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DANMARKS
STÆRKE KLYNGER
Ligesindede virksomheder finder sammen i klynger, som
et tæt samarbejde er med til at gøre stærke. Robotklyngen
i Odense, SoundHub i Struer, Copenhagen Fintech, Dansk
AM Hub ... her er samfundskontrakten i fuld udfoldelse,
og her arbejder virksomheder, myndigheder, civilsamfund
og forskningsinstitutioner sammen om at skabe de bedste
betingelser for vækst og viden.
Robotklyngen + Sound Hub Denmark + Copenhagen Fintech
+ Dansk AM Hub

I udkanten af Struer er det tydeligt,
at en del af byens styrke er erhvervslivet
omkring Bang & Olufsen.
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Det er mere end tre år siden, jeg sidst har været i Struer. Byen oppe i det
nordvestligste hjørne af Limfjorden er ikke et sted, man lige kommer forbi,
hvis man bor i København. Den har nu meget at byde på, ikke mindst natur,
plads og tid til eftertanke. Kommunen har regnet ud, at der med 147 kilometer kyststrækning er cirka syv meter strand til hver eneste indbygger,
og da blæsten som bekendt går frisk over Limfjordens vande, er Struer
sammen med den lille ø Venø et par minutter med færgen derfra og ‘Cold
Hawaii’ i Klitmøller lidt længere nordpå populær blandt surfere.
Men det er Bang & Olufsen, der for alvor sætter Struer på danmarkskortet.
Byens stolthed gennem snart 100 år, et dansk ikon; kendt for at kombinere
lyd og design, så radio, pladespiller, højttalere, tv, høretelefoner osv. ikke
bare er brugsgenstande. De er så gennemført lækre, at man glæder sig og
er stolt over at have dem fremme.
Teslaens vinduesviskere er på overarbejde på vejen til Struer. Det er den
vådeste vinter i mands minde; alt er pløre og ælte, og det er fodboldbanestore
pytter på markerne, det regner og rusker, og motorvejen op gennem Jylland
er tæt trafikeret med svinetransporter og vogntog, som pløjer ekstra vand fra
vejbanen op på forruden, når man overhaler dem. Indimellem passerer jeg
gigantiske gylleanlæg, mens jeg i radioen hører om flere smittede med det
coronavirus, som breder sig og i stigende grader spreder panik. Således opmuntret når jeg Struers udkant, hvor tre skilte viser vej til det, som er Struers
håb og identitet: Bang & Olufsen, Harman – Samsung og Sound Hub Denmark.
Skiltene fortæller om den udvikling, som Bang & Olufsen har været igennem
med frasalg af Bang & Olufsen Automotive til Harman, der siden blev opkøbt
af Samsung, og udviklingen af iværksættermiljøet i Sound Hub Denmark.
‘Lydens By’ kalder Struer sig. Eller på engelsk det endnu mere imponerende ‘City of Sound’.

Sound Hub Denmark i Struer er verdens
mest specialiserede lydklynge, og
iværksættere fra udlandet gør brug af
faciliteterne. Her er det Maia Wiest fra
Tyskland, som fortæller om sin app,
Pianini.
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Jeg har siden mit første besøg i byen haft stor respekt for Struer. Hvis man
først er kommet ind i Bang & Olufsens historie og betydning, bliver man
klar over, hvor stor værdi stedet har. Det vestjyske sejtrækkeri, evnen til
at stå imod. Noget af verdens smukkeste design med de reneste linjer er
skabt her, hvor landskabet er fyldt med kanter, furer, vige, næs og klinter.
Det er lidt underligt at svinge ind på vejen igen. Det er på én gang velkendt
og helt anderledes end for tre år siden. Bang & Olufsen har taget konsekvensen af færre ordrer og forladt det tidligere hovedsæde, ‘Gården’, og
har indrettet en af de tidligere fabrikshaller mere tidssvarende i stedet. Jeg
glæder mig til at se det senere på dagen, men det er ikke Bang & Olufsen,
der er den direkte årsag til mit gensyn med Struer. Det er derimod naboen
i en af de tidligere Bang & Olufsen-bygninger, Sound Hub Denmark.

