siden Dress 1 og en lille basiskollektion.  

I december åbnede hun 71 Studio/Shop i  
Nansensgade i København, som kombinerer  

værksted og butik. Maja Brix er uddannet  
fra den prestigefyldte designskole  

Central St. Martins i London.

Mød fem nye ambitiøse aktører i den danske modeverden, der hver 
især bryder med branchens velkendte rammer, fordi de vil virkeliggøre 
idéer til at forandre og forbedre produktion, kvalitet og deres eget liv
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JEG ER UDE PÅ at give tøj værdi igen. Både som designer og for-
bruger har jeg behov for at trække vejret i en branche på speed 
– med mange kollektioner og hurtig produktion går der inflation 
i indtrykkene. Idéen til Suit 1 kom en dag, jeg cyklede gennem en 
gade med butikker med tonsvis af ting. Da jeg kom til den sidste 
butik, havde jeg brug for, at den bare solgte én ting. Sådan startede 
min forretning, hvor ét suit i et bæredygtigt materiale tilpasses den 
enkelte mand eller kvinde. 

DET HAR ALTID DREVET MIG, at jeg vil have et meningsfyldt 
arbejdsliv – kreativt, med bæredygtige produkter og plads til børn. 
Som færdiguddannet blev jeg udvalgt til interviews hos modehuse 
i Paris, men jeg vil ikke have et liv, hvor mode fylder alt. Så jeg tog 
hjem og fik arbejde hos designer Henrik Vibskov, hvor det lod sig 
gøre at have et sundt arbejdsliv. 

DET DUMMESTE, JEG HAR GJORT, er, når jeg ikke tænker det lav-
praktiske til ende. Det er der meget af, når man starter virksomhed 
alene. F.eks. fylder Suit 1 meget, når jeg har det i min butik i alle 
størrelser, så folk kan prøve det.  Når jeg lancerer flere styles, ved 
jeg ikke, hvordan det skal være her – men det må jeg løse. 

JEG OPDAGEDE, JEG HAVDE FAT I NOGET, da folk, jeg respekte-
rer, mente, mit koncept er vigtigt. Og da jeg så, at mit koncept løser 
det likviditetsproblem, nystartede designere har, fordi butikker først 
betaler, når varen er leveret. Hos mig betaler folk med det samme. 

LIGE NU ER JEG ved at finde ud af, hvordan jeg bliver kreativt 
udfordret med de få og enkle styles, jeg laver. Men inspireret af, 
hvordan de fleste garderober ser ud, tænker jeg, at 80 pct. fremover 
er garderobeikoner, der går igen, og 20 pct. har mere spræl.

MAJA BRIX,  71 STUDIO/SHOP: 
“Jeg vil kunne trække vejret  
i en branche på speed”

38-årige Maja Brix lancerede i marts 2016  
Suit 1, siden Dress 1 og en lille basiskollektion.  

I december åbnede hun 71 Studio/Shop i  
Nansensgade i København, som kombinerer  

værksted og butik. Maja Brix er uddannet  
fra den prestigefyldte designskole  

Central St. Martins i London.

Mød fem nye ambitiøse aktører i den danske modeverden, der hver 
især bryder med branchens velkendte rammer, fordi de vil virkeliggøre 
idéer til at forandre og forbedre produktion, kvalitet og deres eget liv
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JEG ER UDE PÅ at lave tøj, der skaber det, jeg kalder “prøverums-
øjeblikket.” I det øjeblik foran spejlet finder man frem til det udtryk, 
hvor man føler sig fuldkommen som sig selv. 

DET HAR ALTID DREVET MIG, at når Coco Chanel kan, kan jeg 
også. Hun kom på børnehjem som fireårig, og da jeg var fire, satte 
min mor mig på en båd fra Vietnam. Jeg var hos skiftende familier 
i Jylland, indtil min mor stod her, da jeg var 14, og jeg nærmest 
var dansk og ikke længere talte vietnamesisk. Tanken om, hvordan 
Coco Chanel arbejdede sig op fra det dybeste hul, har fået mig til at 
knokle og rejse mig igen, når jeg faldt – og en følelse af ikke at høre 
til gav mig trang til at skabe min egen virksomhed. 

DET DUMMESTE, JEG HAR GJORT, er, at jeg som 25-årig flygtede 
fra modebranchen, fordi jeg ikke var god til at håndtere en personlig 

krise. Jeg startede i stedet som abonnementssælger og endte som 
salgschef, hvilket gav mig viden om salg, men ikke et netværk i 
modebranchen. Det opdagede jeg, da jeg stod på modemessen med 
Thi Thao for første gang og ikke kendte nogen – hverken presse eller 
indkøbere. Ud af de fem butikker, der købte kollektionen, betalte 
tre af dem aldrig. Derfor besluttede min mand og jeg at åbne egen 
butik, så vi er mindre afhængige af andre. 

JEG OPDAGEDE, JEG HAVDE FAT I NOGET, da kendte kvinder, 
der lånte tøj til events, købte det. Og da jeg solgte 16 buksedragter, 
efter sangerinden Saseline blev fotograferet i den.  

LIGE NU ER JEG i fuld sprint på en 100 meter-bane, lige efter der 
er fløjtet i gang. Målet er at lave brudekjoler og tøj syet efter mål. 
Sådan kan man få enhver kvinde til at se smuk ud.

VI HYTTEL, THI THAO:  

“Når Coco Chanel kan, kan jeg også”

I 2015 lancerede 
37-årige Vi Hyttel 
virksomheden Thi 

Thao, som hun ejer 
sammen med sin 

mand, Kasper Hyttel. 
Hun er uddannet 
i konstruktion og 

tilskæring fra Teko.

METTE BJERREGAARD OG TRINE VESTERGAARD, SEPTEMBER SALON:  

“Vi har tid til at rådgive og ekspedere”

46-årige Mette  
Bjerregaard og 43-årige 
Trine Vestergaard er 
uddannede designere fra 
henholdsvis Milano og 
London. De er baseret i 
Aarhus og lancerede i 
2015 September Salon.

VI ER UDE PÅ at arbejde med mode på en måde, hvor alt ikke 
handler om laveste pris og højeste kvantitet, men om materialer 
og forarbejdning. Derfor har vi lanceret September Salon i Aarhus 
og København – inspireret af 1930’ernes modesaloner, hvor kvinder 
kan bestille fra kollektionen og få tøjet tilsendt. Idéen er, at det 
salgsmøde, man normalt holder for sælgere, bliver holdt for kun-
derne, som vi har tid til at rådgive og ekspedere på gammeldags vis. 

DET HAR ALTID DREVET OS at give respekten tilbage til tøjet i 
en modeverden, der går hurtigere og hurtigere – hvor den frakke, 
man købte sidste år, bliver smidt ud til fordel for en ny. En frakke 
kan jo kræve lige så meget forarbejdning som en stol. Vi bruger 
restmetervarer fra store modehuse, så vi benytter, hvad der allerede 
findes, og en del af det, vi laver, fås kun i begrænset antal, så man 
får noget særligt. Vi har intet spild og aldrig udsalg. Vi kasserer 
desuden ikke den frakke i kollektionen, vi lavede sidste år, men 
arbejder videre på designet i nye metervarer.  Det driver os også at 
have et smukt arbejdsliv med tid til at nørde. Alting behøver ikke 

at være så stort og blive opkøbt af en kapitalfond, så det ender med 
at ligne alt andet på Strøget.  

DET DUMMESTE, VI HAR GJORT, er, at vi først lige har lanceret 
September Salon. Men på den anden side er vi først klar til det nu. 
Konceptet kræver erfaring med produktion og tæt kontakt til vores 
leverandører i Italien – vi skal jo have leveret meget hurtigt og 
somme tider kun have lavet én skjortebluse i en bestemt metervare. 

VI OPDAGEDE, VI HAVDE FAT I NOGET, allerede ved de første 
saloner. For vi nåede vores mål om antal kunder og salg uden at gøre 
andet end at sende invitationer ud i vores netværk. Og vi begyndte 
hurtigt at se, at mange kom igen til næste salon. 

LIGE NU ER VI i gang med at se på, hvordan vi kan få lige så mange 
saloner i København som i Aarhus, så vi udvider vores kundekreds. 
Og så videreudvikler vi vores nye koncept, Made to Measure Suit 
Salon med suits efter mål. 

166-3-030417.indd   169 07-03-2017   12:46:42



De handlende

168

De handlende

169169

JEG ER UDE PÅ at lave tøj, der skaber det, jeg kalder “prøverums-
øjeblikket.” I det øjeblik foran spejlet finder man frem til det udtryk, 
hvor man føler sig fuldkommen som sig selv. 

DET HAR ALTID DREVET MIG, at når Coco Chanel kan, kan jeg 
også. Hun kom på børnehjem som fireårig, og da jeg var fire, satte 
min mor mig på en båd fra Vietnam. Jeg var hos skiftende familier 
i Jylland, indtil min mor stod her, da jeg var 14, og jeg nærmest 
var dansk og ikke længere talte vietnamesisk. Tanken om, hvordan 
Coco Chanel arbejdede sig op fra det dybeste hul, har fået mig til at 
knokle og rejse mig igen, når jeg faldt – og en følelse af ikke at høre 
til gav mig trang til at skabe min egen virksomhed. 

