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”1989” 
En iværksætter historie 

 
Jeg startede egen enkeltmands virksomhed med medhjælpende hustru pr. 1/1-1989 på 
Amager med IT som omdrejningspunkt, efter en periode, senest som IT chef hos en 
mellemstor dansk IT virksomhed for at realiserede en gammel drøm. Min EDB/IT karri-
ere startede allerede i 1969 hos Jacob Holm & Sønner A/S på Amager. 
Startvilkårene var, som at springe ud fra 10 meter vippen og ikke vide om der var vand 
i bassinet. Selvom jeg følte, at jeg med min videreuddannelse, begyndende med køb-
mandsskole. Senere virksomhedsøkonomi, organisation, personaleledelse og databe-
handling under en uddannelse, som blev kaldt for Merkonom - nok skulle kunne finde 
ud af det. 
Det krævede heller ikke de store investeringer. Noget computerudstyr i form af en 
bordmodel kaldet RC Partner plus en printer. Det havde jeg som personalekøb fra den 
tidligere arbejdsplads købt for en ”slik” ! 
Vores første kontor fik adresse i Ålandsgade. Det var en stor ejerlejlighed, som vi fik lov 
at leje. Vi boede selv på Peder Lykkes Vej, så der var ikke langt til arbejdet - på cykel 
ganske få minutter. 
Her havde vi et par skriveborde og hvad der ellers hørte til, samt naturligvis telefon og 
fax. 
Under vores virksomhedsforberedelser hjemme i privaten, sad vi og hyggede os, min 
hustru og jeg. Hvad skulle virksomheden hedde ? Vi lavede skitser på forskellige logoer. 
Og vi skulle også finde ud af, hvilke produkter og service ydelser, der som start skulle 
markedsføres. Som firmanavn valgte vi Almen Nyttig Data Service. De fire ord blev pla-
ceret i et rødt hvidt dannebrogsflag med hvid tekst i den røde baggrund. Det så flot ud 
syntes vi. Og navnet skulle have noget at gøre med produkt idéen, nemlig med ud-
gangspunkt i mine mange års erfaringen indenfor den almennyttige boligsektor. Her 
havde jeg observeret, at EDB ikke var et redskab boligafdelingernes ejendomskonterer 
var forsynet med. Så her så jeg en mulighed for et EDB program til bl.a. at registrere 
lejemål, beboernavn, forskellige faste, men udskiftelige installationer - hårde hvide 
varer, flyttesager og i det hele taget lejligheds vedligeholdelsen. 
Jeg havde i nogen tid forinden starten, designet og programmeret produktet til opga-
ven. Dets fulde navn skulle fortælle hvad det handlede om, kunne bruges til. Lejligheds 
Vedligeholdelses System forkortet til LVS System. Det klingede også lidt hen ad VVS, 
som i den grad er kendt på ejendomskontorerne, hvor ejendomsmester / varmemester 
havde sit ansvars område. 
Dette produkt skulle både beskrives, som en slags brochure og markedsføres. Dengang 
i 1989 var det meget almindeligt at lave Direct mail, en slags salgsbreve. Når man hav-
de kundeadresserne i en database, kunne vi via tekstbehandlingens brevflette funkti-
on, sætte processen i gang og efterfølgende enten kuvertere og sende med posten og/
eller sende dem via vores fax. Det sidste var det billigste.  
Men min første kunde, var min gamle arbejdsplads. 