Mange danske klynger
Sound Hub Denmark er en erhvervsklynge. Klynge er det ord, vi bruger, når
der opstår et lokalt miljø af virksomheder, som arbejder inden for samme
branche. De er selvstændige, men mange af dem ville have svært ved at
klare sig godt alene.
Som en del af en klynge får de nogle fordele, og Sound Hub Denmark er en
af de nyeste og mest specialiserede. Design og lyd, baseret på traditionen
fra Bang & Olufsen. Mange af de små og
større virksomheder i klyngen er også udSound Hub
sprunget direkte fra Bang & Olufsen. Andre
Denmark
er kommet hertil; tiltrukket af mulighederne for at trække på ekspertise og erfaring
• Grundlagt 2018
og de exceptionelt gode faciliteter for at
• 40 medlemmer
teste og skabe lyd.
• Hovedkvarter: Struer
• Kendt som verdens
Sound Hub Denmark er en ret ny klynge.
første specialiserede
Andre er mere etablerede. Blandt de større
lydklynge.
er Copenhagen Fintech, der laver finansielle,
teknologiske løsninger, Danish Food Cluster med centrum i Aarhus, Offshoreenergy i
Esbjerg, der især servicerer forsynings-
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selskaberne og havvindmølleparkerne og ikke mindst den fynske robotklynge, der har klaret sig så godt, at det ikke længere kun er H.C. Andersen, der
sætter Odense og Fyn på verdenskortet.
På nogle punkter minder klynger lidt om vores gamle laugsgader i byerne.
Mange byer har en Guldsmedegade, Skomagergade, Bagerstræde, Farvergade … navnet fortæller, hvor håndværkerne inden for et bestemt laug, en
håndværkersammenslutning, holdt til. Der var fordele ved at ligge tæt, for
selv om man var konkurrenter, kunne man også lære af hinanden, sætte
standarder for håndværket, lave fælles lobbyarbejde og så videre. Det
holdt også håndværkerne skarpe på deres fag, for kunderne kunne hurtigt
sammenligne kvaliteten.
Her holder sammenligningen så også op, for laugene havde derudover andre funktioner og var ofte en betydelig magtfaktor i en by. De kunne skabe
monopoler og karteller, straffe enhver, som ikke rettede sig efter laugets
bestemmelser, og der var strenge krav til, hvordan man gik fra lærling til
mester, og hvem der måtte få adgang til at blive medlem.
Klyngerne er som regel opstået mere tilfældigt, ofte omkring en stor virksomhed og hyppigt også et universitet og en eller flere kommuner. De har
ofte mere karakter af frivilligt fagligt fællesskab end formelle regelbundne
organisationer. Alligevel kan de noget af det, som laugene også kunne: De
kan sikre, at virksomhederne kan lære af hinanden og har en konstant
faglig diskussion og konkurrence. At der er mange virksomheder samlet,
gør det også lettere at tiltrække dygtige mennesker, for hvis de får lyst til at
skifte arbejdsplads på et tidspunkt, er der mange steder at vælge imellem
og et væld af dygtige mennesker at lade sig inspirere af og få ny viden fra.
Det er også det, som trækker virksomheder og iværksættere til Sound Hub
i Struer. Foreløbig deltager 40 virksomheder, iværksættere og organisationer i Sound Hub, og 28 af dem er fra udlandet, fortæller Peter Petersen,
som er administrerende direktør i Sound Hub Denmark.
Peter kender jeg fra min tid hos Bang & Olufsen. Dengang var han direktør
i Businesspark Struer, og i dag er opgaven så at gøre Sound Hub Denmark
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til verdens bedste iværksættermiljø for lyd og akustik. Han har også selv
en fortid i Bang & Olufsen, senest som teknologidirektør.
“Det kan altså noget, når en iværksætter kan sidde til bords med mennesker, der til sammen har 100 års erfaring i lyd og design,” siger Peter, som
sammen med kommerciel direktør Rie Kold Pripsø, også tidligere Bang &
Olufsen, viser rundt i de nyrenoverede lokaler. Der dufter stadig af friskhøvlet træ i nogle af lokalerne, og der er så god plads, at lokalerne virker
tomme, men Peter er optimist.
“Vi tilbyder nogle enestående faciliteter, fordi man faktisk kan arbejde med
design og lyd i praksis her. De kan teste deres produkter og arbejde på dem,
fordi vi har værksteder med udstyr, som det ellers er svært at få adgang til,”
siger Peter, mens vi bevæger os rundt. Der er ledninger, målere, rum skabt
specielt til at lytte og justere, og i kælderen er der en slags elektronikkens
svar på et torturkammer, hvor produkter kan få tæsk, fryses ned til minus
100 grader eller varmes op til 200 grader, ’tabes’ fra to meters højde, rystes
i 12 timer (den såkaldte ‘UPS-test’) – alt sammen for at teste, hvordan de
klarer sig under ekstreme forhold og for at ælde dem på rekordtid, så udviklerne får en fornemmelse af, hvilke dele der er mindst holdbare.

