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– Det handler om at tænke lidt smartere. Være lidt 
fremsynet. Sådan siger en af virksomhederne, du kan 
møde i dette magasin. Det er også tankegangen bag, 
at Odense nu skal til at være en Smart City. En Smart 
City er en by, der kombinerer dataindsamling med 
udvikling af digitale løsninger, som gør hverdagen 
smartere for byens borgere og virksomheder. Odense 
Kommune har derfor indgået partnerskab med både 
forskere og forsyningsselskaber i byen om sammen at 
bringe Odense helt i front med intelligent styring. 

Nye tekniske muligheder 
gør en ny hverdag mulig
I de kommende år sker der derfor massive investe-
ringer i ny teknologi, som skal give virksomhederne 
i Odense større mobilitet, lavere forbrugsudgifter, 
hurtigere off entlig administration og sågar med arbej -

dere med færre sygedage. Udgangspunktet 
er indsamling og udnyttelse af data, som 
gør blandt andet forsyningsdelen, trafi k-
forholdene og forretningsmulig hederne 
endnu mere attraktive for byens virk-
somheder. 

Dette magasin kredser også om 
smarte tanker. Og om mennesker, 
der gør en forskel for fremtiden. 
Dyk ned i dette andet nummer 
af Fremsyn med temaet ’Fra
industri til tankevirksomhed’.
Og hav Fremsyn med dig, når 
du skal sætte retning og mål på 
din forretning.

Velkommen til
nye tanker.

MAGASIN & BY
       MED FREMSYN

JANE JEGINDJANE JEGIND
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... er første 
skridt

... er første 
skridt

Universitetsbyer og byer med god infrastruktur står stærkest i kampen om virksomheder og 
medarbejdere. Det fortæller Jimmy Maymann Holler, dansk CEO for verdens største internet- 
medie, fra New York.

JIMMY MAYMANN 
HOLLER 

1

VORES    
  MAND I    
NEW 
    YORK
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Oplevelsesøkonomi og
 infrastruktur er afgørende for 
ervhvervsområdernes succes eller 
fiasko.
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Jimmy Maymann Holler er vokset op  
i landsbyen Gislev nær Ringe og 
uddannet ved Odense Universitet.  

I dag er han CEO for verdens største  
internetmedie og bosat i New York.
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Huffington Post er lanceret i 
Canada, Storbritannien, Brasilien, 
Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, 
Japan, Korea og Nordvestafrika på 14 
lokationer, har 1000 medarbejdere og 
ifølge deres egne tal ca. 100 millioner 
brugere, hvoraf mere end halvdelen 
er mobilbrugere. Der produceres ca. 
1600 nyheder i døgnet, og brugerne 
streamer mere end 150 millioner 
videoer om måneden fra HuffPost 
Live, der bringer nyheder otte timer 
på alle hverdage. Den imponerende 
vækst og popularitet tilskriver Jimmy 
Maymann i høj grad mediegruppens 
evne til at tiltrække de skarpeste 
hjerner; inden for journalistik, og 
især også inden for teknologi. I dag 
har Huffington Post et teknologiteam 
med 100 medarbejdere, som er fysisk 
placeret midt imellem de 450 skriven-
de journalister i nyhedsrummets åbne 
landskab. 

Danmark kommer til at mangle 11.000 ingeni-
ører og andre kandidater med en teknisk eller 
naturvidenskabelig baggrund i 2030, viser en 
DI-analyse fra 2014. IDA’s analyse fra 2011 
går endnu tættere på: allerede om fem år vil vi 
mangle 13.500 ingeniører og 16.000 scient.er. 
Det stiller krav til virksomhederne om at skabe 
attraktive arbejdspladser, og blandt flere para-
metre i spil er virksomhedens geografiske pla-
cering. Det gælder både i USA og i Danmark.

– Det har i en årrække været en global mega-
trend, at folk forlader landområderne og flytter 
ind til metropolerne; for at studere, for at arbej-
de og for at være tæt på kulturtilbud. Og nogle 
af verdens mest værdiskabende erhvervsområder 
er netop udsprunget af universitetsmiljøerne og 
den grundforskning, der finder sted her, siger 
Jimmy Maymann, CEO for Huffington Media 
Group. Som eksempler på disse vækstområder 
nævner han Californiens high-tech cluster, Si-
licon Valley, i San Fransisco-området. Dette 
cluster havde sit spirende udspring fra Stanford 
University allerede tilbage i 1940’erne, og huser 
i dag giganter som Hewlett-Packard, Google og 
Intel foruden tusindvis af andre nye som vele-
tablerede virksomheder. Det tilsvarende Silicon 
Wadi (wadi er det hebraiske ord for valley) i Tel 
Aviv er også udsprunget af det omkringliggende 

universitetsmiljø foruden Israels militær, lige-
som Londons Tech City – også kaldet Silicon 
Roundabout – har en række akademiske part-
nere ved områdets universiteter. 

I Skandinavien er Øresundsregionen med 
Medicon Valley at finde på landkortet over hot 
spots. Her beskæftiger mere end 250 virksom-
heder inden for bioteknologi og den farmaceu-
tiske industri – heriblandt Biogen, Novo Nor-
disk og Lundbeck – ca. 140.000 medarbejdere. 

CLUSTERS TILTRÆKKER DE  
SKARPESTE HJERNER 
Huffington Post er placeret i New Yorks medie-
cluster og har selv gennemgået en imponerende 
vækst. I dag, tre år efter at Jimmy Maymann 
overtog chefposten, er Huffington Post verdens 
største internetmedie; eller mere præcist com-
munity news site. Det vil sige et debatskabende 
fællesskab, hvor journalisterne ikke bare skaber 
nyheder, men i høj grad også bruger dem til at 
starte debatter og samtaler med brugerne på si-
tet. 

– Set indefra er det ud over en konkurren-
cedygtig løn afgørende, at især medarbejdere i 
videntunge job kan identificere sig med virk-
somhedens vision og mål; der i øvrigt også helst 
skal være bedre end konkurrenternes. 
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Når de store virksomheder etab-
lerer sig, følger de mindre hurtigt 
efter
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De vil vide, hvor vi er på vej hen, og hele tiden kunne se deres job 
udvikle sig. En del af den proces er, at de får mulighed for at sætte 
en masse nye skibe i søen. Ikke alle kommer i land, men så er vi 
hurtige til at korrigere, lære af det og komme videre, siger Jimmy 
Maymann, der ikke tøver med at kalde sig selv en meget synlig og 
tilgængelig leder, fordi ”vi lever af at tage mange chancer”. Han 
arbejder selv tæt sammen med HuffPost Live-teamet, som bor en 
etage over nyhedsrummet med de skrivende journalister.

Set udefra er det ifølge Jimmy Maymann mindst ligeså vigtigt, at 
omgivelserne gøres unikke, for at de kan tiltrække andre medarbej-
dere af samme kaliber fra ind- og udland såvel som andre innovative 

virksomheder. Det virker selvforstærkende. En af drivkræfterne for 
at skabe disse attraktive områder er de store virksomheder. Når de 
først har etableret sig, vil andre virksomheder følge efter. Mindst 
lige så vigtigt er det, at der tænkes i oplevelsesøkonomi, så livet ikke 
kun kommer til at dreje sig om at arbejde. 

INFRASTRUKTUREN ER AFGØRENDE FOR VÆKST
– Bor man uden for et cluster, skal infrastrukturen sikre effektive 
transportmuligheder til og fra arbejde. Her er Danmark milevidt 
foran USA. I dag kan man jo sagtens pendle fra København, Aar-
hus eller mindre landsbyer uden for Fyn til Odense. Det er langt 
sværere i USA, og det er klart en medvirkende årsag til, at vi ople-
ver ”hjerneflugt” her. De store erhvervsområder ligger lidt firkantet 
sagt enten på østkysten i Boston eller New York eller på vestkysten i 

området ved San Fransisco-bugten, siger han. For Huffington Post 
er USA’s midtvestlige del da heller ikke et bæredygtigt alternativ 
til New York, hvor andre store nyhedshuse foruden film-, tv- og 
pladeselskaber også bor:

– Først og fremmest ligger vi her af den grund, at der skabes 
langt flere nyheder i en millionby end i Wyoming, ligesom vi ek-
sempelvis også har kontor tæt på det politiske miljø i Washington. 
Som det også ses i Danmark, ønsker læserne både globale og lokale 
nyheder, og det tager vi højde for i vores set-up.

Han vil dog ikke udelukke, at de traditionelle produktionsvirk-
somheder, som ofte er familieejede og dybt forankret i et mindre 
lokalsamfund, også fremover kan sikre vækst fra denne position. 

– Men de er udfordret af globaliseringen; balancen mellem det at 
fastholde lokale arbejdspladser og sikre en sund virksomhed. Det 
har deres outsourcing af produktion til lavtlønslande vist, ligesom 
flere af virksomhederne for længst har placeret deres udviklings-
afdeling eller kompetencecentre i nærheden af universiteter med 
relevante specialer, siger han og tilføjer, at man også har måttet 
acceptere, at ikke alle nye medarbejdere har lyst til at bosætte sig i 
de små byer.