DET DUMMESTE, JEG HAR GJORT, er, at jeg som 25-årig flygtede 
fra modebranchen, fordi jeg ikke var god til at håndtere en personlig 

krise. Jeg startede i stedet som abonnementssælger og endte som 
salgschef, hvilket gav mig viden om salg, men ikke et netværk i 
modebranchen. Det opdagede jeg, da jeg stod på modemessen med 
Thi Thao for første gang og ikke kendte nogen – hverken presse eller 
indkøbere. Ud af de fem butikker, der købte kollektionen, betalte 
tre af dem aldrig. Derfor besluttede min mand og jeg at åbne egen 
butik, så vi er mindre afhængige af andre. 

JEG OPDAGEDE, JEG HAVDE FAT I NOGET, da kendte kvinder, 
der lånte tøj til events, købte det. Og da jeg solgte 16 buksedragter, 
efter sangerinden Saseline blev fotograferet i den.  

LIGE NU ER JEG i fuld sprint på en 100 meter-bane, lige efter der 
er fløjtet i gang. Målet er at lave brudekjoler og tøj syet efter mål. 
Sådan kan man få enhver kvinde til at se smuk ud.

VI HYTTEL, THI THAO:  

“Når Coco Chanel kan, kan jeg også”

I 2015 lancerede 
37-årige Vi Hyttel 
virksomheden Thi 

Thao, som hun ejer 
sammen med sin 

mand, Kasper Hyttel. 
Hun er uddannet 
i konstruktion og 

tilskæring fra Teko.

METTE BJERREGAARD OG TRINE VESTERGAARD, SEPTEMBER SALON:  

“Vi har tid til at rådgive og ekspedere”

46-årige Mette  
Bjerregaard og 43-årige 
Trine Vestergaard er 
uddannede designere fra 
henholdsvis Milano og 
London. De er baseret i 
Aarhus og lancerede i 
2015 September Salon.

VI ER UDE PÅ at arbejde med mode på en måde, hvor alt ikke 
handler om laveste pris og højeste kvantitet, men om materialer 
og forarbejdning. Derfor har vi lanceret September Salon i Aarhus 
og København – inspireret af 1930’ernes modesaloner, hvor kvinder 
kan bestille fra kollektionen og få tøjet tilsendt. Idéen er, at det 
salgsmøde, man normalt holder for sælgere, bliver holdt for kun-
derne, som vi har tid til at rådgive og ekspedere på gammeldags vis. 

DET HAR ALTID DREVET OS at give respekten tilbage til tøjet i 
en modeverden, der går hurtigere og hurtigere – hvor den frakke, 
man købte sidste år, bliver smidt ud til fordel for en ny. En frakke 
kan jo kræve lige så meget forarbejdning som en stol. Vi bruger 
restmetervarer fra store modehuse, så vi benytter, hvad der allerede 
findes, og en del af det, vi laver, fås kun i begrænset antal, så man 
får noget særligt. Vi har intet spild og aldrig udsalg. Vi kasserer 
desuden ikke den frakke i kollektionen, vi lavede sidste år, men 
arbejder videre på designet i nye metervarer.  Det driver os også at 
have et smukt arbejdsliv med tid til at nørde. Alting behøver ikke 

at være så stort og blive opkøbt af en kapitalfond, så det ender med 
at ligne alt andet på Strøget.  

DET DUMMESTE, VI HAR GJORT, er, at vi først lige har lanceret 
September Salon. Men på den anden side er vi først klar til det nu. 
Konceptet kræver erfaring med produktion og tæt kontakt til vores 
leverandører i Italien – vi skal jo have leveret meget hurtigt og 
somme tider kun have lavet én skjortebluse i en bestemt metervare. 

VI OPDAGEDE, VI HAVDE FAT I NOGET, allerede ved de første 
saloner. For vi nåede vores mål om antal kunder og salg uden at gøre 
andet end at sende invitationer ud i vores netværk. Og vi begyndte 
hurtigt at se, at mange kom igen til næste salon. 

LIGE NU ER VI i gang med at se på, hvordan vi kan få lige så mange 
saloner i København som i Aarhus, så vi udvider vores kundekreds. 
Og så videreudvikler vi vores nye koncept, Made to Measure Suit 
Salon med suits efter mål. 

166-3-030417.indd   169 07-03-2017   12:46:42



De handlende

170

De handlende

170

NANNA LIV, SARGOSSA:  

“Sargossa er mit oprør”
JEG ER UDE PÅ at skabe den perfekte stilet, som både er stilfuld 
og komfortabel. Det kunne ikke være rigtigt, at jeg måtte tape mine 
vabler til for at komme igennem en arbejdsdag på høje hæle, og at 
kvinder skal gå på kompromis med deres helbred for at se godt ud. 
Sargossa er mit oprør. Og det er mit indtryk, at kvinder ikke længere 
er så tilbøjelige til at gå på kompromis med komfort. 

DET HAR ALTID DREVET MIG, at jeg som 18-årig fik et hjerte-
tilfælde. Det har givet mig en “hvad er det værste, der kan ske?”-
indstilling til livet. Åbner man en lille virksomhed, kan man jo lukke 
den igen. 

DET DUMMESTE, JEG HAR GJORT, er, at jeg i starten lyttede 
til andres meninger. Om designet, for der er jo en designer gemt i 
enhver kvinde, men også om, at jeg var på en umulig mission. Da 

jeg stod på fabrikkerne i Italien, grinede de ad mig og sagde: “Young 
lady, hvis man kunne lave komfortable stiletter, gjorde vi det.” En 
smule usikkerhed sniger sig ind, når man hører det mange gange. 
Men heldigvis holdt jeg fast i min mavefornemmelse.

JEG OPDAGEDE, JEG HAVDE FAT I NOGET, da jeg i 2014 præ-
senterede min første kollektion under London Fashion Week. Der 
kom en fra Gucci Group, der var meget interesseret. Og da en dame 
gav mig sit visitkort, opdagede jeg, at hun var kurator for Victoria 
& Albert, der senere viste mine sko på en udstilling som bud på 
fremtidens sko. 

LIGE NU ER JEG ved de sidste forberedelser til en skomesse i Mila-
no – et højdepunkt, hvor jeg oplever reaktionerne på den kollektion, 
som har taget måneder at udvikle. Og så skal vi åbne butik i London.

29-årige Nanna Liv står 
bag skomærket Sargossa, 

der laver komfortable 
stiletter. Hun har boet 
i London i syv år, er fra 
Aalborg og uddannet i 

designteknologi.

JEG ER UDE PÅ at have et fedt arbejdsliv, der passer til mine vær-
dier. Tidligere boede jeg i London, var indkøbschef i amerikanske 
TJX, tjente godt, rejste meget og var glad for mit job. Men en dag 
sad jeg ved mødebordet og kiggede rundt på de andre, der var ti-
15 år ældre end mig, og opdagede, at de ikke så glade ud. Så jeg 
tænkte: Hvorfor ikke sige op og blive selvstændig? Hvorfor altid 
arbejde mod bunden, hvor det handler om at lave mere og billi-
gere? Hvorfor ikke arbejde mod toppen og lave mindre, men bedre 
og til en rimelig pris? Så det gjorde jeg. Med Elsk ville jeg lave et 
mærke, hvor designet er det, man køber det for, og bæredygtighed 
og kvalitet er en selvfølge.  

DET HAR ALTID DREVET MIG, at Elsk skal afspejle den livsstil, 
jeg vil leve. Med fokus på kvalitet og hellere lidt, men godt. Så min 
kæreste og jeg flyttede fra London til Klitmøller i Nordjylland, og 
folk spurgte: “Hvorfor? Har du stress?” Nej, slet ikke. Men leve-
omkostningerne her er lave. Det passer med, at min partner og jeg 
har aftalt kun at investere 40.000 kr. hver og at arbejde uden løn 
de første tre år. Desuden holder jeg fokus her, for jeg er omgivet af 
fantastiske mennesker og skøn natur.

DET DUMMESTE, JEG HAR GJORT, er, da vi kom til at bytte om 
på to bogstaver i printet “Passing White Nights” på en T-shirt. Vi 
opdagede det først, da en forhandler ringede. Når man kun er to, står 
man for alt selv, og vi tænkte, hvordan det dog skulle gå, når vi ikke 
engang kunne det mest basale. Men det lærte os at være grundige. 

JEG OPDAGEDE, VI HAVDE FAT I NOGET, da vi begyndte at få 
respons. Som fra en kunde fra New York, der begejstret skrev til os, 
hvor vild han var med, at T-shirten var pakket i en kasse, man kan 
bruge bagefter, og med et håndskrevet kort. 

LIGE NU ER VI ved at finde ud af, hvordan vi kan udfase plastik 
helt i vores virksomhed i alle led. Vi arbejder med én ting ad gangen 
for at komme tættere på det perfekte produkt. 

34-årige Lars Riis står 
sammen med designeren 
Lukas L. Leszczynski  
bag det bæredygtige 
mærke Elsk. Elsk laver 
især T-shirts,  men også 
skjorter, sweatshirts  
og strik, bl.a. lavet af 
genbrugt denim. 

LARS RIIS, ELSK:  
“Elsk skal afspejle den 
livsstil, jeg vil leve”

166-3-030417.indd   171 07-03-2017   12:47:01



De handlende

170

De handlendeDe handlende

170

NANNA LIV, SARGOSSA:  

“Sargossa er mit oprør”
JEG ER UDE PÅ at skabe den perfekte stilet, som både er stilfuld 
og komfortabel. Det kunne ikke være rigtigt, at jeg måtte tape mine 
vabler til for at komme igennem en arbejdsdag på høje hæle, og at 
kvinder skal gå på kompromis med deres helbred for at se godt ud. 
Sargossa er mit oprør. Og det er mit indtryk, at kvinder ikke længere 
er så tilbøjelige til at gå på kompromis med komfort. 