Selvagtelse til Struer
Struer har takket være Bang & Olufsen en lang tradition for at tiltrække højt
kvalificerede mennesker fra hele verden. Der er mennesker fra 70 lande i
byen, der er internationale linjer på skolen og i gymnasiet, og Rie fortæller,
at der ved sidste internationale fællesspisning i byen kom 450 mennesker.
Imidlertid går det ikke så godt for Bang & Olufsen, som det har gjort. Sound
Hub Denmark er opstået som et ønske om at styrke Struers iværksættermiljø inden for lyd, så byen er mindre afhængig af en enkelt virksomhed
og i stedet får et bredere funderet erhvervsliv med vidensarbejdere. Struer
Kommune, handelsstandsforening, erhvervsforening, turistforening bakker
op. Det samme gør fonde – blandt andet har Færchfonden investeret. I min
tid i Bang & Olufsen lærte jeg fonden at kende som en klog investor med en
passion for lokalområdet, og der er ingen tvivl om, hvor meget det betyder
for en klynge, særligt i den tidlige fase, at have adgang til en investor, som
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40

virksomheder deltager
i Sound Hub Denmark,
28 fra udlandet

tænker langsigtet og vil være med til at udvikle den. Der er bred opbakning
til Sound Hub Denmarks arbejde lokalt, og Sound Hub stiller også møblerede
lejligheder til rådighed, hvis udenlandske iværksættere vil prøve stedet af.
Det skal være let at flytte til Struer.
“Vi har vist, at vi godt kan få dem til at komme. Nu skal vi bevise, at vi kan
få dem til at blive,” siger Peter.
Det er ikke gratis, og klyngen er afhængig af hjælp udefra, blandt andet
har kommunen købt nogle af Bang & Olufsens forladte bygninger og lejer
dem ud på attraktive vilkår til Sound Hub. Men værdien af arbejdet kan
ikke kun gøres op i penge, siger Peter og Rie.
“Det giver selvagtelsen tilbage til byen. Vi kan mærke en stolthed over,
hvad vi kan skabe i byen,” siger Peter. Struer har altid været lillebror til
Holstebro. Det kan vende, hvis Sound Hub lykkes.
Optimismen er i top. Struer har brug for den. Indbyggertallet falder stadig,
om end langsomt, og det er især de yngre generationer, der flytter væk. Men
15 procent af tilflytterne er fra udlandet, og jeg tror, at det i virkeligheden
er mere oplagt for udlændinge at flytte til Struer end for københavnere.
For mange udlændinge er Danmark i det hele taget langt væk, og Struer
er såmænd ikke længere fra København end så mange forstæder er fra
store byer i udlandet. Samtidig nævner de internationale tilflyttere freden,