DET FYSISKE MØDE GÅR ALDRIG AF MODE
Selvom forsidenyhederne i høj grad defineres af Huffington Posts 
brugere – hvor chefredaktøren på de traditionelle medier typisk 
tager netop dén beslutning – foregår redaktionsmøderne kl. 11 
på klassisk vis. – Da vi har medarbejdere på mange lokationer, vil 

“Nogle af verdens mest  
værdiskabende erhvervsområder 

er udsprunget af universitets- 
miljøerne og den grundforskning,  

der finder sted her”
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vores møder ofte delvist foregå via Skype eller videokonferencer. 
Men vi tillægger stadig det fysiske møde stor værdi. Man skal kende 
hinanden for at kunne kommunikere, og det er ofte i fællesskabet 
nye idéer opstår. Af samme årsager bruger jeg halvdelen af min 
arbejdstid på at rejse rundt for at møde lederteamet, medarbejdere 
og kunder. Yahoo forsøgte på et tidpunkt at satse på udelukkende 
at arbejde virtuelt og lukkede flere afdelinger. Det fik de tæsk for!, 
fortæller han. 

Initiativet blev lukket ned med et memo til alle Yahoos med-
arbejdere om, at kvaliteten i arbejdet ikke kunne bevares under 
den virtuelle arbejdsform. Det skabte stor utilfredshed, da mange 
medarbejdere havde accepteret deres job under forudsætning af, de 
kunne arbejde under yderst fleksible forhold.

Satsningen på fællesskabet og dygtige medarbejdere i Jimmy 
Maymanns organisation har da også kunnet betale sig. I 2012 

vandt Huffington Post som det første kommercielle onlinemedie 
den prestigefyldte Pulitzer-pris for dets journalistik og har samti-
dig bevist, at det er muligt at tjene penge på internetjournalistik. 
For selvom de mere end 70 emnesektioner på sitet er sponserede 
eller drevet af annoncedollars, så skaber journalisterne nyhederne 
ud fra både tendenser på nettet og blandt brugerne, men i lige så 
høj grad på baggrund af det generelle nyhedsbillede. Med mediets 
størrelse følger et publicistisk ansvar, hvor en sund balance mellem 
substans og virale historier er altafgørende. Det sikrer med Jimmy 
Maymanns ord, at det ikke bliver den laveste fællesnævner, der dri-
ver trafikken. 

– Den 9. maj 2015 har Huffington Post 10 års jubilæum, og det 
vil blive fejret med en stor satsning, hvor HuffPost Live kommer til 
at spille den centrale rolle, lover han.

“Bor man uden for et cluster,  
skal infrastrukturen sikre  

effektive transportmuligheder til  
og fra arbejde. Her er Danmark  

milevidt foran USA”
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Tæt på jobbet, Jimmy Maymann bor én etage over nyhedsrummet 

BLÅ BOG: JIMMY MAYMANN HOLLER
Jimmy Maymann (44) er født i København og opvokset i den lille 
by Gislev ved Ringe på Fyn som den ældste af fire børn. Moren 
var dengang dagplejemor og faren veterinærinspektør og aktiv fag-
foreningsmand. Farens politiske engagement som socialdemokrat 
”virkede som en rød klud” på sønnen, der havde langt mere liberale 
holdninger. 
 
IVÆRKSÆTTER FRA DAG 1
Hans succeshistorie udspringer af universitetsmiljøet omkring 
Odense Universitet, hvor han tog sin cand. merc.-uddannelse. Her 
mødte han Morten Lund, Skype-stifter og i dag business angel, som 
han startede webbureauet NeoIdeo sammen med, da de begge var 
først i tyverne.
 
DET FØRSTE STORE SALG
I 2000 solgte de to venner og forretningspartnere bureauet til 
den amerikanske reklamevirksomhed Leo Burnett; et salg, Jimmy  
Maymann fejrede med at købe en sort Porsche. Han fortsatte med 
at arbejde for Leo Burnett i fem år, primært fordi han var bundet af 
en kontrakt som led i salget. Undervejs sejrede iværksættertrangen 
igen. 
 
ARLØBEREN FOR YOUTUBE
I 2005 blev han en del af virksomheden GoViral, som var star-
tet af studievennen Claus Moseholm og Balder Olrik som et viralt 
videoproduktionsselskab. Sammen med teamet udviklede han en 
idé med at distribuere brandingvideoer på nettet – det var inden 
YouTube for alvor blev populær. Den var så innovativ, at de i 2011 
kunne sælge virksomheden til den amerikanske og New York-base-
rede massemediegigant AOL for ca. en halv milliard danske kroner. 
 
TOPPOST VED HUFFINGTON POST
Med salget af GoViral til AOL fortsatte han som leder af denne for-
retningsenhed i en kort periode, inden han i 2012 blev udnævnt til 

CEO forHuffington Post Media Group. AOL havde året forinden 
købt Huffington Post for ca. halvanden milliard kroner med et klart 
mål: global vækst! 
 
HVAD SIGER VENNERNE OM HAM?
– Ambitiøs, kontant, analytisk og med et ekstremt højt drive, både 
når det gælder forretning og sport.  Underholdende, når han skal 
præsentere noget; det fik han lært i reklamebranchen. Et sympatisk 
familiemenneske – lyder skudsmålene om ham fra vennerne Mor-
ten Lund og Claus Moseholm. Og helt fra de unge dage har ingen 
af dem været i tvivl om, at han ville få succes.
 
FRA BARTENDER TIL MARATON-MAND
Sideløbende med studierne arbejdede Jimmy Maymann i Nykredit 
og i weekenderne som bartender, ligesom han spillede håndbold. I 
dag er han særdeles aktiv inden for maraton, triatlon og snowboar-
ding. Og en maraton på over tre timer gælder ikke i hans verden. 
Det er kun et spørgsmål om at bide smerterne i sig; en af hans helt 
store styrker, ifølge vennerne. 
 
TE OG CHURCHILLS YNDLINGSCHAMPAGNE
At han samtidig elsker te i enhver afskygning kunne godt opfattes 
som modpolen til hans robuste sider. Det er i hvert fald et spin-off 
fra tiden i London, hvor han tog en EMBA i Business Admini-
stration fra London Business School. Og åbner man køleskabet i 
hjemmet i Manhattan-bydelen SoHo, ligger Winston Churchills 
foretrukne champagne, Pol Roger, altid på køl til uventede gæster; 
ved siden af isteen.

Jimmy Maymann har sammen med sin lægeuddannede hustru 
tre børn i alderen 3-12 år.
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5 Både små og store virksomheder kan drage fordel af de intelligen-
te og lettere nørdede apps og gadgets, her præsenteret af David 

Guldager fra tv2 Beep. Fra hardcore statistik til en verden, hvor det 
virtuelle bliver en del af virkeligheden. 

INTELLIGENTE
VÆRKTØJER

MOBILEPAY ONLINE

At det mest populære ord i 2014 var MobilePay siger mere om tjenesten 
end om selve funktionen, mobilbetaling. Mobilbetaling er blevet det 
helt store hit, og fl ere kunder efterspørger muligheden. Samme vej går 
online-betalinger, hvor specielt danskerne er verdensmestre i at shoppe 
på nettet. I januar åbnede MobilePay så endelig for deres online-del, så 
man kan bruge tjenesten til at betale på udvalgte webshops. Som noget 
helt nyt har tjenesten nu også fået tilknyttet Dankortet, som ellers 
manglede ved lanceringen. 

GOOGLE ANALYTICS

Statistik og analysering er nøgleord for succes i en virksomhed. Det 
gælder om at forstå enten kundernes, brugernes eller samarbejds-

partnernes behov, og her kommer analyseværktøjet Google Analytics 
ind i billedet. Det generer detaljerede statistisk om brugeradfærd på 

websider, og bliver i dag brugt af over 10 millioner websider.
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SENGLED BOOST
Pris: Fra 550 kroner

Alle i en virksomhed har brug for godt netværk. Men til tider kan det være enten besværligt eller 
ressourcekrævende at få wifi  et bestemt sted i bygningen. Men med disse lyspærer kræver det 
ikke meget mere end en lampe – og det har alle rum. Så sæt denne pære i lampen i konferen-
ce-lokalet og vupti er der wifi  til alle. Hver pære udvider blot det eksisterende netværk i huset på 
en meget nem måde, så de tomme wifi -huller er en saga blot. 

NOSCO

Innovation er et ord, man skal bruge med omhu, og som 
ingen selskaber eller personer reelt har patent på. Men hvem 

i selskabet skal egentlig stå for innovationen, fornyelsen og 
fremtiden? De fl este medarbejdere kan have ideer, der er værd 

at høre på, og Nosco leverer platformen, der gør det muligt 
for medarbejderne at komme til orde. Se det som et Facebook 

for ideer, hvor medarbejderne trygt kan komme med deres 
ideer og tanker. Og på en brugervenlig og overskuelig manér, 
kan man bladre igennem ideerne og på den måde opretholde 

den vigtige innovations-ånd.

MICROSOFT HOLOLENS

Microsoft kiggede en smule længere frem, da de præsen-
terede det nye styresystem Windows 10 i starten af året. 

For de viste en vision for en nærfremtid kaldet HoloLens, 
som bedst kan beskrives og oversættes som et par holo-
gram-briller. HoloLens er et par briller med skærm, der 
betyder at bæreren kan få omdannet sine omgivelser til 

en virtuel verden. Her er det muligt eksempelvis at tegne 
3D-modeller i luften i stuen eller måske gå rundt på 

overfl aden af Mars i arbejdsværelset. HoloLens kommer i 
Windows 10s levetid, har Microsoft lovet. 
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En tredje industriel revolution er ved at bryde løs i store dele af verden. Den kan blive 
et vendepunkt for skabelsen af nye job i Danmark. Men hvad er den tredje industrielle 
revolution? Og hvad betyder den for danske virksomheder?