DET HAR ALTID DREVET MIG, at jeg som 18-årig fik et hjerte-
tilfælde. Det har givet mig en “hvad er det værste, der kan ske?”-
indstilling til livet. Åbner man en lille virksomhed, kan man jo lukke 
den igen. 

DET DUMMESTE, JEG HAR GJORT, er, at jeg i starten lyttede 
til andres meninger. Om designet, for der er jo en designer gemt i 
enhver kvinde, men også om, at jeg var på en umulig mission. Da 

jeg stod på fabrikkerne i Italien, grinede de ad mig og sagde: “Young 
lady, hvis man kunne lave komfortable stiletter, gjorde vi det.” En 
smule usikkerhed sniger sig ind, når man hører det mange gange. 
Men heldigvis holdt jeg fast i min mavefornemmelse.

JEG OPDAGEDE, JEG HAVDE FAT I NOGET, da jeg i 2014 præ-
senterede min første kollektion under London Fashion Week. Der 
kom en fra Gucci Group, der var meget interesseret. Og da en dame 
gav mig sit visitkort, opdagede jeg, at hun var kurator for Victoria 
& Albert, der senere viste mine sko på en udstilling som bud på 
fremtidens sko. 

LIGE NU ER JEG ved de sidste forberedelser til en skomesse i Mila-
no – et højdepunkt, hvor jeg oplever reaktionerne på den kollektion, 
som har taget måneder at udvikle. Og så skal vi åbne butik i London.

29-årige Nanna Liv står 
bag skomærket Sargossa, 

der laver komfortable 
stiletter. Hun har boet 
i London i syv år, er fra 
Aalborg og uddannet i 

designteknologi.

JEG ER UDE PÅ at have et fedt arbejdsliv, der passer til mine vær-
dier. Tidligere boede jeg i London, var indkøbschef i amerikanske 
TJX, tjente godt, rejste meget og var glad for mit job. Men en dag 
sad jeg ved mødebordet og kiggede rundt på de andre, der var ti-
15 år ældre end mig, og opdagede, at de ikke så glade ud. Så jeg 
tænkte: Hvorfor ikke sige op og blive selvstændig? Hvorfor altid 
arbejde mod bunden, hvor det handler om at lave mere og billi-
gere? Hvorfor ikke arbejde mod toppen og lave mindre, men bedre 
og til en rimelig pris? Så det gjorde jeg. Med Elsk ville jeg lave et 
mærke, hvor designet er det, man køber det for, og bæredygtighed 
og kvalitet er en selvfølge.  

DET HAR ALTID DREVET MIG, at Elsk skal afspejle den livsstil, 
jeg vil leve. Med fokus på kvalitet og hellere lidt, men godt. Så min 
kæreste og jeg flyttede fra London til Klitmøller i Nordjylland, og 
folk spurgte: “Hvorfor? Har du stress?” Nej, slet ikke. Men leve-
omkostningerne her er lave. Det passer med, at min partner og jeg 
har aftalt kun at investere 40.000 kr. hver og at arbejde uden løn 
de første tre år. Desuden holder jeg fokus her, for jeg er omgivet af 
fantastiske mennesker og skøn natur.

DET DUMMESTE, JEG HAR GJORT, er, da vi kom til at bytte om 
på to bogstaver i printet “Passing White Nights” på en T-shirt. Vi 
opdagede det først, da en forhandler ringede. Når man kun er to, står 
man for alt selv, og vi tænkte, hvordan det dog skulle gå, når vi ikke 
engang kunne det mest basale. Men det lærte os at være grundige. 

JEG OPDAGEDE, VI HAVDE FAT I NOGET, da vi begyndte at få 
respons. Som fra en kunde fra New York, der begejstret skrev til os, 
hvor vild han var med, at T-shirten var pakket i en kasse, man kan 
bruge bagefter, og med et håndskrevet kort. 

LIGE NU ER VI ved at finde ud af, hvordan vi kan udfase plastik 
helt i vores virksomhed i alle led. Vi arbejder med én ting ad gangen 
for at komme tættere på det perfekte produkt. 

34-årige Lars Riis står 
sammen med designeren 
Lukas L. Leszczynski  
bag det bæredygtige 
mærke Elsk. Elsk laver 
især T-shirts,  men også 
skjorter, sweatshirts  
og strik, bl.a. lavet af 
genbrugt denim. 

LARS RIIS, ELSK:  
“Elsk skal afspejle den 
livsstil, jeg vil leve”

166-3-030417.indd   171 07-03-2017   12:47:01



B
IL

LE
D

E 
A

F 
E

N
 M

A
R

K
E

D
SP

LA
D

S
Pe

ls
au

kt
io

n 
ho

s 
Ko

pe
nh

ag
en

 F
ur

 i 
Gl

os
tr

up
. I

 e
t r

um
 u

de
n 

fo
r a

uk
tio

ns
lo

ka
le

t l
iv

es
tr

ea
m

es
 a

uk
tio

ne
n,

 o
g 

kø
be

re
 k

an
 fi

nd
e 

fa
kt

aa
rk

 p
å 

sa
m

tl
ig

e 
pe

ls
e.

 
Fo

to
: P

et
er

-E
m

il 
W

itt

172-3-030417.indd   172-173 07-03-2017   12:48:03



B
IL

LE
D

E 
A

F 
E

N
 M

A
R

K
E

D
SP

LA
D

S
Pe

ls
au

kt
io

n 
ho

s 
Ko

pe
nh

ag
en

 F
ur

 i 
Gl

os
tr

up
. I

 e
t r

um
 u

de
n 

fo
r a

uk
tio

ns
lo

ka
le

t l
iv

es
tr

ea
m

es
 a

uk
tio

ne
n,

 o
g 

kø
be

re
 k

an
 fi

nd
e 

fa
kt

aa
rk

 p
å 

sa
m

tl
ig

e 
pe

ls
e.

 
Fo

to
: P

et
er

-E
m

il 
W

itt

172-3-030417.indd   172-173 07-03-2017   12:48:03



De handlende

174

De handlende

175

AF NIELS LUNDE
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“ Nu  
gør  
vi  
det”

høre to af de mest kendte iværksættere, David Helgason, med-
stifter af spiludvikleren Unity Technologies, og Thorvald Stigsen, 
medstifter af rejsesøgemaskinen Momondo, der fortalte om deres 
erfaringer. 

Initiativet voksede, og med økonomisk hjælp fra små og store 
iværksættere fik man råd til at ansætte et lille sekretariat, først 
Jasenko Hadzic og Lærke Ullerup, så Christoffer Malling og nu Mi-
chael Bak. Sekretariatet bor på skift hos forskellige iværksættere, 
hvilket er en bevidst beslutning, fordi de ansatte skal være en del 
af miljøet og ikke have et isoleret kontor for sig selv. 

Men hvad har CPHFTW så opnået?
“Vi har først og fremmest bidraget til at samle det københavnske 
start-up-miljø. Vi har vist omverdenen, at vi her i København har 
et stærkt miljø af mennesker, som brænder for at skabe værdi og 
for at udvikle nye virksomheder.” 

Når det kommer til de konkrete resultater, nævner Thomas Mad-
sen-Mygdal, at det er lykkedes at tiltrække de såkaldte venturefonde 
til København. Tidligere var det et af problemerne, for eftersom 
København ikke havde en klar profil som et sted for iværksættere, 
så havde internationale investorer deres opmærksomhed rettet mod 
andre hovedstæder. Nu opdagede investorerne, at der var en scene 
i København, og så begyndte de at komme. “Vi satte særlige møder 
op, og det betød, at de begyndte at investere i danske start-ups.”

Investeringerne ruller ind
I januar 2016 investerede den franske fond Idinvest 30 mio. kr. i 
Peakon, der hjælper virksomheder med at fastholde medarbejdere 
ved at undersøge trivsel. Senere investerede Idinvest og svenske 

Creandum 93 mio. kr. i Planday, der har 
udviklet et online-vagtplanlægnings-
system.

CPHFTW har nu 130 medlemsvirk-
somheder; fra store, anerkendte virk-
somheder, der for længst har lagt tiden 
som start-up bag sig – som software-
virksomheden Zendesk, der er børsno-
teret i USA – til små virksomheder med 
nogle få mennesker, der stadig kæmper 
for at finde en forretningsmodel. Målet 
er at komme op på 200 medlemsvirk-

somheder i år. I dag får organisationen tilskud fra blandt andre 
Erhvervsstyrelsen til at holde sine Town Hall-møder, men ellers 
finansierer man alle udgifter med penge fra medlemmerne.

Ifølge Thomas Madsen-Mygdal har forløbet med CPHFTW et sær-
ligt perspektiv. De danske iværksættere lever i en hverdag, der er 
udpræget international, men CPHFTW har et tydeligt dansk afsæt:
“I CPHFTW har vi organiseret os selv. Det har været naturligt for 
os, men jeg tror ikke, at det samme kunne være sket i f.eks. USA. 
Her i landet er vi præget af vores historie og vores rødder med 
andelstanken og foreningsliv. Når jeg tænker efter, så tror jeg, at 
det har haft en betydning, som vi har taget for givet, og som vi ikke 
har været klar over. I disse år bruger regeringer rundt om i verden 
mange penge på at fremme iværksættere, men vi gør det som et 
privat, nærmest folkeligt, initiativ. Vi gør det med åbenhed og i et 
fællesskab, hvor alle kan være med. Den energi skal vi forsøge at 
genfortolke, og det bliver vores næste projekt i CPHFTW.”