trygheden og tilliden som det, der tiltaler dem.
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“Her kan jeg koncentrere mig om mit arbejde,” siger tyske Maia Wiest, der
har slået sig ned i Struer for at udvikle appen Pianini – en app, der skal
hjælpe børn til at blive bedre til at spille klaver på en legende måde, og som
skolerne i Struer har sagt, at de gerne vil hjælpe med at prøve af.
Jeg tager et smut omkring Bang & Olufsen. Jeg får en rundvisning i det nye Innovation Lab, som jeg nåede at godkende budgettet og planerne for, men aldrig
så færdigt. Jeg får stadig lov at komme helt ind i det allerhelligste, dér, hvor
udviklerne sidder. Det er på mange måder et fantastisk sted. Der er samlet en
helt enorm mængde viden, og jeg når at sige hej til mange af de mennesker,
jeg var så heldig at få mulighed for at arbejde sammen med og være chef for.
Der er sagt og skrevet meget i medierne om min tid der og ikke mindst om
min exit. Og ja, noget af det skrevne har naget, og det er ikke det hele, jeg
synes er korrekt. Omvendt skal man også som tidligere direktør lære at
lade efterfølgerne gøre deres arbejde, uden at man skal være bedrevidende,
så selv om jeg ofte bliver bedt om at kommentere og også er fristet til at
gøre det, holder jeg mig tilbage.
Jeg siger farvel til folkene på Bang & Olufsen og til Struer. Næste stop er
Odense, centrum for Danmarks bedst kendte og mest succesrige klynge
og også en af de ældste: robotklyngen.
Det regner stadig, og en trafikulykke på motorvejen betyder, at jeg får
ekstra god tid til at lade morgenens mange indtryk bundfælde sig. Teslaen
skal også lades i Middelfart, så der er pauser, hvor jeg kan tænke over min
tid i Struer.
Det begyndte med en bestyrelsespost. Dengang var jeg direktør for den
britiske motorcykelproducent Triumph, og jeg kom ind i bestyrelsen for
Bang & Olufsen på et tidspunkt, hvor der næppe var nogen anden dansk
virksomhed, der blev brugt så meget spalteplads på. Det var ikke så sært.
Bang & Olufsen er et ikon, men virksomheden var i 2009 i en situation,
hvor den skulle rejse en halv milliard kroner fra de eksisterende aktionærer igennem en såkaldt fortegningsemission for at få penge i kassen til at
overleve. Bang & Olufsen var reelt på randen af en konkurs.
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Betingelsen fra aktionærerne var, at der skulle et stærkere ledelsesteam
til. Det betød, at der blev sat et arbejde i gang for at få nye kræfter ind i
bestyrelsen.