F R E M SY N       17



 DE N T R E DJ E R EVOLU T ION

Vi har i det seneste årti været vidne til, hvor sårbar Danmark er i 
den nye globale arbejdsdeling. Op mod 300.000 arbejdspladser, 
især i det private, er forduftet. Enten er de helt nedlagt, eller også 
er de flyttet ud af landet til andre verdensdele, hvor lønvilkårene er 
markant anderledes. Den globale arbejdsdeling gør ondt på Dan-
mark, fordi vi ikke er konkurrencedygtige nok. Vores høje leve- og 
lønomkostninger gør, at vi langsomt glider ned ad ranglisterne over 
de rigeste, mest produktive og konkurrencedygtige lande. Men må-
ske er der håb forude. Det britiske magasin The Economist har 
beskrevet det fænomen, som forskere kalder for ”den tredje indu-
strielle revolution”, og som ser ud til at kunne vende eller i det 
mindste bremse den massive investeringsflugt fra vestlige løntun-
ge lande som Danmark, til lavlønsområder i blandt andet Asien. 
Igennem de seneste 4-6 år er der kommet en helt ny opmærksom-
hed omkring, hvordan man kan bevare sin produktion i Danmark 
– selv om vi her har de høje lønomkostninger. Kan man flytte pro-
duktionen ud, kan man vel også flytte den hjem.

PRODUKTION DIGITALISERES OG AUTOMATISERES
I den tredje industrielle revolution ser vi en modbevægelse, hvor 
man trækker produktionen – eller dele af den – hjem i kraft af nye 

produktionsmuligheder. Det er muligt, fordi produktionen i den 
tredje industrielle revolution for alvor digitaliseres og automatise-
res. Det betyder, at lønomkostningerne udgør en stadig mindre del 
af et produkts kostpris. Dermed vil lavtlønslandenes omkostnings-
fordel ved masseproduktion gradvist blive reduceret og den globale 
konkurrence blive drejet over på, hvem der kan give forbrugerne de 
smarteste produkter og bedste muligheder for kundetilpasning. Det 
nye konkurrenceparameter er at kunne tilpasse sig, hvad kunderne 
gerne vil have. Og det kan der være nationale og lokale forskelle på.  
Revolutionen er allerede i gang, og flere danske og europæiske virk-
somheder er begyndt at hive oversøisk produktion hjem. Nogle af 
de ting, man før brugte mennesker til, kan man i dag bruge robot-
ter til. Og robotterne kan lige så godt stå i Danmark og endda blive 
bedre betjent, fordi danske medarbejdere typisk er meget selvstæn-
digt tænkende, selv tager ansvar og kan organisere arbejdet på en 
god måde. I forhold til Asien har vi stadig et forspring i form af 
mere selvledende medarbejdere.  

UDVIKLING OG PRODUKTION TÆT PÅ HINANDEN
I pharmaindustrien i Danmark ser man fordele i at trække produk-
tion hjem, fordi der er rigtig god adgang til arbejdskraft på højeste 

“Hoved, arme og ben hænger 
sammen. Skal man først udvikle, må 

man være tæt på produktionen” 
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niveau i form af ph.d.’ere og kandidater i Danmark. Flere og flere 
virksomheder har også indset, at produktion og produktudvikling 
ofte er forbundne kar, som bør samles ét sted – eller i hvert fald 
tæt på hinanden. For små ti år siden troede vi, at vi bare kunne 
flytte produktionen ud – og lade andre lande være vores arme og 
ben: Danmark som det kloge hoved og verden som krop. Nu har 
vi erfaret, at hoved, arme og ben hænger sammen. Skal man lave 
forskning og udvikling, så skal man være tæt på sin produktion. 
Når man nu ved, at produktion, forskning og udvikling følges ad, 
så giver det god mening at forsøge at hive produktionen hjem igen.

DET KRÆVER DYGTIGE MENNESKER
Men man trækker ikke bare produktionen hjem for at gøre det 
hele på samme måde som før. Det er brugen af helt andre pro-
duktionsprincipper, der gør flytningen mulig, og som kræver både 
nytænkning og mennesker med særlige kompetencer. Man er nødt 
til at have nogle dygtige medarbejdere, som kan betjene de avance-
rede maskiner, som de nye produktionsmetoder kræver. Det er altså 
ikke kun de allerhøjst uddannede fra højere læreanstalter, der er 
brug for. Der er brug for et samspil mellem disse og specialiserede 
faglærte med en erhvervsuddannelse. 

Det er en god nyhed for Danmark, at lønomkostninger i den tredje 
industrielle revolution kan komme til at betyde mindre for et pro-
dukts kostpris. Men det kræver, at virksomheden har de rette med-
arbejdere på de rette områder. 

 
PRINT SELV DINE VARER UD
En af de nye produktionsmetoder er 3D-print. Men en 3D-prin-
ter kan man “udskrive” fysiske produkter i forskellige materialer 
som plastik, nylon og metal. Dette kaldes også for additiv produk-
tion, fordi printet bliver produceret lag på lag og ikke har nogle 
samlinger. Nogle virksomheder producerer allerede sko, bildele og 
covers til iPhone på den måde. Man har endda formået at produ-
cere organer af organisk materiale. Men dog ikke at transplantere 
dem. 3D-print åbner også op for, at forbrugere selv kan designe og 
producerer ting og smykker. Eller bestille en vare som print-selv fra 
en virksomhed, og så printe varen ud derhjemme. Med 3D-print er 
det muligt at tilpasse sig yderst individuelle behov og ønsker. 

Se for eksempel makerbot.com og thingiverse.com

“Med 3D-print kan forbrugeren selv 
printe varen ud derhjemme” 
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 DE N T R E DJ E R EVOLU T ION

SYNSPUNKT FRA EN TÆNKETANK
– Den tredje industrielle revolution kan blive et vende-
punkt for dansk jobskabelse. Men skal den nye indu-
strielle revolutions glød for alvor flamme i Danmark, 
så må drypvise politiske udspil erstattes med seriøse 
reformer, som vi har set i Tyskland og Sverige – mener 
Stina Vrang Elias, administrerende direktør, Tænke-
tanken DEA. 

– For det første bør der gennemføres radikale reformer 
på vores erhvervsuddannelser. De skal levere fremti-
dens talentfulde faglærte, som kan betjene og medvirke 
til udvikling af de automatiserede processer i produk-
tionsvirksomhederne. Vi har brug for dygtigere elever 
og undervisere og mere visionære ledelser på skolerne. 
For det andet skal vi have udviklet vores voksen- og 
efteruddannelsessystem (VEU), der nok vedligeholder 
kompetencer, men slet ikke opkvalificerer ufaglærte og 
faglærte i det omfang, der er brug for. 

– Den tredje industrielle revolution er også afhængig af 
flere dygtige højtuddannede og forskning i kultur, or-
ganisation og højteknologiske spydspidser. Vi skal have 
skabt en ’asiatisk’ motivation og sult hos både de unge 
og deres undervisere, så vi får dygtigere studerende og 
mere kvalitet i undervisningen. 

– Endelig kommer vi ikke uden om, at omkostnin-
gerne ved at drive virksomhed i Danmark skal 

reduceres markant. Ingen ved deres fulde fem 
kan være enige i, at det er en langtidsholdbar 

strategi for Danmark at have et væsentligt 
højere omkostningsniveau end vores na-

bolande. 

Stina Vrang Elias, administre-
rende direktør, Tænketanken 
DEA.
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DE TRE 
   REVOLUTIONER

DEN FØRSTE INDUSTRIELLE REVOLUTION
Den første industrielle revolution fandt sted i perioden 
1760-1840. Her skete overgangen fra håndværkspro-
duktion til industriel produktion. Grundlaget var an-
vendelsen af kul og dampkraft som energikilde. Tekstil-
industrien og jernindustrien var blandt de første. 

DEN TREDJE INDUSTRIELLE REVOLUTION
Den tredje industrielle revolution tog sin start, da com-
putere banede vejen for automation. Digitaliseringen 
har skabt helt nye muligheder for industrien, og nye 
dybt automatiserede processer frembringer produkti-
onsmetoder, der tvinger virksomheder til at gentænke 
deres forretning og produktion.

DEN ANDEN INDUSTRIELLE REVOLUTION
Den anden industrielle revolution fandt sted i perio-
den fra 1860 til 1. Verdenskrig. Her blev det muligt 
at masseproducere varer og transportere dem over 
store afstande. Det var brugen af elektricitet, stål, 
kemikalier, jernbaner og kommunikation i form af 
telegraf, telefon og radiobølger, der gjorde udviklin-
gen mulig.

20   F R E M SY N       21



 P ORT R Æ T A F C F T I E TG E N22   



3

Forretningsmanden C.F. Tietgen blev bannerfører i det industrielle gennembrud 
i Danmark og havde stor betydning for udviklingen af det danske samfund og 

erhvervsliv. Helt op til i dag ser vi resultaterne af hans bedrifter.