Thomas Madsen-
Mygdal (th.), Sebastian 
Schwemer (tv.)  
og Michael Reibel  
Boesen er tilbage i  
Torvehallerne, hvor  
de i 2013 lagde grund-
stenen til CPHFTW  
– Copenhagen for  
the Win. 

Med CPHFTW besluttede 
tre iværksættere sig i 2013 
for at give danske start-up-
virksomheder et netværk.  
I dag samler foreningen  
130 medlemmer og trækker 
million investeringer  
til Danmark

Mandag 11. november 2013 mødtes tre mennesker over en kop kaffe 
i Torvehallerne i København. De tre var indbyrdes forskellige, men 
de kendte hinanden godt fra det københavnske iværksættermiljø. 
Den ene var Thomas Madsen-Mygdal, der havde været med til at 
stifte tech-virksomheder som Mondo, Reboot, Socialsquare og Po-
dio. Den anden var Michael Reibel, ph.d. og medstifter af blandt 
andet App Garage på Danmarks Tekniske Universitet, hvor stu-
derende med en idé til en ny app kunne få hjælp. Den tredje var 
tyske Sebastian Schwemer, som havde boet to år i Danmark som 
ph.d.-studerende og blandt andet stod bag et af Nordens største 
mødesteder for iværksættere, Lean Cph. 

Når de tre mødtes, var det, fordi de havde en fælles ambition. De 
havde set, at nye iværksættervirksomheder – eller start-ups, som de 
kaldte sig selv – ofte var overladt til sig selv i København. De små 
og sårbare virksomheder var spredte, og det var svært for dem at 
finde hjælp i form af netværk og investorer. 

“Vi var ikke tilfredse med situationen, sådan som den var. Vi 
syntes, at København kunne gøre det bedre i forhold til andre stor-
byer,” siger Thomas Madsen-Mygdal i dag. Han står nu i spidsen 
for virksomheden Twentythree, som udvikler videomarketing til 
virksomheders kommunikation med deres kunder.

“Den danske start-up-kultur var gået lidt død efter nogle gode år 
i 1990’erne, og vi haltede efter udlandet. Der var ingen synlighed, 
ingen styrke, og der var mangel på kapital. Nye start-ups vidste 
ikke rigtigt, hvor de skulle gå hen for at få et netværk eller for at 
finde talentfulde medarbejdere. Vi opfattede faktisk situationen 
som en brændende platform, og vi kunne se, at det ikke hjalp 
noget at sidde med hænderne i skødet. Derfor besluttede vi at 
gøre noget selv”.

Kort efter – tirsdag 17. december 2013 – mødtes 65 iværksættere 
på Digterkroen i det indre København. Kroen var ejet af endnu en 
kendt person i miljøet, advokaten Martin von Haller Grønbæk.  
“Det var et vildt møde. Det varede tre timer, og der var en stærk 
energi. Folk sagde, at nu gør vi det selv, nu tager vi ansvar, nu viser 
vi lederskab, nu skal vi vise, at vi kan,” erindrer Thomas Madsen-
Mygdal.

Står w for web, women eller weed?
På mødet besluttede deltagerne at starte en organisation, som blev 
ledet af iværksættere og var for iværksættere. Den skulle være pri-
vat og uafhængig af det politiske system og af store virksomheder. 
De fandt også på et navn, som efter en mere eller mindre kaotisk 
afstemning blev til Copenhagen for the Win eller blot forkortet 
CPHFTW. 

“Det var måske et lidt underligt navn, og folk spørger stadig, om 
bogstavet w står for world, web, women eller weed, men vi har holdt 
fast ved det,” fortæller Thomas Madsen-Mygdal.

Det første initiativ blev et såkaldt Town Hall-møde. Der skulle se-
nere komme flere af disse møder, som nu holdes fire gange om året, 
hvor iværksætterne mødes under primitive forhold, ofte i en nedlagt 
lagerhal, og hvor de sidder på papkasser, mens de henter inspiration 
og netværker med hinanden. Mødet blev afholdt i starten af 2014, 
og interessen kom bag på Thomas Madsen-Mygdal: “Vi sendte en 
åben indbydelse ud, og der kom 350 mennesker. Det overbeviste os 
om, at vi havde fat i noget, som kunne blive bæredygtigt.”

De næste måneder gik med hårdt arbejde. Folk mødtes fast hver 
uge og fik en organisation op at stå. Der blev lavet en hjemmeside, 
et nyhedsbrev og en jobbank. Der blev sat gang i et pr-arbejde. På 
Town Hall-mødet i november 2014 kom der 1000 deltagere for at 
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På mine ture med Kongeskibet Dannebrog har jeg besøgt  

vidt forskellige egne i landet. Nogle steder snurrer hjulene, 

erhvervslivet blomstrer, og stoltheden lyser ud af alle,  

jeg møder. Andre steder er forholdene vanske ligere, der er  

klart problemer med at få økonomien til at hænge sammen  

og  med at holde modet oppe. Alligevel er det smilene  

og den varme velkomst, jeg får alle vegne, som står klarest. 

Også dér, hvor problemerne kan synes store, er der folk  

med friske idéer, med virketrang; sommetider på trods. 

Her ved indgangen til det nye år vinder optimismen frem.  

Økonomien er i vækst. Det er nu, der er brug for mennesker 

med idéer og gåpåmod overalt. 

Danmark kan ikke fungere uden alle de, der gør en indsats  

i produk tionen. Det gælder for store som små virksomheder, 

for landbruget. Det gælder for dem, der kører varer fra  

den ene ende af landet til den anden, der sælger dem til  

kunderne, eller har en helt anden funktion i vores samfund. 

Arbejdsglæden er helt grundlæggende for vores dagligdag.  

Det er den, der får medarbejdere såvel som ledere til at tage  

et tag til, den, der får hjulene til at snurre, og det hele  

til at gå op i den højere enhed, som er det velfungerende 

danske samfund. Vores samfund, som vi er stolte af.

Dronning Margrethe, om danskernes  

virketrang, idérigdom og arbejdsglæde  

i sin nytårstale 2016 (uddrag)

Kilde: Kongehuset
Originalfoto: Tine Harden/Polfoto
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i ved ikke præcis, hvornår det 
var, eller hvor, eller for den sags 

skyld nøjagtigt hvordan. Vi ved 
heller ikke, om det var én mand 

– eller kvinde – eller om der må-
ske var flere, der gjorde det omtrent 

samtidigt.
Men motivet kender vi: Vi kan være 

rimeligt sikre på, at det stenaldermen-
neske, der engang for nogle hundred-

tusinde år siden – formodentlig et sted i 
Afrika eller Mellemøsten – først fandt ud 

af at lave ild ved egen hjælp, gjorde det for 
at skaffe varme til sig selv og sine nærmeste.

Dette urmenneske gennemskuede den 
absolut ikke åbenlyse proces, det er at gnide 

to stykker træ mod hinanden eller slå med to 
stykker flint på en sådan måde, så friktion eller 

gnister kan antænde noget andet. Men denne før-
ste bevidst skabte gnist var måske den mest epoke-

gørende begivenhed i menneskehedens historie. I 
millioner af år forud havde hundredtusinder af ge-

nerationer af vore tilbagestående forfædre og -mødre 
kendt til ildens fordele. I mindst en million år havde 

de aktivt brugt ilden, men de anede ikke, hvordan man 
lavede gnisten – men så, en dag, var der en i dag ukendt 

person, der knækkede koden.
Nu kunne man tænde ilden – og tæmme og bruge den. Til 

at holde varmen i ellers potentielt dræbende kolde nætter og 
vintre. Til at tilberede mad, der nærede, og som man ikke så 

let blev syg af, når man ikke skulle spise den rå – og som i øvrigt 
tillod menneskekroppen at optage 30 pct. flere kalorier, hvilket 

understøttede den gradvise forøgelse og forbedring af hjernen. 
Man kunne sågar også bruge ilden som redskab til at lave og bruge 

andre redskaber med.
Men nok så vigtigt slap menneskene –som gengivet i Jean-Jacques 

Annauds film “Kampen om ilden” (1981) – for at skulle bruge dage, 
uger og måneder på at jagte naturligt forekommende ild og derefter 

holde denne konstant brændende. Vel vidende, at hvis man ikke fandt 
ild, eller hvis ilden gik ud, så døde familien. Den menneskefrembragte 

ild frigjorde på den måde samtidigt store mængder tid og arbejdskraft, 

ESSAY

Tak stenaldermandens  
egeninteresse  

for ild og udvikling 
Det menneske, der fandt ud af at tænde  

og tæmme ilden, gjorde det for sin egen skyld  
– men det gavnede os alle. Havde oldtiden haft  

Uffe Elbæk og Donald Trump som høvdinge,  
ville skabertrangen være reguleret væk, og vi ville  

stadig leve i en kold og fugtig jordhule

AF PETER KURRILD-KLITGAARD,  
PROFESSOR, PH.D.
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samtidigt.
Men motivet kender vi: Vi kan være 

rimeligt sikre på, at det stenaldermen-
neske, der engang for nogle hundred-

tusinde år siden – formodentlig et sted i 
Afrika eller Mellemøsten – først fandt ud 

af at lave ild ved egen hjælp, gjorde det for 
at skaffe varme til sig selv og sine nærmeste.