De fem intense og lærerige år
I vinteren 2010 kørte jeg med min familie rundt i en autocamper i New
Zealand i seks måneder. Jeg havde sagt op fra Triumph efter en fantastisk
rejse, der varede otte år. John Bloor, Triumphs ejer, havde bedt mig fortsætte i Triumphs bestyrelse. På det tidspunkt havde jeg været i Bang &
Olufsens bestyrelse i 18 måneder, og kimen til en ny karriere som investor
og bestyrelsesmedlem var sået. Jeg havde lagt min telefon ned i en kasse
og brugte den kun to gange undervejs. Den ene gang var for at svare på
Bang & Olufsen-bestyrelsesformand Ole Andersens opkald, hvor han på
bestyrelsens vegne spurgte, om jeg ville være administrerende direktør.
Den anden gang var for at ringe til ham og sige ja.
1. marts 2011 blev jeg administrerende direktør for Bang & Olufsen, og kort
derefter holdt jeg i en periode stort set op med at læse danske aviser. Når
jeg kigger tilbage og analyserer den måde, min tid i henholdsvis Triumph
og i Bang & Olufsen blev dækket på i pressen, var forskellen slående. I
Triumph var fortællingen om det unge, danske håb, som sikrede virksomhedens overlevelse og fik den til at vokse. I Bang & Olufsen blev det med
modsat fortegn. Nu var jeg den overoptimistiske og måske også smarte
type, der var ved at køre en hæderkronet virksomhed i sænk.
Realiteten var, at det, vi gjorde i Triumph, var hårdt og havde givet en
masse erfaring. Allerede inden jeg skiftede til direktørposten i Bang &
Olufsen, var vi midt i en finanskrise. I Triumph havde vi set det globale
motorcykelmarked falde med 40 pct. fra det ene år til det andet. Det var
forventeligt. I økonomiske nedgangstider er det luksusprodukterne, der
først bliver skåret fra. Hvis der er problemer med at betale regningerne
og frygt for fremtiden, er en ny motorcykel ikke det, der står højest
på indkøbslisten. Regnskabsmæssigt kørte vi i Triumph over for rødt
fire kvartaler i træk, og vi skulle hver uge aflevere prognoser for vores
likviditet, der viste, at vi kunne overholde vores lånebetingelser, for at
bankerne ville holde os i live.
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Fordelen i en krisetid i forhold til Bang & Olufsen var, at Triumph var et
privatejet selskab. Det betød, at man kunne fortælle det til hele verden, når
man havde gode nyheder. Når man havde dårlige nyheder, kunne man tie
stille. Men Bang & Olufsen var børsnoteret, og dermed er der også pligt til
at fortælle om både op- og nedture. Det har aktionærerne og børserne krav
på. Samtidig var Bang & Olufsen trods alt så forholdsvis lille, at virksomheden ikke som nogle af de rigtig store virksomheder havde et egentligt
sekretariat til at tage sig af forholdet til investorerne. Derfor endte jeg
med at bruge en masse tid på at kommunikere med markedet og pressen.
Alligevel var det nogle af de fem mest lærerige år af mit liv. Vi havde et fantastisk team, og jeg fik en ekstremt professionel bestyrelse. Her sad blandt
andre Niels B. Christiansen, som i dag er administrerende direktør i LEGO
og har en fortid i Danfoss. Næstformand var Jim Hagemann Snabe, som i
dag er bestyrelsesformand for Mærsk og Siemens. Grundfos-direktør Mads
Nipper og professor Majken Schultz fra CBS var også en del af bestyrelsen.
Bestyrelsen støttede mit ledelsesteam og mig i store beslutninger såsom
at sælge Automotive-divisionen, som var Bang & Olufsens profitable prestigeprojekt, lancere en helt ny division med høretelefoner og trådløse
højttalere under B&O PLAY-varemærket for at vinde den yngre forbruger
tilbage og gradvist forlade det tabsgivende, men strategisk vigtige TV-segment ved at lave en licensaftale med koreanske LG.
Formand var Ole Andersen, som jeg i perioder talte med og fik SMS’er fra
flere gange dagligt. Han var af den hårdtarbejdende skole og kunne sige,
at: “Jamen, hvis du ikke har tid til at mødes torsdag-fredag, så mødes vi
bare søndag i min have og snakker det hele igennem.” Han var en intens
og krævende chef, men også dygtig og motiverende at arbejde med.