PORTRÆT AF C.F. TIETGEN

DEN STØRSTE             
DANSKE  

        FORRETNINGS-
MAND 

NOGENSINDE
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“Forretning var hans liv. Tietgens  
børn var hans virksomheder”

”Den største danske forretnings- og finansmand af virkeligt inter-
nationalt format”. Således betegnes Carl Frederik Tietgen i Ole 
Langes bog ’Stormogulen’, der beskriver den danske finansmands 
liv og bedrifter. C.F Tietgen var en visionær og driftig person, der 
fik stor betydning for Danmarks erhvervshistorie. Han er dén en-
keltperson, der har haft størst indflydelse på udviklingen af det mo-
derne erhvervsdanmark. Han stod bag et utal af nye virksomheder, 
som helt op til vor tid er synlige. Nu mere end 100 år efter hans 
død støder man overalt på resultater af hans indsats: øl, brænde-
vin, sukker, telefoni, jernbaner, busser og skibe. Blandt andet har 
Tuborg, Danisco, TDC, GN Store Nord, DFDS, B&W og Nordea 
rødder i det net af virksomheder, som Tietgen skabte. Han var også 
drivkraften i anlægget af Esbjerg Havn og manden der færdiggjorde 
Marmorkirken i København. Han satte ’ting i sving’ og skabte på 
en række områder en tiltrængt fornyelse af det danske samfund. 
Først og fremmest i infrastrukturen, men også i erhvervslivets orga-
nisation og praksis. 

DE UNGE ÅR I MANCHESTER
Som knap 20 årig i 1849 forlod Carl Frederik sin Odense og rej-
ste til ”verdensbyen” og frihandelens hovedstad Manchester for at 
arbejde i firmaet Hald & Rahr. Manchester var i disse år en inter-
national forretningsscene, hvor liberalismen herskede uden snæren-
de restriktioner og bureaukrati. Årene i Manchester blev vitale for 
Tietgens udvikling og karriere. Han arbejdede blandt andet som 
handelsrejsende og blev sendt på mange forretningsrejser. Selv om 
han ofte var længe væk, og firmaet havde ham mistænkt for, at bru-
ge tid på både fornøjelser og forretning, så havde de ingen grund 
til beklagelse. Tietgen kom hjem med gode økonomiske resultater 
og kommercielle udbytter. Rejseårene gav ham mange praktiske er-
faringer, en god portion menneskekundskab og en veltrænet evne 
til hurtigt at analysere og løse problemer på stedet. Han var i stand 
til at træffe beslutninger uden at komme i tvivl. Ord kan man løbe 
fra – ikke handlinger. De styrkede personlige egenskaber havde han 
med sig hjem i bagagen, da han som 26-årig i 1855 vendte tilbage 
til Danmark. 

ETABLERET I KØBENHAVN
Tietgen flyttede til hovedstaden, hvor han etablerede sig som gros-
serer under firmanavnet C.F Tietgen & Co. Overgangen og forskel-
len fra det dynamiske Manchester har helt sikkert virket voldsom 

for den unge Tietgen, da han slog sig ned i det finansielt underud-
viklede København. Men byen rummede også en mulighed for en 
mand med dynamik. Hovedstaden råbte på fornyelse. Tietgen var 
første gang i København i 1850 i forretningsøjemed for firmaet i 
Manchester. Han havde siden holdt øje med mulighederne i hoved-
staden. I sammenligning med andre byer, han havde rejst i – Man-
chester, London og Hamborg – virkede København tilbagestående 
og overbefolket. Projekter og vidtløftige planer havde derfor rumlet 
i Tietgens hoved. Bosiddende i hovedstaden kunne han nu begynde 
at realisere de planer, han havde syslet med. 

DIREKTØR FOR PRIVATBANKEN
Tietgen var konstant på udkig efter nye forretningsmuligheder. 
Det var derfor et lykketræf for ham, at en kreds af københavnske 
børsmænd ønskede at danne en ny bank som alternativ til Natio-
nalbanken. De havde fået øjnene op for den unge Tietgens person-
lighed og udset ham som direktør for Privatbanken, der åbnede i 
1857. Med Tietgen som bankdirektør åbnede sig en finansiel dør 
for de mange planer og ideer, han selv gik med. Tietgens næse for 
forretninger med profitable perspektiver fik nu en mulig kredityder 
og et finansielt sikkerhedsnet. 

Nogle af Tietgens ideer kom fra hans mange rejser som repræ-
sentant for Hald & Rahr. Besværlige og tidskrævende rejseår satte 
manglen på en moderne infrastruktur i relief. Rejser med hestevog-
ne i stedet for jernbane, sneglelangsom brevpost i stedet for telegraf 
og vindafhængige sejlskibe i stedet for dampskibe. Med tilbage-
komsten til Danmark mærkede han savnet af moderne transport- 
og kommunikationsmidler, som han havde benyttet ude i Europa 
– i Storbritannien, Tyskland og Frankrig. 

DANMARK SKULLE MODERNISERES
Tietgen havde indset, at kul og damp ville udkonkurrere vind og 
sejl, hvorfor han blev en driftig aktør inden for etableringen af 
skibstrafik. Han evnede at samle en flok af de tungeste sværvægtere 
i det københavnske erhvervsliv omkring dannelsen af et nationalt 
dampskibsselskab, som skulle samle de største dampskibsselskaber 
herhjemme. Han tog også initiativ til nye jernbanestrækninger og 
ville samle de danske jernbaner under et. Byggeriet af jernbaner i 
1850’erne og 1860’erne var den vigtigste igangsætter af den økono-
miske udvikling i disse årtier, fordi jernbaner både revolutionerede 
transportmønsteret til lands og ændrede markedsforholdene for 
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alle slags produkter ved at skabe mulighed for af-
sætning i større mængder. Det lykkedes dog ikke 
Tietgen at samle den danske jernbanedrift. Hvad 
der ikke lykkedes på land gik bedre til søs. Med 
Det Forenede Damskibs Selskab A/S fik Tietgen 
samlet de væsentligste af landets dampskibsres-
sourcer i et nationalt rederi, og der blev skabt 
forbindelse mellem dampskibsruterne og jernba-
neforbindelserne med direkte indlevering af fragt-
gods og personer. Det nye dampskibsselskab gen-
oprettede og udvidede forbindelserne til det store 
udland. En forbindelse som var blevet amputeret 
da Danmarks grænse blev flyttet til Kongeåen. 

Tietgen var også en stor drivkraft i opbygningen 
af Esbjerg Havn. Han grundlagde blandt andet 
også Det Kjøbenhavnske Sporveis-Selskab, Det 
Københavnske Byggeselskab, Burmeister & Wain 
Maskin- og Skibsbyggeri, Det Store Nordiske 
Telegrafselskab og Københavns Telefonselskab. 
De mange initiativer kom til at udgøre et sam-
menhængende kommunikations-industrikom-
pleks af virksomheder. Rækken af tilsyneladende 
systematisk indledte initiativer blev afgørende 
for Danmarks økonomiske vækst i hele den vok-
sende handels- og servicesektor. Han opbyggede 
desuden et fødevarekompleks af aktieselskaberne 
De Danske Sukkerfabrikker, De Danske Spritfa-
brikker, De Danske Cikoriefabrikker og Tuborgs 
Fabrikker, hvor han selv alle steder selv sad som 
bestyrelsesformand

MENNESKET BAG FORRETNINGERNE
Tietgen havde en formidabel evne og vilje til at 
skabe nyt og tjene penge. Hans initiativrigdom 
var kombineret med en stor arbejdsiver, en stærk 

personlighed og gode sproglige kompetencer, som 
gjorde ham i stand til at begå sig internationalt. 
Han havde samtidig en stor portion grådighed og 
forfængelighed, der drev ham fremad. Han kunne 
lide at tjene penge, præstere og skabe.

Som forretningsmand og praktisk økonom var 
han yderst moderne i tanke og handling. 

Tietgen så tidligt, at en af vejene til fremgang 
og vækst var centralisering, koordinering og be-
grænsning af konkurrencen. Han lavede alliancer 
og forstod at udnytte sit store personlige netværk i 
virksomhedsdannelserne – sine personlige venner, 
sine professionelle bekendte og folk med kompe-
tencer. Han så også betydningen af at anvende ny 
teknisk-videnskabelig knowhow og at knytte de 
rigtige specialister til sine foretagender. 

Da Tietgen og hans hustru var barnløse, blev 
alle de selskaber han stiftede på en måde hans 
”børn”. Dette var formentlig en medvirkende år-
sag til, at han ikke blot opbyggede et familieimpe-
rium og systematisk gik efter at skabe sig en stor 
personlig formue til sikring af sin familie. Han 
havde en langt videre plan og tankegang – og 
besad en utrolig drivkraft. Hertil kom, at han i 
trængte situationer havde en kynisme og hensyns-
løshed, der var nødvendig for at opnå resultater i 
en barsk pengeverden – ude som hjemme. Han 
var strategen og den professionelle selskabsgrund-
lægger, som bidrog til det danske samfunds ud-
vikling gennem mere end et halvt århundrede. 

Det transportindustrielle 
kompleks med selskaber 
inden for sporveje, jernbaner, 
skibsfart og dertil knyttede 
skibsværfter og havne samt 
Burmeister & Wain.

Telekomplekset med 
telegrafselskaber og tele-
fonselskab, der sammen 
med transportselskaberne 
udgjorde et samlet kommu-
nikationskompleks.

Det fødevareindustrielle 
kompleks med produktion 
af sukker, kaffeerstatning, 
sprit, øl og et forsøg på at 
samle landets svineslagterier 
i et stort selskab.

Et mindre byggeindustrielt 
kompleks med arbejderboli-
ger, Det Københavnske Byg-
geselskab, Faxe Kalkbrud & 
stenværk og Marmorkirken.

Fire træk i Tietgens  
erhvervskompleks 

1.   Han brugte ny viden og teknologi 
og var pioner eller ’first mover’, 
som det hedder i dag, inden for 
mange felter.