Dette urmenneske gennemskuede den 
absolut ikke åbenlyse proces, det er at gnide 

to stykker træ mod hinanden eller slå med to 
stykker flint på en sådan måde, så friktion eller 

gnister kan antænde noget andet. Men denne før-
ste bevidst skabte gnist var måske den mest epoke-

gørende begivenhed i menneskehedens historie. I 
millioner af år forud havde hundredtusinder af ge-

nerationer af vore tilbagestående forfædre og -mødre 
kendt til ildens fordele. I mindst en million år havde 

de aktivt brugt ilden, men de anede ikke, hvordan man 
lavede gnisten – men så, en dag, var der en i dag ukendt 

person, der knækkede koden.
Nu kunne man tænde ilden – og tæmme og bruge den. Til 

at holde varmen i ellers potentielt dræbende kolde nætter og 
vintre. Til at tilberede mad, der nærede, og som man ikke så 

let blev syg af, når man ikke skulle spise den rå – og som i øvrigt 
tillod menneskekroppen at optage 30 pct. flere kalorier, hvilket 

understøttede den gradvise forøgelse og forbedring af hjernen. 
Man kunne sågar også bruge ilden som redskab til at lave og bruge 

andre redskaber med.
Men nok så vigtigt slap menneskene –som gengivet i Jean-Jacques 

Annauds film “Kampen om ilden” (1981) – for at skulle bruge dage, 
uger og måneder på at jagte naturligt forekommende ild og derefter 

holde denne konstant brændende. Vel vidende, at hvis man ikke fandt 
ild, eller hvis ilden gik ud, så døde familien. Den menneskefrembragte 

ild frigjorde på den måde samtidigt store mængder tid og arbejdskraft, 

ESSAY

Tak stenaldermandens  
egeninteresse  

for ild og udvikling 
Det menneske, der fandt ud af at tænde  

og tæmme ilden, gjorde det for sin egen skyld  
– men det gavnede os alle. Havde oldtiden haft  

Uffe Elbæk og Donald Trump som høvdinge,  
ville skabertrangen være reguleret væk, og vi ville  

stadig leve i en kold og fugtig jordhule

AF PETER KURRILD-KLITGAARD,  
PROFESSOR, PH.D.
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som man i stedet kunne bruge på andre 
ting. Jage og fiske. Holde styr på børnene. 
Forsvare sig imod andre mennesker og dyr.

Hvor fik han eller hun idéen fra? Hvor 
længe forsøgte de første sig? Vi ved det ikke, 
men vi ved, at det ikke var let, og at havde de 
ikke tæmmet ilden, var vi mennesker ikke 
nået videre end jordhulen. Og den havde 
været kold og fugtig.

Samfundet accelererede med hjulet
Lad os så spole nogle hundredtusinder år 
frem. Igen ved vi ikke præcis hvor, eller 
præcis hvem, men vi ved nok: På et tids-
punkt i bronzealderen for 5500-6500 år si-
den, muligvis i en sumerisk landsby et sted 
i Mesopotamien. I en civilisation, der – så 
primitiv, som vi end måtte finde den i dag – 
allerede var kvantespring over ildmagerens. 
I de mellemliggende par hundredtusinder 
af år, siden mennesket skabte ilden, havde 
man opfundet redskaber og bygget huse. 
Men dér den dag og det sted fik en person – 
måske en keramiker, der arbejdede med ler 
– den idé at bruge logikken i det snurrende 
drejehjul fra et værksted til at lave et hjul 
til en primitiv kærre. Med den kunne han 
og hans trækdyr nu fragte ting meget let-
tere og hurtigere, end hvis de skulle bæres. 
Måske afsted til en af de nærliggende han-
delspladser? De var nemlig ved at springe 
op i det frodige og dyrkbare floddelta, hvor 
mennesker havde lært sig landbrug og for 
første gang i vores arts historie var i stand 
til at producere mere mad, end man selv 
behøvede for at overleve.

At opfinde hjulet var intellektuelt en 
langt mere krævende proces end at tænde 
og tæmme ilden. Det forudsatte en geome-
trisk forståelse og krævede redskaber og 

håndværksevner – og givetvis en hel del 
tid og tålmodighed. Der er gået uendeligt 
mange timer og mislykkede forsøg med at få 
blot den første lille trækvogn til at fungere. 

Men med sådanne kunne mennesker 
pludselig bevæge dem selv og deres fami-
lier. Måske vigtigst: De kunne fragte mange 
varer til markeder langt væk og dér bytte 
dem til andre ting, som de havde mere brug 
for. Da andre med stor hast kopierede op-
findelsen, og genbrugte den til kværne og 
møller, blev de samfundsmæssige gevinster 
hurtigt endnu større.

Uden hjulet havde vi endnu været primi-
tive agerbrugere – eller slet ikke eksisteret. 
Hold bare dette in mente: For 10.000 år si-
den havde stort set alle mennesker i verden 
samme levestandard: Bortset fra nogle få 
høvdinge var stort set alle lige fattige og le-
vede fra hånden til munden. Spring så 9000 
år frem, til vores vikingetid, og så var livet 
stort set uforandret i Nord- og Sydamerika 
og størstedelen af Afrika. Tiden havde stået 
næsten stille for tæt på 100 pct. af befolk-
ningerne der.

Millioner af små opfindelser
Men Europa, Mellemøsten og Asien havde 
da allerede haft hjulet i nogle årtusinder, og 
selvom levestandarden endnu var lav sam-
menlignet med i dag, var den begyndt at 
stikke synligt af fra resten af verden.

Og sådan kunne man blive ved. Over 
det næste halve dusin årtusinder er opfin-
delserne accelereret i både antal og kom-
pleksitet. Elektriciteten. Vaccinationer. 
Telefonen. Radioen. Penicillinen. Vaske-
maskinen. Fjernsynet. Computeren. Satel-
litten. Gps’en. Millioner af små og store 
opfindelser, der, alt andet lige, dagligt gør 

menneskenes liv lettere og sundere og der-
for ikke bare forlænger disse, men også fri-
gør vores tid til bedre eller mere behagelige 
formål. Hver især er disse opfindelser mere 
betydningsfulde end de fleste politiske be-
vægelser lagt sammen. Eller stillet lidt på 
spidsen, rent metaforisk: Opfinderne af 
støvsugeren og opvaskemaskinen har nok 
betydet mere positivt for kvindernes frigø-
relse og ligestilling end samtlige rødstrøm-
per tilsammen. 

Sådan skabes velstand
Og det mest fantastiske er, at denne næsten 
uendelige række af nyttige opfindelser er 
blevet til via stadigt mere komplekse samar-
bejder mellem folk, der ikke kender og ofte 
aldrig har set hinanden. Økonomen Leo-
nard Read fortalte for allerede nu mange år 
siden i essayet “Jeg, en blyant” (1958), hvor-
ledes selv en simpel grafitblyant er resulta-
tet af så komplekse fremstillingsprocesser, 
involverende titusinder af mennesker, der 
ikke kender hinanden og bor i dusinvis af 
lande, at intet enkelt menneske kunne have 
klaret det alene. Siden er der sket meget, 
og den pc, som disse ord skrives med, er 
tusindfold mere kompliceret at fremstille 
end blyanten. Men gennem det dynami-
ske og fleksible netværk, som markedet i 
realiteten er, lykkes det ikke desto mindre 
dagligt alle disse mennesker at samarbejde 
til gensidig fordel.

Den slags kreative kvantespring kommer 
ikke af sig selv. Jovist, nogle mennesker har 
medfødte talenter, som andre savner. Nogle 
er mere intelligente end andre. Nogle er 
mere kreative, nogle mere flittige, nogle 
mere observante og fint tunede i forhold 
til at se muligheder og tage chancer. Meget 

af dette er medfødt, og andet er en funktion 
af familie, baggrund og kultur. Men først 
og sidst er skabelsen af det nye båret frem 
af viljen til at ville forbedre egen situation 
og fraværet af hindringer for at efterstræbe 
dette målrettet. 

Ilden kan et enkelt stenaldermenneske 
efter megen eksperimenteren lave selv. 

Hjulet kan en enkelt meget dygtig hånd-
værker i bronzealderen konstruere alene. 
Begge dele var intellektuelle kvantespring, 
men de kunne i praksis tages af en enkelt 
kreativ sjæl. Men jo mere komplicerede op-
findelser og tjenester, jo mere forudsætter 
processen, at den institutionelle kontekst 
fremmer samarbejde mellem mennesker 
snarere end det modsatte.

Derfor er det ikke tilfældigt, at opfindel-
sen af menneskeskabt ild tog hundredtu-
sinder af år for at blive til og tusinder af år 
for at spredes i jæger-samlerkulturer, men 
at hjulet spredtes hurtigt i landbrugskultu-
rer, der var begyndt at udvikle rammer og 
regler for menneskers samliv. En potentiel 
hjulmager i Mesopotamien, der måtte leve 
i konstant frygt for at miste sit liv og sine 
ejendele, fik nok ikke opfundet så meget.

Adam Smith så alt dette og meget mere, 
da han i “Nationernes Velstand” (1776) be-
skrev hvorledes. 

“Det er ikke på grund af slagterens, bryg-
gerens og bagerens velvilje, vi kan se frem 
til vores middagsmåltid, men fordi at de ser 
på deres egen interesse. Det er ikke deres 
menneskelighed, vi henvender os til, men 
deres egenkærlighed, og vi taler ikke om, 
hvad vi selv har brug for, men hvad der er 
til gavn for dem.”