At lukke døren ordentligt
Det var i løbet af sommeren 2015, at jeg tog beslutningen om at sige farvel. Jeg
mødtes med Ole en formiddag i hans have og fortalte ham om min beslutning.
Hans første reaktion var noget i retning af et “Visse-vasse, du er bare udkørt.
Tag en god ferie, og så kommer du tilbage fuld af energi”. Men jeg forklarede,
at jeg ville noget andet på sigt. Vi blev enige om, at timingen ikke var god, fordi
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vi var lige ved at lukke handelen med LG om at sælge vores TV-forretning til
dem, og jeg havde forhandlet tæt med deres CEO. Der gik også rygter om, at
vores kinesiske partner, Sparkle Roll, ville købe Bang & Olufsen.
Jeg var selvfølgelig indstillet på, at vi skulle have klarhed om handler, aftaler og projekter, inden jeg stoppede. Jeg havde ikke planer om at skulle
videre i et andet fast job, så vi kunne lave en plan, der var god for både Bang
& Olufsen og mig. Jeg stoppede først i juni 2016.
De mange måneder, vi havde, fra jeg havde samtalen med Ole Andersen, til
jeg stoppede, er en af de bedste investeringer, jeg har gjort i min karriere.
Det gør, at jeg i dag har et godt forhold til alle i den daværende bestyrelse.
Jeg arbejder med flere tidligere Bang & Olufsen medarbejdere i de virksomheder, som jeg er involveret i, bl.a. GUBI, Lakrids og Soundboks.
At lukke døren ordentligt spiller en kæmpe karrieremæssig rolle, men det
spillede en endnu større rolle for mig personligt. Jeg føler, at jeg lukkede
den ordentligt i Struer, og dagens varme gensyn med tidligere medarbejdere har styrket den fornemmelse.
Men nu er jeg nået til Odense og til den verdenssucces, som robotklyngen
har skabt.

Syddansk Universitet som omdrejningspunkt
Hvis Sound Hub Denmark er en af de yngste af Danmarks erhvervsklynger,
er den fynske robotklynge en af de ældste. I dag er der over 150 robotvirksomheder i klyngen, som beskæftiger omkring 4.000 mennesker og skaber
eksport for milliarder af kroner. Senest har to af de største virksomheder
i klyngen, Universal Robots og Mobile Industrial Robots, besluttet at bygge
fælles domicil med plads til 1.100 mennesker – næsten en fordobling i
forhold til de 600 ansatte lokalt i dag.
Det er ikke svært i Odense at møde ligesindede. Robotvirksomhederne i
klyngen ligger for det meste spredt på begge sider af Syddansk Universitet
i den sydlige del af byen – ikke så langt fra golfbanen. I modsætning til
verdens bedst kendte klynge, Californiens Silicon Valley, som strækker

Syddansk Universitet har spillet en
afgørende rolle for robotklyngen
på Fyn. Et eksempel på, at det
offentlige og det private erhvervsliv
supplerer hinanden.
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« Odense har et tæt netværk af
mennesker, som hjælper hinanden.
Man mødes til receptioner, gå-hjemmøder, man ses i de lokale sportsklubber,
og alt handler om robotter. »
Enrico Krog Iversen, CEO, OnRobot

sig over flere hundrede kilometer, kan man cykle fra den ene virksomhed
til den anden i den fynske robotklynge – også selv om nogle af turene vil
give noget sved på panden.
Odense Universitet er en afgørende del af robotklyngens succes, og det
gælder i det hele taget for klyngerne, at de arbejder tæt sammen med
forskningsmiljøerne. Det er til gensidig fordel. Virksomhederne får
adgang til værdifuld viden. Til gengæld får universiteterne konkrete
erfaringer at trække på, som kan blive til ny forskning. Det usædvanlige
for robotklyngen i Odense er, at samarbejdet begyndte tidligt, og at universitetet er ret ungt – det blev først etableret i 1966.
Et møde mellem universitetets forskere og fynske industrivirksomheder i
midten af 80’erne fik stor betydning. Universitetets ansatte og studerende
havde udviklet en metode, der kunne bruges til at simulere robotters bevægelser og hjælpe med at styre dem. Det vakte Lindøværftets udviklingschef,
Torben Andersens, interesse.