2.  Han anvendte nye organisations-
former og organiseringsmåder, 
oftest hentet fra udlandet.

3.  Han opbyggede beslægtede virk-
somheder på felter, hvor de kunne 
støtte hinanden.

4.  Han etablerede og anvendte 
personlige og økonomiske netværk, 
der forbandt ham og Privatbanken 
med beslutningstagere i bestyrelser 
og direktioner. 

Virksomheder med rødder i Tietgen 
»  DFDS (Det Forenede Damp-

skibs-Selskab 1866) 
»  GN Store Nord (Det Store Nordiske 

Telegraf-Selskab 1869)
»  B&W (Burmeister & Wain Maskin- 

og Skibsbyggeri 1871)
»  Danisco (De Danske Sukkerfabrik-

ker 1872 og De Danske Spritfabrik-
ker 1881)

»  Tuborg (Tuborgs Fabrikker A/S 
1873)

»  TDC (Kjøbenhavns Telefon Aktie-
selskab 1881) 

»  DSB (Lolland-Falsterske Jernba-
neselskab 1874 og Østsjællandske 
Jernbaneselskab 1877)

»  Nordea (Privatbanken i  
Kjøbenhavn 1857

Kilde og uddrag af bogen:  
’Stormogulen’ C.F Tietgen - en 
finansmand, hans imperium og hans 
tid 1829-1901 af Ole Lange (2006).

TIETGENS FIRE STORE INDSATSOMRÅDER 
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PÅ MED 
TÆNKEHATTEN 
OG SE FREMAD

Lakridskongen, Møbelmanden og DEA-direktøren får tænkehatten på  
og giver deres bud på fremtidens ervhvervsliv.

4
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 TÆ N K E H AT T E N

SOM UNG IVÆRKSÆTTER 
HAR MAN HÅNDEN 
PÅ KOGEPLADEN
JOHAN BÜLOW, GRUNDLÆGGER AF LAKRIDS BY BÜLOW 
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Nøgne mennesker fra reality-tv 
er stjerner i medierne. Det burde 
være iværksættere, der får den 
status.

Iværksættergen, skabt af et specielt stof, født til at blive iværksætter. 
Vi har hørt udtrykkene før. Men den præmis køber Johan Bülow 
(31), kendt som Danmarks succesrige lakridsmager og kåret som 
årets leder af Børsen i 2014, ikke ubetinget. Han er selv igennem 
sin opvækst blevet inspireret til at gå iværksættervejen af at se på 
sin mor, som har sit eget glaspusteri. Ifølge Johan skal der en hold-
ningsændring til, for at flere vælger samme spor.

Iværksætterlysten skal opbygges allerede fra barnsben i hjemmet, 
i skolen og i samfundet. Der er en masse små, fine historier om 
mennesker rundt omkring, som har startet egen virksomhed. Vi 
hører bare ikke om dem. Til gengæld bliver vi proppet med for-
dummende reality-tv, hvor nøgne mennesker bliver ”rockstjerner” 
i medierne. Det bør være iværksætterne, der får den status! siger 
Johan Bülow. 

Ikke at der ikke findes tv-programmer om iværksættere. Fokus er 
bare forkert, ifølge Johan. 

– Vi ser succesrige iværksættere køre rundt i røde Ferrarier, men 
hører langt mindre om den vej, som de har tilbagelagt for at nå 
dertil. 

JEG KUNNE MÆRKE, AT MIN MOR VAR STOLT  
AF AT SKABE NOGET, SOM ANDRE KUNNE LIDE 
Lige så længe han kan huske, har Johan villet have sin egen forret-
ning. Som lille sad han og kiggede på sin mor, mens hun pustede 
glas. 

– Jeg kunne mærke, at min mor var stolt af at skabe noget, som 
andre kunne lide, og så, hvordan hun på den måde skabte en tilvæ-
relse for sig selv. Hendes passion er jeg stadig stærkt inspireret af, 
fortæller Johan Bülow.

Ofte sad han uden for hendes glaspusteri i Svaneke på Bornholm 
og solgte anden- og tredjesorteringsglas og fik på den måde en for-
nemmelse for at drive forretning. Og især i et lille øsamfund var der 
kontant afregning. For er kvaliteten ikke i orden, rygtes det hurtigt, 
ifølge Johan, som ikke var alene om at have iværksætterdrømme.

JEG HAVDE LÆNGE UNDRET MIG OVER, HVORFOR 
INGEN HAVDE SET MULIGHEDERNE FOR AT HÆVE 
LAKRIDS OP PÅ ET GASTRONOMISK NIVEAU
Som helt ung mand arbejdede Johan som barchef på Café Som-
mersko og som supervisor på restaurant Bleu på hotel Skt. Petri 
i København. Med en spirende iværksætter i maven sparede han 
penge op til at kunne starte for sig selv, og som 23-årig kastede han 
sig ud i sit eget iværksættereventyr. 

– Jeg har altid elsket lakrids og havde længe undret mig over, hvor-
for ingen havde set mulighederne for at hæve ingrediensen op på et 
gastronomisk niveau, fortæller han. 

Med denne undren begyndte han selv at eksperimentere med 
lakrids i 2007. Det viste sig dog hurtigt, at den lille rod er 
usædvanligt genstridig at arbejde med. Og opskrifterne opbe-
vares sikkert og hemmeligt af andre professionelle lakridselsk-
ere. Det ene mislykkede eksperiment, afløstes kun af det næste.  

FORDELEN VED AT STARTE SOM IVÆRKSÆTTER 
SOM HELT UNG ER, AT MAN ER FRYGTLØS 
Man skal ikke pakkes ind i vat. På et tidspunkt var det oppe at ven-
de, at man skulle kunne få SU som iværksætter. Sådanne tiltag tror 
jeg ikke på. Passionen skal komme indefra! Og det, der er med til 
at drive én fremad er, at man føler, man har hånden på kogepladen. 
Jeg har indimellem haft det som om, jeg tog min egen lever ud og 
smækkede den op på en grill, fortæller han.

Med et senere banklån i ryggen, der ville have taget ham resten af 
livet at betale tilbage – i hvert fald som tjener – og indgået med en 
ung mands totale frygtløshed, fulgte år, hvor dagene mest bød på 
10-15 timers arbejde og hurtige måltider. Konstante op- og nedture 
med svigtende produktionsmaskiner, tilbagetrækning af produkter 
og derimellem små fremskridt; og med en aldrig svigtende tro på, 
at hans idé ville blive en realitet.  

DEN NEGATIVE HOLDNING TIL OPNÅEDE  
RESULTATER, SUCCES OM MAN VIL, SKAL VI  
SOM SAMFUND HAVE GJORT OP MED
I dag er Johan Bülow et etableret brand i Danmark, ligesom de run-
de plastkrukker med sort skruelåg, Johan Bülow-etiket og lakrids i 
farverige varianter også fås i supermarkeder og specialbutikker i en 
række europæiske lande samt New York og Dubai.

Jeg oplever ikke, det er særligt respekteret at være iværksætter her 
i landet. Hvis jeg får mit og min families hjem på Frederiksberg vist 
på tv, så bliver jeg dagen efter mødt af folk på gaden med stikpiller 
à la: ”Dyrt hus, dyre lakridser”. Det føles helt igennem nedslående 
… Den negative holdning til opnåede resultater, succes om man 
vil, skal vi som samfund have gjort op med, lyder opfordringen fra 
Johan.
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DET HELE SKAL IKKE  
HANDLE OM PROFIT
DENNIS BALSLEV, ADM. DIREKTØR, IKEA DANMARK
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Ansvarlighed over for medarbejdere, kunder og det omgivende sam-
fund bliver altafgørende for fremtidens detailvirksomheder. Vi skal 
tage fuldt ansvar for hele værdikæden ... råvarerne, produktionen, 
sikkerhed for medarbejdere og kunder, pensionsordninger, code of 
conduct... Og så skal vi være der, hvor kunderne er, 24/7, siger 
Dennis Balslev, chef for IKEAs 2.200 medarbejdere i Danmark.
Ansvarlighed, troværdighed og tilgængelighed er eksistensgrundla-
get for IKEA – det er vores license to operate, og det er værdier, vi 
ønsker, vores medarbejdere og kunderne knytter til brand’et. Vi 
tror, disse værdier bliver bærende elementer for detailhandlen/ virk-
somheder fremover.

MAN SKAL KUNNE BEGYNDE SOM ELEV  
OG ENDE SOM VAREHUSCHEF
Detailhandlen får store udfordringer i fremtiden med at skaffe og 
fastholde medarbejdere. Allerede nu handler det om at være en 
meget attraktiv arbejdsplads, og her spiller værdierne en stor rolle. 
Medarbejderne skal kunne spejle sig i dem. Vi skal samtidig kunne 
tilbyde mere indhold i arbejdet. Der skal være muligheder for at 
avancere – man skal kunne begynde som elev og ende som varehus-
chef. Jeg har selv været så heldig at være udstationeret. Medarbejde-
re, der får mulighed for og tør tage ansvar, er afgørende for succes; 
for IKEA som for alle andre virksomheder.  

Vi har mange dygtige unge mennesker, der arbejder hos os i stu-
dietiden, men når de er færdiguddannede, forsvinder de. Arkitekt-
studerende søger job som arkitekt, det er naturligt – men brandær-
gerligt for os i detailhandlen. Ansvarlighed over for det omgivende 
samfund er mindst ligeså vigtigt. For os handler det om at engagere 
sig i de lokalområder, hvor IKEA er tilstede. Derfor giver vi penge 

til lokale gøremål, børneprojekter etc. Og vi betaler vores skat med 
glæde. Det handler ikke længere kun om profit for virksomheder-
ne. Ikke nu – og slet ikke i fremtiden.