3 

Som min tidligere økonomidirektør sagde til mig, da han ikke kunne finde et andet job i 
firmaet ud fra de kriterier, jeg havde listet op for ham under vores afsluttende samtaler 
på hans kontor, sagde han "Jeg kan jo godt mærke, at du mentalt er indstillet på at 
starte for dig selv, men så må du også påtage dig at hjælpe os med at gøre nogen ting 
færdige !" 
På den måde havde jeg både en kunde og en sikker indkomst i de første ni måneder. 
Det gav os en form for tryghed og tid til at udvikle vores egen virksomhed. Nye salgs-
klare produkter og opbygning af kundekartoteker, samt markedsføringsplaner. En bed-
re start kunne vi ikke ønske os. 
Adskillelsen mellem at være selvstændig med en lokation udenfor hjemmet og så de 
hjemlige omgivelser, virkede som en slags fortsættelse af de overordnede daglige ruti-
ner. Efter morgenmaden, tage af sted på arbejdet, sammen. Senere på dagen låse af og 
hjem igen. Det virkede rart for os begge. 
Men det betød ikke, at der i privaten ikke blev snakket om virksomheds anliggender - 
det gjorde der i den grad. Idéer til hvordan tingene kunne gøres anderledes - optimeres 
- udforme kunde orienterede budskaber, kampagner og meget mere. Det flød sam-
men, uden at det af den grund gav problemer. Tværtimod så havde min hustru og jeg 
et fælles projekt. Vi talte sjældent om, hvordan vi økonomisk skulle klares os på pri-
vatfronten. 
Min hustrus opgaver i vores fælles virksomhed, gik ud på at passe telefonen, lave regn-
skab efter mine anvisninger og i de programmer jeg selv havde lavet til at håndtere 
momsen og ikke mindst likviditeten. Og så ellers være servicefunktion, når vi engang i 
mellem afholdte kundemøder på vores adresse. Opgaver, som hun havde det godt 
med og som var nødvendige for, at ting kørte som det skulle. Af de mindre sjove, men 
ligeså nødvendige om end ikke mere, var, når kunderne glemte at overholde vores 
fakturas betalingsbetingelser. Så var det med at ringe og rykke. Det skete nogle gange. 
Faktisk kunne vi opleve at kunden meldte tilbage, at betalingsbetingelsen ikke var i 
overensstemmelse med deres interne bogholderi procedurer. Det gjorde unægteligt 
tingene noget vanskeligere. Sådanne oplevelser kunne godt indgå i vores private sam-
taler under aftensmaden. 
Vores nære venner kunne ikke forstå, at vi turde køre vores egen virksomhed, man 
vidste jo aldrig på forhånd om der kom penge nok ind til at klare de private faste må-
nedlige udgifter. Som svar på disse ofte gentagne bekymringer, var mit svar altid noget 
i retning af, at de vilde dyr i naturen, ved jo heller ikke, hvornår de får noget at spise.  
Det var ikke fordi jeg var ligeglad, men jeg havde vel en indre tro på, at det nok skulle 
lykkes og der kan laves meget i løbet af en måned. 
På et tidspunkt, senere i løbet af 1989, blev vi opmærksomme på, at der skulle afhol-
des en stor datamesse i Nordsjælland. Så gik vi i gang med at undersøge mulighederne 
for at deltage, specielt, hvor meget det kostede for den ønskede plads. 
Jeg fandt, at det var vigtigt med at være synlig. Og så var det jo en del af vores mar-
kedsføring. Vi ved godt, at det hjælper ikke noget med at have verdens bedste produkt, 
hvis ingen kender det. 
Vi gik i gang med planlægningen og ikke mindst indretningen af den ønskede stand. 
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Det skete som en slags hjemmehygge. 
Datamessen blev afholdt i "Dronningehallen" i Hillerød over tre dage. 
Vi udarbejdede og sendte invitationer ud, som direct mail. Standen var på 9 m2, vi lag-
de rødt gulvtæppe, placerede hvide plastik havemøbler. Og vi havde hvidmalet en stor 
PC skærm påklistret små flag, så den så festlig ud. Et stort glas med røde hvide bolcher 
plus en tang - alt fremstod i rødt hvidt. 
Inde i standen havde vi en PC stående, hvor vi kunne demonstrere udvalgte af vores 
virksomheds databaseløsninger. 
Hustruen stod foran standen ude på gangarealet og lokkede kundeemner til standen 
med en opfordring til at deltage i en let konkurrence. Man skulle blot skrive vores fir-
manavns opbygning i logoet for at deltage i udlodning af en skræddersyet database til 
en værdi af kr. 2.500,-. Det var hun god til, så vi fik mange kundeadresser på den måde. 
Og gæster lærte vores firmanavn at kende. 
Efter messe dagenes trætte, men oplevelsesrige og ømme fødder, tog vi til vores som-
merhus i Melby / Evetofte og evaluerede resultaterne. Specielt fokuserede vi på, hvad 
gik godt og mindre godt, for at gøre vores indsats bedre den følgende dag. 
De udsendte invitationer førte bl.a. til et besøg af en personalechef og dennes medar-
bejder fra Handelsbanken, senere Den Danske Bank. De havde i nogen tid undersøgt 
markedet for personalesystemer. De fortalte, at de store amerikanske løsninger langt 
fra var brugervenlige, hvorimod det vi kunne fremvise, så interessant og let tilgænge-
ligt ud. Vi blev opfordret til at besøge dem efter messen og snakke om løsningsmulig-
hederne. Vi fik startet et godt samarbejde og de blev en stor kunde for os igennem 10 
år - med ugentlige besøg. 
Det blev også til mange forskellige personale orienterede PC løsninger. 
Mit jævnlige besøg førte til en situation, hvor der blev indkaldt til et stående persona-
lemøde midt i kontorlandskabet, hvor en af medarbejderne pludselig gjorde ledelsen 
opmærksom på, at jeg jo ikke var en del af personalet, hvorfor jeg imens måtte ophol-
de mig i det nærtliggende kopirum. En anden gang fortalte de mig, at ved en persona-
lefest var jeg blevet omtalt i en personalesang. 
Der var efterhånden stor interesse for databaseløsninger, såvel enkeltbruger, som fler-
bruger. Så af markedsførings hensyn opdelte jeg dem i en slags kategorier og markeds-
førte løsningerne under hvert sit firmanavn - LVS Systemer fortsat under Almen Nyttig 
Data Service, personaleløsninger under HRM data Result og alle andre blandede løsnin-
ger under Data Disken. 
Vi kom godt fra start i 1989. Det blev til flere store kendte danske virksomheder inden-
for personaleområdet. Helt indtil begyndelsen af "nullerne". 
Det at kunne etablere sig med en kombination af faglige kompetencer, erfaring og vi-
den og eksisterende udstyr og en medhjælpende hustru, gjorde, at man kunne koncen-
trere sig om alle virksomhedsfunktionerne, som kendes selv i store virksomheder - 
Økonomi/regnskab/budget/bogføring, Salg/markedsføring, kundeservice, indkøb, pro-
duktion, udvikling, personale, strategi planlægning, var utroligt spændende og givende, 
men også tidskrævende – og man skal være forberedt på at virksomheden og privatli-
vet smelter sammen. 