Samfund, der formår at indrette de in-
stitutionelle rammer på en sådan måde, 
at menneskers medfødte stræben efter at 
ville sig selv og deres nærmeste det godt, 
kanaliseres i retning af gensidigt fordel-
agtige relationer. De samfund kommer i 
længden ganske naturligt til at stimulere 
viden, handel og velstandsskabelse. Og ofte 
er “i længden” ikke specielt lang. Omvendt 
i de samfund, hvor mennesker ikke kan 
planlægge og se frem, fordi de skal bruge 
energien på at forsvare sig imod angreb, el-
ler hvor de ikke kan føle sig sikre på, at det, 
de skaber, ikke tages fra dem igen. 

Det var derfor, de amerikanske founding 
fathers – selvsamme år som Smith beskrev 
markedsprocessen – i Uafhængighedser-
klæringen talte om menneskers iboende 
ret til “liv, frihed og efterstræbelsen af 
lykke”. Til ikke at blive slået ihjel. Til ikke 
at blive underkastet tyranni og røveri. Til 
ikke at blive forhindret i at leve liv efter 

egne valg. Meget andet kan være nyttigt, 
men ikke nødvendigt. Hele 21 år før “Na-
tionernes Velstand” beskrev Smith dette i 
en forelæsning: 

“Lidet andet er nødvendigt for at bevæge 
et samfund fra det laveste barbari til den 
største overflod end fred, lette skatter og en 
udholdelig håndhævelse af loven. Alt andet 
klares ved tingenes naturlige gang.”

Det er ikke tilfældigt, at vi kalder denne 
periode i 1700-tallet for Oplysningstiden, 
for det var i den, at vi bl.a. fik den abstrakte 
forståelse for, hvordan velstand skabes. 

Oldtidens Elbæk og Trump
Lad os alternativt forestille os, hvad der var 
sket, hvis vores mesopotamiske opfinder af 
hjulet havde været i stamme sammen med 
oldtidens udgaver af f.eks. Uffe Elbæk og 
Donald Trump.

Så var han blevet mødt med indsigelser 
som “Det dér … det vil jo gøre dem, der slæ-
ber alle vores ting, arbejdsløse! Hvad skal de 
så lave i fremtiden?”. Eller “Det betyder jo, 
at der vil blive store forskelle på dem, der 
kan lave hjul, og dem, der ikke kan. Hjul-
magerne vil blive rige, og vi andre fattige!” 
For ikke at tale om, hvorledes “det, at nogle 
laver hjul, og andre kører, vil fremmedgøre 
dem fra det fælles projekt.” Trump ville ha-
ve lagt skatter på bedre eller billigere hjul 
købt fra nabostammen, og Elbæk ville have 
krævet indtægterne brugt på subsidiering af 
de hidtidige slæbere. 

Havde man i oldtiden haft en borger-
repræsentation, der opførte sig som Køben-
havns, eller Elbæk og Trump som høvdinge, 
havde vi fortsat befundet os i den oldtid, 
hvor der nok var handlinger, men ikke me-
gen handel.

Havde man i oldtiden haft en borger repræsentation,  
der opførte sig som Københavns, eller Elbæk og Trump  
som høvdinge, havde vi fortsat befundet os i den oldtid, 

hvor der nok var handlinger, men ikke megen handel
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ting. Jage og fiske. Holde styr på børnene. 
Forsvare sig imod andre mennesker og dyr.

Hvor fik han eller hun idéen fra? Hvor 
længe forsøgte de første sig? Vi ved det ikke, 
men vi ved, at det ikke var let, og at havde de 
ikke tæmmet ilden, var vi mennesker ikke 
nået videre end jordhulen. Og den havde 
været kold og fugtig.

Samfundet accelererede med hjulet
Lad os så spole nogle hundredtusinder år 
frem. Igen ved vi ikke præcis hvor, eller 
præcis hvem, men vi ved nok: På et tids-
punkt i bronzealderen for 5500-6500 år si-
den, muligvis i en sumerisk landsby et sted 
i Mesopotamien. I en civilisation, der – så 
primitiv, som vi end måtte finde den i dag – 
allerede var kvantespring over ildmagerens. 
I de mellemliggende par hundredtusinder 
af år, siden mennesket skabte ilden, havde 
man opfundet redskaber og bygget huse. 
Men dér den dag og det sted fik en person – 
måske en keramiker, der arbejdede med ler 
– den idé at bruge logikken i det snurrende 
drejehjul fra et værksted til at lave et hjul 
til en primitiv kærre. Med den kunne han 
og hans trækdyr nu fragte ting meget let-
tere og hurtigere, end hvis de skulle bæres. 
Måske afsted til en af de nærliggende han-
delspladser? De var nemlig ved at springe 
op i det frodige og dyrkbare floddelta, hvor 
mennesker havde lært sig landbrug og for 
første gang i vores arts historie var i stand 
til at producere mere mad, end man selv 
behøvede for at overleve.

At opfinde hjulet var intellektuelt en 
langt mere krævende proces end at tænde 
og tæmme ilden. Det forudsatte en geome-
trisk forståelse og krævede redskaber og 

håndværksevner – og givetvis en hel del 
tid og tålmodighed. Der er gået uendeligt 
mange timer og mislykkede forsøg med at få 
blot den første lille trækvogn til at fungere. 

Men med sådanne kunne mennesker 
pludselig bevæge dem selv og deres fami-
lier. Måske vigtigst: De kunne fragte mange 
varer til markeder langt væk og dér bytte 
dem til andre ting, som de havde mere brug 
for. Da andre med stor hast kopierede op-
findelsen, og genbrugte den til kværne og 
møller, blev de samfundsmæssige gevinster 
hurtigt endnu større.

Uden hjulet havde vi endnu været primi-
tive agerbrugere – eller slet ikke eksisteret. 
Hold bare dette in mente: For 10.000 år si-
den havde stort set alle mennesker i verden 
samme levestandard: Bortset fra nogle få 
høvdinge var stort set alle lige fattige og le-
vede fra hånden til munden. Spring så 9000 
år frem, til vores vikingetid, og så var livet 
stort set uforandret i Nord- og Sydamerika 
og størstedelen af Afrika. Tiden havde stået 
næsten stille for tæt på 100 pct. af befolk-
ningerne der.

Millioner af små opfindelser
Men Europa, Mellemøsten og Asien havde 
da allerede haft hjulet i nogle årtusinder, og 
selvom levestandarden endnu var lav sam-
menlignet med i dag, var den begyndt at 
stikke synligt af fra resten af verden.

Og sådan kunne man blive ved. Over 
det næste halve dusin årtusinder er opfin-
delserne accelereret i både antal og kom-
pleksitet. Elektriciteten. Vaccinationer. 
Telefonen. Radioen. Penicillinen. Vaske-
maskinen. Fjernsynet. Computeren. Satel-
litten. Gps’en. Millioner af små og store 
opfindelser, der, alt andet lige, dagligt gør 

menneskenes liv lettere og sundere og der-
for ikke bare forlænger disse, men også fri-
gør vores tid til bedre eller mere behagelige 
formål. Hver især er disse opfindelser mere 
betydningsfulde end de fleste politiske be-
vægelser lagt sammen. Eller stillet lidt på 
spidsen, rent metaforisk: Opfinderne af 
støvsugeren og opvaskemaskinen har nok 
betydet mere positivt for kvindernes frigø-
relse og ligestilling end samtlige rødstrøm-
per tilsammen. 

Sådan skabes velstand
Og det mest fantastiske er, at denne næsten 
uendelige række af nyttige opfindelser er 
blevet til via stadigt mere komplekse samar-
bejder mellem folk, der ikke kender og ofte 
aldrig har set hinanden. Økonomen Leo-
nard Read fortalte for allerede nu mange år 
siden i essayet “Jeg, en blyant” (1958), hvor-
ledes selv en simpel grafitblyant er resulta-
tet af så komplekse fremstillingsprocesser, 
involverende titusinder af mennesker, der 
ikke kender hinanden og bor i dusinvis af 
lande, at intet enkelt menneske kunne have 
klaret det alene. Siden er der sket meget, 
og den pc, som disse ord skrives med, er 
tusindfold mere kompliceret at fremstille 
end blyanten. Men gennem det dynami-
ske og fleksible netværk, som markedet i 
realiteten er, lykkes det ikke desto mindre 
dagligt alle disse mennesker at samarbejde 
til gensidig fordel.

Den slags kreative kvantespring kommer 
ikke af sig selv. Jovist, nogle mennesker har 
medfødte talenter, som andre savner. Nogle 
er mere intelligente end andre. Nogle er 
mere kreative, nogle mere flittige, nogle 
mere observante og fint tunede i forhold 
til at se muligheder og tage chancer. Meget 

af dette er medfødt, og andet er en funktion 
af familie, baggrund og kultur. Men først 
og sidst er skabelsen af det nye båret frem 
af viljen til at ville forbedre egen situation 
og fraværet af hindringer for at efterstræbe 
dette målrettet. 

Ilden kan et enkelt stenaldermenneske 
efter megen eksperimenteren lave selv. 

Hjulet kan en enkelt meget dygtig hånd-
værker i bronzealderen konstruere alene. 
Begge dele var intellektuelle kvantespring, 
men de kunne i praksis tages af en enkelt 
kreativ sjæl. Men jo mere komplicerede op-
findelser og tjenester, jo mere forudsætter 
processen, at den institutionelle kontekst 
fremmer samarbejde mellem mennesker 
snarere end det modsatte.