TROVÆRDIGHED!
Især når det handler om pris og kvalitet. Markedet er transparent, 
forbrugeren kan ikke længere snydes. Man ved, at virksomhederne 
skal tjene penge for at leve. I fremtiden holder det ikke med de 
store prisudsving, for forbrugerne kan gennemskue, at førprisen 
ikke nødvendigvis er rigtig. Hvordan kan man skrive ”20% på alle 
nyheder”? Det kan jo ikke lade sig gøre.

Kvalitet og pris skal hænge sammen. Varen skal holde længe, også 
selvom den er prisbillig. Og fremover bliver vi spurgt mere og mere: 
”Hvor kommer det træ fra, der er anvendt på det her produkt?”

TILGÆNGELIGHED!
Vi skal holde åbent, når kunderne har lyst til at handle – lyst til at 
komme hos os rent fysisk. Det betyder ikke nødvendigvis døgnå-
bent, for måske har folk ikke lyst til at gå i IKEA midt om natten. 
Online er vi selvfølgelig tilstede 24/7. I fremtiden vil vi have vores 
varer leveret på jobbet, på togstationen etc. De krav skal detail-
handlen kunne honorere.

Vi forventer, at det bliver sværere at få kunderne til at køre langt. 
Hvis oplevelsen er tilstrækkelig god, så ja. Ellers ikke. I fremtiden 
skal vi tættere på forbrugeren; det arbejder vi hårdt på. Det kun-
ne eksempelvis være lokale showrooms. Det er et spændende og 
udfordrende område, som kommer til at ændre detailhandlen i de 
kommende år.

Ansvarlighed, troværdighed og 
tilgængelighed bliver afgørende

DET HELE SKAL IKKE  
HANDLE OM PROFIT
DENNIS BALSLEV, ADM. DIREKTØR, IKEA DANMARK
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 TÆ N K E H AT T E N

VI SKAL ANSÆTTE  
NOGLE ANDRE END 
VI PLEJER
STINA VRANG ELIAS, DIREKTØR,  TÆNKETANKEN DEA
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Vejen til bedre konkurrenceevne går gennem dygtigere medarbejde-
re. Undersøgelser viser, at de virksomheder, der har den allerbedste 
produktivitet og udvikling er dem, der har højtuddannet arbejds-
kraft. Man er nødt til at have nogle veluddannede folk. Desværre 
er mange små og mellemstore virksomheder ikke kommet dertil 
endnu, siger Stina Vrang Elias i sit bud på vejen frem til øget global 
konkurrencekraft for danske virksomheder. Stina er administreren-
de direktør for Tænketanken DEA, som går forrest i kampen om 
at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige økonomi.

DE DANSKE VIRKSOMHEDER, DER KLARER SIG 
ALLERBEDST, ER DEM, SOM ER GLOBALISEREDE 
OG BEFINDER SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE 
– De er simpelthen blevet presset til at organisere sig anderledes 
og ansætte medarbejdere, som kan udvikle virksomheden og levere 
den viden, der skal til for, at man kan konkurrere på det globale 
marked. Når man er, hvor konkurrencen er allerhårdest, bliver man 
nødt til at gøre tingene på en anden måde, siger hun. 

Hvor man før i tiden godt kunne drive en virksomhed med 
ufaglært arbejdskraft, så er det meget svært i dag. At have faglærte 
fremfor ufaglærte betyder ifølge undersøgelser meget for ens pro-
duktivitet. Vi kan se, at medarbejdere med mere viden simpelthen 
får virksomheder til at klare sig suverænt bedre effektivitetsmæssigt. 
De arbejder typisk mere effektivt, fordi de kan mere. Hvor du før 
skulle bruge to medarbejdere, kan du nu nøjes med halvanden. De 
veluddannede er også trænet i at se, hvordan man kan udvikle virk-
somheden, produktet og processen, så man på den måde har en 
medskabende arbejdskraft. 

FORDELEN VED SELVTÆNKENDE OG VELUD-
DANNEDE FOLK FORSTÆRKES AF, AT VI I 
DANMARK IKKE ER SÆRLIGT HIERARKISKE 
– Vi har en meget lav magtdistance. Det betyder, at vi er gode til at 
trække ideer ind. Hvis en medarbejder får en god ide, så er der ikke 
langt fra top til bund og til at realisere den. Vi er også vant til at 
udfordre vores chefer. Disse kulturelle fordele skal vi være bevidste 
om at udnytte endnu mere ledelsesmæssigt. Virksomhederne bør 
have fokus på at tilskynde medarbejderne til at tænke selv, være 
innovative og blande sig. Vi er et fleksibelt folkefærd, som er meget 
lighedsorienterede. Vi synes, at alle skal være lige meget værd. Dette 
kan vi bruge ledelsesmæssigt. Dér har vi en klar konkurrencemæs-
sig fordel i forhold til lande med stor magtdistance, hvor medarbej-
derne ikke er selvledende og trænet i at tænke selvstændigt, siger 
Stina Vrang Elias.

Hæmskoen i Danmark er dog de høje lønniveauer. Stina mod-
svar til dette er, at hvis du skal kunne lønne dine medarbejdere, så 
er du nødt til at have nogle produkter eller ydelser, som kan afsættes 
til en høj pris. Og dét kræver medarbejdere med bedre kompeten-

cer og en virksomhed, der tænker mere strategisk i rekrutteringen.
– Virksomhederne har en opgave i at udvikle nogle mere bevidste 

strategier for, hvad det er for kompetencer, de har brug for. Man 
skal bevæge sig væk fra bare at ansætte dem, man plejer. Man skal 
prøve at kigge på, hvad det er for nogle opgaver, man skal have 
løst – og om der måske findes nogle mennesker med en anden ud-
dannelse, som er et bedre match. Konkret kan man prøve at rette 
henvendelse til uddannelsesinstitutionerne og fortælle om sin virk-
somhed. Spørg, hvad de har af studerende, der kunne være interes-
sante. Det kan skabe ny udvikling, når man får nogen anderledes 
tænkende mennesker ind. 

VIRKSOMHEDERNE BØR BLIVE MEGET BEDRE TIL 
AT ANSÆTTE FOLK FRA UDLANDET
– Det er klart, at hvis du gerne vil klare dig ude i en global verden, 
så har du nogle afgørende fordele ved også at have globale medar-
bejdere. Vil du eksportere til et andet land, så er det lettere, hvis 
du har en medarbejder, der kender kulturen. Vi kan se på vores 
undersøgelser, at hvis du som virksomhed begynder at ansætte højt 
kvalificerede udlændige, så bidrager de med ny viden, produktivitet 
og ideer. Man skal altså både overveje at ansætte danskere fra andre 
uddannelsestyper og højt kvalificerede udlændige – som vi faktisk 
har mange af på de danske uddannelsesinstitutioner.

MAN ER NØDT TIL AT VÆRE UDVIKLINGSORIEN-
TERET, HVIS MAN VIL EKSISTERE FREMOVER
– I Danmark er der mange muligheder for at trække på vores meget 
fintmaskede videnssystemer. Vi har innovationsnetværk og tekno-
logiske serviceinstitutter for mange brancher, hvor man kan være 
sammen med andre virksomheder og forskere inden for sit felt og 
hente viden. Vi har også masser af lokale erhvervssammenslutnin-
ger og netværk, som man kan benytte sig af. Mange virksomheder 
er dog fokuseret på at få dagen og vejen til at gå. Især de mindre 
er meget driftsorienterede. Her bliver det den daglige drift og alle 
mulige regulativer, der overtager. Der er desværre en masse ting, 
man kan blive suget ned i. Og det er synd. For det er vigtigt at være 
opsøgende i forhold til ny viden og inspiration. Det handler om at 
søge det, hvor man ikke plejer at gøre. Og om at afsætte tid til det. 
Nogle er dog nervøse ved at dele viden med andre. Men ved at læg-
ge sine udfordringer ud og søge hjælp, får man nye input og bidra-
ger også til andre virksomheders udvikling, siger Stina Vrang Elias. 

Højt kvalificerede udlændinge 
bidrager med ny viden, produktivi-
tet og idéer.
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 L O G I S T I S K E TA N K E BA N E R

PIONERER  PÅ 
MARKEN

Danske Fragtmænd var nogle af de første, der flyttede til Tietgenbyen 
i Odense tilbage i 2001. Dengang var området bare en stor mark. 
Men der var god logistik og fornuft i at slå sig ned her og bygge 
en ny stor fragtterminal for Fyn. 

5
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Det handler om at tænke lidt smartere. Være lidt fremsynet. Be-
slutningen om at rykke til Tietgenbyen i 2001 og bygge en ny stor 
terminal på en kæmpestor grund var den helt rigtige for Danske 
Fragtmænd. Også selv om Odense Kommune kun lige var kommet 
i gang med Tietgenbyen, og det hele var en stor mark. 

– Vi vurderede, at stedet ville være det helt rigtige for os. Det 
viste sig at holde stik, siger direktør Henrik Olsen, fra Peder Olsen 
& Søn, der er den del af Danske Fragtmænd, der betjener Odense 
og Nord- og Vestfyn fra Otterup til Middelfart.