Det tætte netværk
Lindøværftet var som andre danske skibsværfter under enormt pres fra
billigere værfter i udlandet, særligt i Asien, men ejeren, A.P. Møller, havde
indtil da valgt at holde liv i det. Lønudgifterne var imidlertid voldsomme
i forhold til de billigere asiatiske konkurrenters, og derfor var A.P. Møller
ivrig efter at få mere automatisering. Lindøværftet og Odense Universitet
begyndte et samarbejde, der fik vidtrækkende konsekvenser og førte til,
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TIDSLINJE FOR DEN DANSKE
ROBOTKLYNGE
> 1985: Lindø-værftet begynder at teste og benytte robotteknologi.
> 1999: A.P. Møller Fonden donerer 75 mio. kr. til SDU til opførelse af bygning
til Institut for Produktionsteknologi.
> 1999: Teknologisk Institut etablerer Center for Robotteknologi,
som i dag er Nordeuropas største kompetencecenter inden for 		
automation og robotteknologi.
> 2001: Forskningsprojektet AMROSE startes (Autonomous Multiple Robot 		
Operation in Structured Environments). Finansieringen kommer 		
fra midler fra Lindø, Akademiet for De Tekniske Videnskaber, SDU og et
informatikprogram under De Strategiske Forskningsråd.
> 2002: Kompetence- og innovationsnetværket RoboCluster dannes.
> 2001-2004: Et forskerhold modtager en række bevillinger fra bl.a. Rådet
for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden til at ’genopfinde’
industrirobotten.
> 2005: Universal Robots stiftes af forskerne, der har udviklet ideen til UR5,
som er en let, brugervenlig, samarbejdende og fleksibel cobot,
der er designet til automatisering i små og mellemstore 			
industrivirksomheder.
> 2008: Vækstfonden, SDI og Enrico Krog Iversen indskyder i alt 10 mio. kr.
i Universal Robots. Enrico Krog Iversen indtræder som ny CEO.
> 2013: Niels Jul Jacobsen (som på dette tidspunkt sidder i Universal Robots’
bestyrelse) stifter Mobile Industrial Robots (MiR).
> 2014: Kommunesamarbejdet Udvikling Fyn etablerer Odense Robotics samt
kuvøsen for nye robotvirksomheder Odense Robotics Start-up Hub.
> 2015: Teradyne køber Universal Robots for 1,9 milliarder kroner
(+bonusser for ca. 500 mio. kr.)
> 2015-2018: En lang række nye robotvirksomheder etableres. F.eks. On Robot,
Flow Robotics og Purple Robotics.
> 2018: Teradyne køber MiR for 1,7 mia., heraf 0,7 mia. kr. i bonusser.
Kilde: Irisgroup, ‘Den danske robotklynge i et globalt vækstperspektiv’, december 2019