Derfor er det ikke tilfældigt, at opfindel-
sen af menneskeskabt ild tog hundredtu-
sinder af år for at blive til og tusinder af år 
for at spredes i jæger-samlerkulturer, men 
at hjulet spredtes hurtigt i landbrugskultu-
rer, der var begyndt at udvikle rammer og 
regler for menneskers samliv. En potentiel 
hjulmager i Mesopotamien, der måtte leve 
i konstant frygt for at miste sit liv og sine 
ejendele, fik nok ikke opfundet så meget.

Adam Smith så alt dette og meget mere, 
da han i “Nationernes Velstand” (1776) be-
skrev hvorledes. 

“Det er ikke på grund af slagterens, bryg-
gerens og bagerens velvilje, vi kan se frem 
til vores middagsmåltid, men fordi at de ser 
på deres egen interesse. Det er ikke deres 
menneskelighed, vi henvender os til, men 
deres egenkærlighed, og vi taler ikke om, 
hvad vi selv har brug for, men hvad der er 
til gavn for dem.”

Samfund, der formår at indrette de in-
stitutionelle rammer på en sådan måde, 
at menneskers medfødte stræben efter at 
ville sig selv og deres nærmeste det godt, 
kanaliseres i retning af gensidigt fordel-
agtige relationer. De samfund kommer i 
længden ganske naturligt til at stimulere 
viden, handel og velstandsskabelse. Og ofte 
er “i længden” ikke specielt lang. Omvendt 
i de samfund, hvor mennesker ikke kan 
planlægge og se frem, fordi de skal bruge 
energien på at forsvare sig imod angreb, el-
ler hvor de ikke kan føle sig sikre på, at det, 
de skaber, ikke tages fra dem igen. 

Det var derfor, de amerikanske founding 
fathers – selvsamme år som Smith beskrev 
markedsprocessen – i Uafhængighedser-
klæringen talte om menneskers iboende 
ret til “liv, frihed og efterstræbelsen af 
lykke”. Til ikke at blive slået ihjel. Til ikke 
at blive underkastet tyranni og røveri. Til 
ikke at blive forhindret i at leve liv efter 

egne valg. Meget andet kan være nyttigt, 
men ikke nødvendigt. Hele 21 år før “Na-
tionernes Velstand” beskrev Smith dette i 
en forelæsning: 

“Lidet andet er nødvendigt for at bevæge 
et samfund fra det laveste barbari til den 
største overflod end fred, lette skatter og en 
udholdelig håndhævelse af loven. Alt andet 
klares ved tingenes naturlige gang.”

Det er ikke tilfældigt, at vi kalder denne 
periode i 1700-tallet for Oplysningstiden, 
for det var i den, at vi bl.a. fik den abstrakte 
forståelse for, hvordan velstand skabes. 

Oldtidens Elbæk og Trump
Lad os alternativt forestille os, hvad der var 
sket, hvis vores mesopotamiske opfinder af 
hjulet havde været i stamme sammen med 
oldtidens udgaver af f.eks. Uffe Elbæk og 
Donald Trump.

Så var han blevet mødt med indsigelser 
som “Det dér … det vil jo gøre dem, der slæ-
ber alle vores ting, arbejdsløse! Hvad skal de 
så lave i fremtiden?”. Eller “Det betyder jo, 
at der vil blive store forskelle på dem, der 
kan lave hjul, og dem, der ikke kan. Hjul-
magerne vil blive rige, og vi andre fattige!” 
For ikke at tale om, hvorledes “det, at nogle 
laver hjul, og andre kører, vil fremmedgøre 
dem fra det fælles projekt.” Trump ville ha-
ve lagt skatter på bedre eller billigere hjul 
købt fra nabostammen, og Elbæk ville have 
krævet indtægterne brugt på subsidiering af 
de hidtidige slæbere. 

Havde man i oldtiden haft en borger-
repræsentation, der opførte sig som Køben-
havns, eller Elbæk og Trump som høvdinge, 
havde vi fortsat befundet os i den oldtid, 
hvor der nok var handlinger, men ikke me-
gen handel.

Havde man i oldtiden haft en borger repræsentation,  
der opførte sig som Københavns, eller Elbæk og Trump  
som høvdinge, havde vi fortsat befundet os i den oldtid, 

hvor der nok var handlinger, men ikke megen handel
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Det er ikke på grund af  
slagterens, bryggerens  

og bagerens velvilje, vi kan  
se frem til vores middags måltid, 
men fordi at de ser på deres  
egen interesse. Det er ikke deres 
menneskelighed, vi henvender  
os til, men deres egenkærlighed,  
og vi taler ikke om, hvad vi  
selv har brug for, men hvad  
der er til gavn for dem
Adam Smith, 1776
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“ Når kunden 
ringer, må vi 
aldrig sige nej”
Fayard er blevet en milliardvirksomhed, men 
Thomas Andersen kender stadig hver en krog  
af værftet og de skibe, der repareres. Vi fulgte 
værftsejeren på en almindelig arbejdsdag

Af Jens Bertelsen  
foto Peter-emil Witt
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Kaffe må der til, når værftsdirektør thomas Andersen fra de helt 
tidlige morgentimer konstant skal træffe beslutninger.

Klokken er 5.45 en kold vintermorgen. Værftsområdet ligger badet i 
lys fra to færger og et norsk offshore-skib, der alle er til reparation.

Natholdet er på vej hjem, men ellers er der stille på Fayard.
Vi har fået sikkerhedssko og termojakker på lagerchefens kontor, 

og nu er der kaffe hos værftets direktør og ejer Thomas Andersen. 
Den 55-årige skibsbygger, som er hans foretrukne titel, træffer 

beslutninger. Hele tiden. Det vil vi opleve med egne øjne ved at 
følge i hælene på ham fra morgenstunden. 

For over 20 år siden overtog han virksomheden efter sin far, Knud 
Andersen, der igennem mere end tre årtier havde udviklet Frederi-
cia Skibsværft fra to ansatte til et professionelt reparationsværft.

Siden er værftet flyttet til A.P. Møller-Mærsks tidligere værft på 
Fyn, hvor Fayard i dag er den klart største lejer i Lindø Industripark. 

Omsætningen ligger på over 1 mia. kr., og selvom virksomheden 
er vokset betydeligt i størrelse, er det stadig Thomas Andersen, der 
dyrker detaljerne i hver enkelt ordre og hvert enkelt skib. 

“I dag har jeg ansvaret for det skib, der hedder Norstream, som 
kom ind i går. Der er en hel del ting i starten, der skal klares. Vi har 
været om bord og se på opgaverne, og der dukker altid surprises 
op. Denne her har været lidt mere surprise-agtig end normalt,” 
smiler Thomas Andersen og hælder mere kaffe op i de hvide en-
gangskopper. 

Han bærer en blå kedeldragt med sit navn på brystet. Foran ham 
ligger en tyk stak papirer med den foreløbige faktura, der skal sen-
des til Norstreams ejer. En masse små plusser markerer de opgaver, 
der ikke var planlagt. Dem skal rederiets folk tage stilling til lidt 
senere, men Thomas Andersen har andre opgaver, inden klokken 
bliver syv. 

Han griber iphonen og ringer op. Højttalerfunktionen er slået til.
“Kommer du lige op?”
“Ja.”
Thomas Andersen kigger på os. 

Kaffemaskinen er, ligesom værftsdirektør thomas Andersen, i gang fra den tidlige morgenstund.  
Kaffen drikkes stående og gående, mens der arbejdes.
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“Det er ikke, fordi vi ikke kan lide hinanden. Vi har bare ikke så 
lange telefonsamtaler. Så kunne vi bruge meget tid,” bemærker han. 

Søren Kock, der har titel af formand med ansvar for rør og blik, 
dukker op på kontoret. Sammen med direktøren gennemgår han 
planen for Norstream.

“Vi havde nogle olierør, der var gået læk inde i akslerne. De har 
trukket dem ud i nat i bagbords side. Styrbord er der to kølevandsrør 
i vejen. Gider du at fange chiefen her til morgen, for det er pis-
sevigtigt, at vi får de rør ud så hurtigt som muligt,” siger Thomas 
Andersen. 

De gennemgår en masse tekniske detaljer, og lige så mange 
priser på opgaverne fyger hen over bordet. Få minutter senere er 
formanden væk igen. 

“Hans far var jeg i lære ved, Arne Kock. Søren har været i lære 
hos mig, mens hans far var mester. Det er en af de måder, jeg kan 
udpege de dygtigste,” siger Thomas Andersen. 

Han griber en plan over de fire dokke, som Fayard råder over. 
“Vi har nogle fine oversigter, men dette her er den eneste, jeg 

kan finde ud af. Den er opdateret med blyant, og jeg er den eneste, 
der må flytte på den,” siger Thomas Andersen. 

Kalenderen fyldes med planlagte overhalinger og opgraderinger 
af skibe, der typisk skal en tur i dok hvert femte år. Men akutte ha-
varier skal der også være plads til. Ifølge en brochure fra Fayard var 
“dock availability” i 2015 på 100 pct. Der var altså ingen, der sejlede 
forgæves. Derfor er dokplanlægningen yderst vigtig. 

“Det er sådan noget, der ikke må være alt for mange om. Når 
kunden ringer, må vi aldrig sige nej. Vi kan måske bede om at få to 
minutter, men så skal der også falde et svar, for ellers er kunden 
gået videre,” siger Thomas Andersen. 