De fulgte ikke bare med tiden, men også med infrastrukturen. 
Tidligere lå Danske Fragtmænd Fyns fragtcentral på Gammelsø i 
Odense – nær Haustrups Fabrikker, hvor der i dag er busterminal. 
Den bymæssige udvikling havde dog gjort, at det var både miljø-
mæssigt og logistisk uhensigtsmæssigt at ligge der. Mange af byens 
produktionsvirksomheder var fl yttet væk fra centrum og havnen 
– eller var på vej til det. Med et stadigt stigende antal lastbiler og 
afgange i et voksende fragtfi rma var placeringen på Gammelsø ble-
vet for trang. De kunne ikke have alle de store lastbiler til at køre 
gennem byen længere.

– Det var naturligt for os at fl ytte ud af byen, siger Henrik Olsen, 
der har været i fi rmaet i 35 år. Da han stod i lære som speditør i 
1970’erne var der meget produktion inde i Odense, ved havnen og 

bag Politigården. I dag er disse områder blevet til boliger og konto-
rer. Samtidig fi k Danske Fragtmænd med tiden brug for væsentligt 
mere plads. Fragtterminalen i Odense er knudepunkt for al fragt, 
der skal bringes fra Fyn til hele Danmark – og omvendt. 

– En central terminal som vores er meget pladskrævende med 
alle de lastbiler, der kommer og går i døgndrift. Det kræver meget 
rampeplads at læsse de store biler om, siger Henrik Olsen. Mulig-
heden for at få en meget stor byggegrund var en af årsagerne til, at 
de fl yttede til Tietgenbyen.

MOTORVEJEN ER ALFA OG OMEGA
De gode trafi kale forhold var også afgørende for beslutningen om 
at fl ytte hertil. 

– Tietgenbyen ligger midt i Danmark, tæt på vores kunder og 
vigtige transportårer. Motorvejen er alfa og omega. Både i forhold 
til tidsforbrug, brændstoføkonomi og miljøet. Vores forretning er 
blevet meget mere rentabel, efter vi er fl yttet herud. Det handler 
om beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed, siger Henrik Olsen. 
Han har fået mange naboer siden 2001.

– Store virksomheder vil ligge tilgængeligt ved motorvejen. Det 
er herude det sker, og her kan man nå hele Danmark hurtigt. Vi har 
under halvanden times kørsel til København, Århus og den tyske 

 L O G I S T I S K E TA N K E BA N E R L O G I S T I S K E TA N K E BA N E R

“Verden har ændret sig med raske 
skridt, og en god infrastruktur er 
stadigt mere vigtigt. Alting skal 

flyttes, og helst hurtigt”
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Historien om Peder Olsen & Søn 
Henrik Olsen er direktør for Peder 
Olsen & Søn, som er en del af 
Danske Fragtmænd. Peder Olsen 
& Søn blev grundlagt af Henriks 
farfar, Peder Olsen, som startede et 
lille fragtfi rma i Odense i 1919 med 
to heste og en hestevogn. Adressen 
var Rosenlunden, og han kørte 
blandt andet med lokale byggemate-
rialer for håndværkere. Senere købte 
han en gammel Ford T. I 1947 kom 
Henriks far ind i forretningen, og 
Henrik overtog fi rmaet i 1983. På 
det tidspunkt havde de otte lastbiler. 
I dag har de over 50.

grænse. Efter at Odins Bro er åbnet, har vi også 
let ved at nå vores kunder på Nordfyn. Vi skal 
ikke længere hele vejen ind gennem byen for at 
komme til Otterup eller Bogense, siger han. 

ALTING SKAL FLYTTES HURTIGT
Set i lyset af samfundets udvikling var fl ytningen 
vital for dem.

– Verden har ændret sig med raske skridt, og en 
god infrastruktur er stadigt mere vigtigt. Alting 
skal fl yttes, og helst hurtigt. På vores forældre og 
bedsteforældres tid brugte man de varer og mate-
rialer, man havde lokalt. I dag bruger vi ting fra 
hele verden. På den måde er verden blevet større 
og langt mere krævende i forhold til levering. Vo-
res opgave er at gøre den mindre for vores kunder. 
Som transportør skal vi kunne holde, hvad vi lo-
ver og yde en super service, siger Henrik. 

I Danmark har vi et enestående fi ntmasket sy-
stem i forhold til levering fra dag til dag. Vi har en 
dækning, som man ikke kender fra andre lande. 

– Vi er selvfølgelig et mindre land end andre, 

men vi har også forstået at dække alle hjørner. 
Det giver os en stor eff ektivitet i forhold til andre. 
Med terminalen i Tietgenbyen har Danske Fragt-
mænds medarbejdere også fået let adgang til og 
fra arbejde fra det øvrige Fyn. Det er også et plus 
for de op imod 300 medarbejdere, at bybusserne 
kører herud. En anden ting, som Henrik Olsen 
værdsætter ved Tietgenbyen er, at der er en grøn 
plan for området. 

– Selv om vi har fået mange naboer og ligger i et 
erhvervsområde, kan vi stadig nyde synet af træer 
og grønne arealer. 

F R E M SY N       37



... er første 
skridt

 DE N NÆ S T E BI L L GAT E S

Technology should help us to 
make our life easier and not 
become a burden due to high cost
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SHUBHAM BANERJEE // 
BRAIGOLABS  

6

Shubham Banerjee er 14 år og CEO for IT-virksomheden Braigo Labs i Silicon 
Valley. Selvom han endnu ikke er flyttet hjemmefra, er han allerede af mange 
udråbt som den næste Bill Gates eller Steve Jobs og har sågar været inviteret 
til Det Hvide Hus. 

HAN VIL    
  GØRE    
EN FOR-
SKEL
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Det er vigtigt, at medarbejderne 
kan mærke, der bliver taget hen-
syn til dem – mere end antallet af 
kvadratmeter
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En æske lego, en tegnestift 
og en rulle papir – så har du 

en verdenssucces 

Hvordan kan en intelligent 12-årig dreng og en æske Lego 
Mindstorms få Intel til at investere et syvcifret beløb? Og 
kan han gøre en forskel for millioner af synshandicappe-
de?  Da Shubham åbnede postkassen hjemme hos famili-
en Banerjee, havde han ingen idé om, hvad blindskriften 
Braille var – endsige om hvordan synshandicappede helt 
lavpraktisk bar sig ad med at læse. Mens han rodede po-
sten skødesløst igennem, fik han øje på en lille flyer med 
overskriften ”Help the blind people with donations”. Fly-
eren vækkede Shubhams nysgerrighed, han begyndte at 
tænke over, hvordan synshandicappede mon kunne læse. 
Som en typisk 12-årig Spørge-Jørgen spurgte han sin far. 
Shubhams fars svar lød kort og kontant: ”Prøv at Google 
det, min søn”!

SHUBHAM I CHOK OVER PRISERNE 
Som sagt så gjort. Shubham surfede rundt på forskellige 
sider om problemstillingen. Intelligent som han var og er, 
forstod han hurtigt princippet bag blindskrift. Men samti-
dig blev han mere og mere chokeret og oprørt på de syns-
handicappedes vegne. ”Jeg blev chokeret over, at en Braille 
printer kostede 3.000 dollars, og jeg fik helt enkelt lyst til 
at gøre noget ved det, så flere synshandicappede kunne få 
mulighed for at læse og uddanne sig. Jeg ville sige til de 
store virksomheder, at de skulle stoppe med at udnytte de 
handicappede. Da jeg havde en masse Lego Mindstorms 

på mit værelse, tænkte jeg ”Hvorfor ikke prøve at bygge en 
printer ud af Lego klodser?!”, siger Shubham. 
 
SYVENDE GANG ER LYKKENS GANG
Shubham var stor fan af Lego og især af Lego Mindstorms. 
Han satte sig for at bygge sin printer ene og alene af dele 
fra ét sæt Lego Mindstorms – og i nødstilfælde nogle få, 
billige og let tilgængelige dele, der kunne findes i ethvert 
byggemarked. Eksempelvis anvendes en tegnestift(!) og en 
helt ordinær 15 kroners rulle papir som vi kender det fra de 
gode gammeldags regnemaskiner.  Idéen var og er at holde 
prisen så langt nede som muligt og dermed gøre printeren 
tilgængelig for synshandicappede over hele verden. Shub-
ham knoklede ved familiens køkkenbord for at nå sit mål 
og samlede og skilte modellen syv gange på tre uger indtil 
han havde fundet den rette løsning – modellen, der siden 
blev døbt BRAIGO som en kombination af Braille og Lego. 

INVITATION TIL DET HVIDE HUS
Prototypen af BRAIGO printeren viste sig at fungere sær-
deles godt, og Shubham vandt hurtigt stor anerkendelse. 
Han modtog bl.a. The Tech Awards 2014 og ikke mindst 
blev han inviteret til Det Hvide Hus. IT-mastodonten In-
tel med mere end 100.000 ansatte var også imponeret over 
både 12-årige Shubhams produkt og hans bagvedliggende 
vision. Intel besluttede at investere et ikke offentliggjort, 

F R E M SY N       41



syvcifret millionbeløb i Braigo Labs Inc. – et sel-
skab, der blev stiftet for Shubhams fars sparepenge 
og har hans mor som formand, da Shubham selv 
er mindreårig. Investeringen gjorde Shubham til 
den yngste iværksætter, der nogensinde er blevet 
fi nansieret af et Venture Capital selskab.