Hans eget mobilnummer står øverst på værftets hjemmeside. 
Den besvares døgnet rundt, for skibsrederne foretrækker at tale 
med chefen selv. 

fayard er nordeuropas største reparationsværft og er flyttet  
fra fredericia til det tidligere lindøværft på fyn.





smedene er lige mødt i fayards store 
hal, hvor der svejses store stålsektioner 
og repareres tonstunge skibsskruer.
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repræsentanter fra fayard og norstream gennemgår dagligt, hvordan 
arbejdet på skibet skrider frem. mødet holdes i kabyssen blandt bærbare 
pc’er, tekniske tegninger og en bakke med ketchup og fiskesauce.
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Thomas Green Hansen, formand for stål, melder sig på kontoret. 
Det viser sig, at Norstream har over 100 stålriste, der måske skal 
udskiftes. 

“Har de drypnæse? De koster en milliard at lave. Kan vi gøre det 
på en anden måde? Hvis det bliver en masse ævlen, så tag lige fat 
i mig,” siger Thomas Andersen, og vi har igen kontoret for os selv. 

Klokken nærmer sig syv, og udenfor begynder der at komme liv 
på pladsen. Især mænd med kedeldragter og hjelme, hvor farven 
markerer, hvem de arbejder for. Cykler er det foretrukne transport-
middel på det 1 mio. kvm store værftsareal. 

Thomas Andersen går en runde igennem formændenes kontor, 
hvor alle sidder på plads ved deres skærme. Vigtige beskeder ud-
veksles. Arbejdet på skibene er nøje planlagt, men overraskelser skal 
håndteres. Overraskelser indebærer typisk, at underleverandører 
skal inddrages, kraner skal bookes, skibenes ejere skal bekræfte. 

Igen er det Norstream, der viser sig at være lidt af en håndfuld. 
“De to propelhoveder fik vi pillet af i aftes. De ligger nu i Kristine-

hamn (nord for Göteborg, red.). Det kræver nogle specielle maskiner 
at lave en overhaling, og dem har vi ikke,” siger Thomas Andersen. 

Vi lyner termojakkerne og tager hjelmene på. Thomas Andersen 
skal over til smedehallen og sige godmorgen. Hallen er kæmpestor 
og blev i sin tid brugt til at bygge skibe i, da A.P. Møller-Mærsk 
ejede værftet. 

På værftet er alt stort og tungt
Nu er skibsbyggerne i gang med at svejse en forlængelse til et 11 år 
gammelt tankskib, der har en doktid nogle måneder senere. Det er 
en større opgave. Skibet skal billedligt talt skæres midt over, den nye 
sektion sættes på plads, og så skal det hele svejses sammen igen. 

Thomas Andersen skridter igennem hallen. Alt er tungt på et 
skibsværft, og store kraner hænger klar i loftet til at hjælpe. Skibs-
skruer hænger i taljer. En skrogdel er ved at blive bygget op. Den 
skal svejses på et skib, der har påsejlet en havnekaj. 

Smådrillerier udveksles med smedene. Et OB-tørklæde under 
en kedeldragt udløser en bemærkning om fodboldklubbens pauvre 
resultater. Direktøren stopper op foran tillidsmanden. 

“Har vi noget at klage over?”
“Næ, det har vi ikke”. 
Udenfor er værftet nu i fuld aktivitet. Store kraner bevæger sig 

på deres skinner til og fra skibene. Hidsige gaffeltruck piler rundt. 
En af dem får et højlydt pift fra Thomas Andersens mund, og med 
armen viser han, at farten skal ned. 

Vi skal besigtige Norstream, der står klodset op i den tørlagte 
dok. Opmærksomheden er rettet mod agterklappen på den finske 
bilfærge. Der er opdaget slør i hængslerne, og enten er det under 
bagatelgrænsen, eller også venter yderligere reparation. 

Det er ikke nemt at besigtige den slags hængsler. To mænd hæn-
ger i luften i en lift, mens der råbes til folkene på kajen. Det hjælper 
ikke på kommunikationen, at skibets skrog samtidig højtryksrenses 
med damp lige i nærheden. Men sikkerheden er afgørende. Det er 
livsfarligt, hvis nogen et andet sted på skibet sænker agterklappen, 
mens andre har hovedet helt oppe i hængslerne. 
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Thomas Andersen giver nogle korte kommandoer, og så er det til-
bage til kontoret. Klokken er 8.15, og direktøren samler sine salgs-
chefer i et mødelokale. Nu er han den eneste i kedeldragt. 

Alle har medbragt en plan over salgsemner i den nære fremtid. 
Fayard følger med i, hvornår alverdens skibe skal til femårstjek i en 
dok. Hvis skibene nærmer sig Nordsøen og Kattegat, skal rederierne 
have en hilsen. 

“Vi skal skaffe nogle ordrer, så vi har et godt flow. Vi skal have 
kunderne til at komme igen, og det gør vi ved at være skarpe i vores 
prissætning,” siger Thomas Andersen. 

“Sales and calculation” hedder disciplinen. Udover at være på 
fornavn med de rigtige mennesker i rederierne, skal sælgerne kunne 

kalkulere den rigtige pris. Det 
er en stor opgave, fordi det tit 
omfatter flere underleveran-
dører. 

“Men i virkeligheden er det 
meget enkelt. Det er nogle 
materialer, og det er nogle 
mænd i et antal dage. Det skal 
man kunne regne ud,” siger 
Thomas Andersen. 

Hver sælger redegør for de 
enkelte skibe, som værftet 
har i kikkerten. Nogle skal 
droppes, nogle skal besøges. 

Det understreges, at en særlig kunde skal betale kontant ved ordre-
afgivelse, hvis de skal have en plads i Andersens dokskema. 

Klokken 9 skal vi tilbage til Norstream til det daglige møde med 
skibets repræsentanter. Rederiet har en inspektør og skibets styr-
mand som kontaktperson til værftet. Mødet foregår i kabyssen. 
På bordet står bærbare pc’er, tekniske tegninger og en bakke med 
ketchup og fiskesauce. 

Arbejdet på Norstream gennemgås. Thomas Andersen sidder for 
bordenden. Et par af hans formænd og folk fra Fayards underleve-

randører afrapporterer. Agterklappen behøver ikke at blive reno-
veret alligevel. Men der er meget andet, der er stødt til. I alt er 12 
mænd samlet, da der er flest. 

Thomas Andersen lykkes et par gange med en kæk bemærkning, 
der bringer et smil frem på læberne hos skibets finske mandskab. 
“Seriously,” siger han så og går videre med fagsnakken. Det korte 
møde afsluttes med klare konklusioner og en tidsplan. Noget er 
“urgent” (haster, red.). Andet kan godt vente til næste dag. Rederiet 
har nikket ja til budgettet.

“Vi giver priser lige som i supermarkedet, så det er ikke først ved 
udgangen, at du får at vide, hvad et rør skal koste. Det får kunden 
at vide på forkant, så de kan sige ja eller nej til opgaven,” forklarer 
Thomas Andersen bagefter. 

På samme måde forlader skibet ikke sin dok, før rederiets re-
præsentant har underskrevet en faktura. Det sparer en del bøvl 
sidenhen. 

“Ellers plejer jeg at vise dem, at jeg har nøglen til dokporten her,” 
siger Thomas Andersen og trækker et nøgleknippe op af lommen. 

Nu giver han det tekniske ansvar fra sig
Vi går tilbage til kontoret, hvor værftsejeren har det perfekte over-
blik over dokkene lige uden for vinduet. Når det er vinter, kom-
mer mange færger til serviceeftersyn, og så bliver der trængsel på 
værftet. 

Vi er på den anden side af kl. 10, og nu skal der normalt ordnes 
økonomi. Men Thomas Andersen begynder at fortælle om, at han 
er nødt til at give mere ansvar fra sig, så han får bedre tid til at rejse 
rundt og besøge kunder.

“Jeg er stadigvæk direktør og skibsbygger af rang. Men det tek-
niske ansvar bliver taget fra mig,” siger Thomas Andersen, der for 
første gang har udnævnt en teknisk direktør, der skal overtage 
mange af hans opgaver ude på skibene. 

Vi forlader værftet, imens en norsk passagerfærge bevæger sig 
ind gennem Odense Fjord med kurs mod dok fire. 

Thomas Andersen skal have arbejdsro.

“Jeg er stAdigvæK 
direKtør og sKiBs-
Bygger Af rAng. 
men det teKnisKe 
AnsvAr Bliver  
tAget frA mig”
thomAs Andersen
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værftsejeren har bygget sin kontorbygning, så han har  
direkte udsigt til skibe og kraner gennem de store vinduer. 
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jeg er kun menneske,

men jeg skal engang

rive jordens bjerge op

og lade dem rasle

for ørerne af dem, der sover –

jeg er kun menneske, men jeg skal engang

tage solen ned fra himlen

og lyse i alle mørke huller

med hvidt ubarmhjertigt lys –

jeg er kun menneske,

men jeg skal engang

stjæle gudernes lyn

og feje jorden ren for støv.

Af Gustaf Munch-Petersen (1912-38) 

Gustaf Munch-Petersen, dansk surrealist,  
arbejdede både kunstnerisk og politisk  
mod undertrykkelse. Det førte ham  
bl.a. til Spanien, hvor han endte sine 
dage i den spanske borgerkrig. 
Kilde: Litteraturhåndbogen

Ideal
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De handlende går tæt på iværksættere, ejere af  
familievirksomheder, sportsfolk, foreningsfolk og 
stiftere af fonde og hjælpeorganisationer.

Mennesker, som på hver deres måde har løftet et 
ansvar, virkeliggjort idéer, skabt resultater og haft 
bemærkelsesværdig betydning for andre mennesker. 

Bogen er skrevet, fotograferet og designet af de 
mennesker, der laver Børsen hver dag.