ET POTENTIALE PÅ 285 MIO. 
Ifølge WHO er der er mere end 285 millioner 
synshandicappede i verden. Heraf lever mere end 
90 % i tredjeverdenslande, hvor en anskaff elsespris 
på 13.000 kr. for en traditionel indskriftprinter 
gør det helt urealistisk at købe en sådan. BRAIGO 
printeren kan fås til en fj erdel af prisen og åbner 

dermed både nye markeder og muligheder. Med 
Intel i ryggen bygger Braigo Labs da også målbe-
vidst videre på visionen og udvikler lige nu en bær-
bar version, der kan oversætte elektronisk tekst til 
braille og eksempelvis printe brugerens indkøbs–
liste. BRAIGO ser også ud til blot at være begyn-
delsen på endnu fl ere drømme for Shubham: Jeg 
drømmer om at forske inden for medicin. Men 
først skal jeg lige på college, siger han.

BRAIGO koster kun en fj erdedel af 
traditionelle Braille printer, er nem at 
samle og baserer sig på open source 
soft ware. På den måde har BRAIGO 
gjort Braille tilgængelig for uddan-
nelsesinstitutioner og millioner af 
synshandicappede over hele verden.
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Der var engang, hvor man ikke spillede på Playstation, Nintendo 
eller iPad. Noget af det vildeste, man kunne opdrive, var Tetris på 
en Commodore 64. Et simpelt spil, som enhver idiot kunne gen-
nemskue. Men så kom professorterningen. En kulørt terning og 
mekanisk pusleopgave, som skabte hovedbrud for mange børn og 
unge, da den holdt sit indtog i landets klasselokaler i 1980’erne. 
Nogle blev drevet til vanvid af ikke at kunne løse kuben. Det syntes 
umuligt. Andre brillerede ved gang på gang at vride lidt på ternin-
gen og trylle alle seks sider ens – sådan bare i nogle håndevendinger. 
En plage for nogle. En blærerøvskunst for andre.

RUBIK’S CUBE LEVER ENDNU
Kunsten at få alle de små terninger i terningen til at ligge på rette 
plads efter hver sin farve har skabt hovedbrud i mere end 40 år. 
Den originale Rubik’s Cube, som den oprindeligt hedder, så nemlig 
dagens lys i 1974. Siden er den døbt professorterningen og er kendt 
verden over. Til trods for den digitale tidsalders indtog og et uen-
deligt udbud af onlinespil, computerspil, spilkonsoller og spil til 
iPad, så lever terningen et udmærket og feteret liv. Mange ligefrem 
dyrker kunsten at løse kuben på rekordtid. De mødes til stævner og 
arrangerer rekordforsøg.

HOVEDBRUD PÅ FÅ SEKUNDER
Der er også udviklet robotter, der er i stand til at løse terningen. For 
tiden tilhører robotrekorden robotten Ruby, der kan fixe hoved-
bruddet på lidt over 10 sekunder. Den tidligere robotrekord lød på 
18.2 sekunder og tilhørte robotten med det gode navn Cubinator. 
Men når det gælder professorterningen, så er det stadig mennesket, 
der fører. Her har robotter endnu ikke fået overtaget som i skak. 

Det er ikke mindst takket være den 19-årige australske ’speed-
cuber’ Feliks Zemdegs, som har sat hele fem verdensrekorder i 
løsningen af den klassiske størrelse 3x3x3 professorterning. Hans 
seneste rekord lød på bare 6.24 sekunder. Den blev dog slået i 2013 
af den 18-årige hollandske speedcuber Mats Valk, der ordnede ter-
ningen på bare 5.55 sekunder. Vil du se bevis på præstationerne, så 
søg på YouTube. Du kan også læse mere på speedcubers.com

Professorterningen, også kaldet Rubik’s Cube eller Rubiks Ter-
ning, blev opfundet af den ungarske billedhugger og arkitektur-
professor Ernő Rubik i 1974. Terningen nåede sin højeste popula-
ritet i starten af 1980’erne, men er stadig et populært hovedbrud.  
Kilde: Wikipedia

Professorterningen indtog alle klasseværelser i 1980’erne. 

En plage for nogle. En blærerøvskunst for andre. ELSKET OG HADET

I 40 ÅR
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 5  HOT E L L E R

1
En eventyrlig slotsoplevelse
Hvedholm Slotshotel

På Hvedholm Slotshotel nær Faaborg får dine kunder uforstyrrede omgivelser og en rendyrket fynsk slotsstemning 
med smukke sale, bløde stole, suiter og himmelsengsværelser. Midt i denne eventyrlige fynske herlighed med udsigt over 
Øhavet syd for Fyn kan man nyde retter af sæsonens friske råvarer og spændende vine fra slotskælderen.

Gastronomi    Natur    Byliv   Konference    Motorvejsforbindelse 

Skal dine forretningspartnere eller kunder spise og sove godt nær 
Odense, så er her 5 gode steder med hver sit særpræg. Fra det 

landlige og eventyrlige til det bynære og moderne. 

GODE STEDER 
AT SPISE & SOVE
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Tæt på byens puls
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel ligger centralt i den 
gamle bydel af Odense centrum – kun fem minutters gang 
fra banegården. Her er man tæt på Odenses byliv med cafeer, 
barer, gågader og shopping. Restauranten byder på udsigt til 
H.C. Andersens barndomshjem og dansk-franske fristelser af 
de bedste råvarer. Det er fristende at runde dagen af med en 
drink i baren eller en tur i Casino Odense under hotellet. 

Gastronomi  Natur  Byliv  
Konference  Motorvejsforbindelse 

Kom hurtigt videre
Hotel Scandic Odense 

Hotel Scandic Odense ligger 8 km fra Odense centrum og 
lige ved motorvej E20. Her kan dine kunder nyde en lækker 
middag, drinks i baren, et spil dart eller billard i fritidsrum-
met og en god nats søvn i lyse og moderne værelser. Dagen 
kan kickstartes med en tur i hotellets fitnessrum – eller sluttes 
roligt med en tur i saunaen. Skal dine forretningspartnere 
hurtigt videre, så er motorvejen lige udenfor.

Gastronomi  Natur  Byliv  
Konference  Motorvejsforbindelse 

3

4

5

Natur og landlig idyl
Falsled Kro

Falsled Kro er en af dansk gastronomis højborde. På den 
smukke landlige kro i det naturskønne Sydfyn kan du byde 
dine kunder på de mest idylliske omgivelser med udsigt 
til bindingsværk og smuk hotelhave. Haven slutter, hvor 
stranden begynder. Restauranten byder på gourmetmad med 
dansk-franske retter baseret på årstidens lokale råvarer – og en 
smuk panoramaudsigt over Helnæs-bugten.  

Gastronomi  Natur  Byliv  
Konference  Motorvejsforbindelse 

Tæt på oplevelserne
Best Western Hotel Odense

Her er du både i byen og på landet. Best Western Hotel 
Odense ligger i den smukke gamle Knudsens Gård midt 
mellem Odense centrum og motorvej E20. Tag plads i de 
hyggelige lokaler, og nyd sæsonafstemte retter af fynske råva-
rer og årstidens grønt. Der er også altid retter med friskfanget 
fisk på menuen. 102 lyse værelser og syv suiter står klar til at 
tage godt imod. Her er ro til afslapning og mulighed for at 
løbe en tur i grønne omgivelser. 

Gastronomi  Natur  Byliv  
Konference  Motorvejsforbindelse 

2



 BRUG E RV E J L E DN I NG

SKAL DU 
BYGGE NYT?
Skal du bygge nyt i Odense, så brug Erhvervskontakten. Her får du én samlet 
indgang til hele din byggesag – med hurtig sagsbehandling og svar fra eksperter. 
Se her, hvad Erhvervskontakten kan gøre for dig.
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SKAL DU 
BYGGE NYT?

HURTIGT SVAR
Fra du henvender dig med et simpelt spørgsmål, 
går der højst 24 timer, til du får svar. Er spørgs-
målet komplekst, så modtager du en kvittering 
på, at din henvendelse er modtaget og et svar er 
på vej fra den rette myndighed eller ekspert så 
hurtigt som muligt. 

BYGGESAGSBEHANDLING
Erhvervskontakten sørger for, at din byggesagsbe-
handling er i gang i løbet af kun 5 dage. Jo hurti-
gere du kan få en godkendelse, des billigere bliver 
det for dig. Timegebyret for en miljøgodkendelse 
er fastsat af Miljøstyrelsen. 

TASK FORCE
Erhvervskontakten har en Task Force på 30 
medarbejdere, der er eksperter i byggesager. Disse 
nøglemedarbejdere sørger for at guide din byg-
gesag sikkert gennem systemet i kommunen, hos 
statslige myndigheder og forsyningsselskaber mv. 

KONTAKTPERSON
Erhvervskontakten står til din rådighed fra start 
til slut i din byggesag. Du får en kontaktper-
son, som hjælper dig fra ide til færdigt projekt. 
Derved sparer du tid. Du behøver kun at spørge 
én person. Din kontaktperson følger op på din 
byggesag, faciliterer byggemøder og udarbejder en 
tidsplan for byggesagsforløbet.

46   F R E M SY N       47



 BAG S I DE

Erhvervsgrunde til salg

Hvad sker der lige nu i Tietgenbyen, et af landets bedst beliggende
erhvervsområder lige ud til E20? Hvilke attraktive byggegrunde er stadig ledige?

Og hvad er det seneste nye på det erhvervspolitiske område?

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret. 

på LinkedIn

attraktive
erhvervsgrunde

Følg Danmarks
mest

/ / Tietgenbyen

Find din nye byggegrund

på tietgenbyen.dk