Testområdet hos Universal Robots
i Odense. Al produktion foregår
i Odense, og når robotterne er
samlet, bliver de testet, inden de
pakkes og sendes ud i verden.
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at Forskerparken Fyn og Lindøcenter for Anvendt Matematik blev oprettet,
og forskere, studerende og udviklere på Lindøværftet arbejdede sammen
om at skabe robotter, der uden forhåndsprogrammering kunne svejse
skibsdele sammen, og i 1994 lykkedes det. Når det var vigtigt, skyldes det,
at det er kostbart at skulle programmere robotter til hver enkelt opgave,
medmindre robotterne skal udføre præcis samme opgave mange gange.
Det skal de for eksempel, når det gælder samlingen af biler, men store
containerskibe bygges der relativt få af.
Samarbejdet og den viden, som opstod i forbindelse med det, blev fundamentet for robotklyngen. Undervejs har der været en del op- og nedture,
men i 2015 blev robotklyngen for alvor kendt uden for Odense, da Universal Robots blev solgt til amerikanske Teradyne for knap to milliarder
kroner. Universal Robots er den lokale berømthed, men det er det samlede
miljø, som skaber succesen. Det danske robotmiljø er i dag det globalt
hurtigst voksende inden for industrirobotter, viser en analyse fra Damvad Analytics fra december 2019, og selv om der er robotvirksomheder
andre steder i verden end på Fyn, er mere end hver tredje placeret i den
fynske robotklynge.
Den samme analyse konstaterer også, at samarbejdet i klyngen har givet en
afgørende fordel: “Generelt fremstår det danske økosystem og samarbejdet
mellem de forskellige aktører (virksomheder, universiteter, myndigheder,
klyngeorganisationer mv.) på robotområdet ekstraordinært stærkt. Ingen
andre europæiske lande har tilsyneladende arbejdet lige så systematisk
og strategisk med at gøre udvikling og produktion af robotter til et selvstændigt vækstområde.”
Aviserne har med vanlig sans for det dramatiske døbt Enrico Krog Iversen
‘Robotkongen’. Han var CEO for Universal Robots fra 2008 til 2016 og har
siden 2018 været CEO i OnRobot, en anden odenseansk robotsucces. Jeg møder ham i hans hjem i Odense sammen med hans hustru, og det er tydeligt
på både størrelsen og indretningen af hjemmet, at han har gjort det godt.
Da jeg taler med ham om, hvorfor robotklyngen virker, nævner han netop
nærheden.
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Den fynske
robotklynge skaber

23

nye job om ugen.
Kilde: Damvad Analytics

“Odense har et tæt netværk af mennesker, som hjælper hinanden. Man
mødes til receptioner, gå-hjem-møder, man ses i de lokale sportsklubber, og
alt handler om robotter. Konkurrenterne taler med hinanden, man møder
leverandører og kommende medarbejdere og investorer. På et tidspunkt
var der noget politisk snak om, at man ville flytte nogle af robotaktiviteterne til København, fordi man troede, at det ville styrke Danmarks internationale position. Det viser bare, at man overhovedet ikke har forstået,
hvad en klynge går ud på,” siger Enrico.
Samme melding kommer fra Mikkel Christoffersen, som er Cluster
Director i Odense Robotics, der er forbilledet for Sound Hub i Struer – en
organisation, som hjælper klyngen til at fungere og både kan sikre hjælp
til iværksættere, der gerne vil gøre en idé til virksomhed, og etablerede
virksomheder, som ønsker at blive større.
“Vi har ugentlige morgenmadsarrangementer, fyraftensmøder, netværksarrangementer osv. hos hinanden. Det betyder også, at vi hele tiden
kan finde samarbejdspartnere eller sparringspartnere til de unge start-ups,
og derfor er vi attraktive,” siger Mikkel.
På min tur rundt i robotklyngen møder jeg masser af begejstring. En ung
ukrainer har opfundet en undervandsrobot, der kan filme skroget på store
skibe, mens de sejler, så den kan analysere, hvilke reparationer skibet har
brug for. Det sparer enorme summer, når skibene skal i dok, at det arbejde
allerede er foretaget. Hans mål er at videreudvikle robotten, så den også
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kan foretage simple vedligeholdelsesopgaver, mens skibet sejler. Jeg spørger, hvorfor han lige har valgt Odense.
“Det er verdens centrum for robotindustrien. Der er en masse uddannelse,
udvikling og viden, jeg kan hente her. Alle taler om Odense. Det er her, det
sker.”
Syddansk Universitet i Odense er som nævnt en vigtig del af klyngen, og
her er Henrik Bindslev, dekan for det tekniske fakultet, også synligt stolt
over, hvad robotklyngen præsterer. Han viser mig rundt på SDU og tager
mig blandt andet ned i universitetets robotcenter. Vi møder et par iværksættere, som er udklækket af SDU.
Jeg sætter mig ind i bilen og kører mod København. På vej over Storebæltsbroen lyser pylonerne op. Engang var der vældig modstand mod den. Det
får mig til at tænke på den talemåde, som den amerikanske forfatter og
journalist Mark Twain er citeret for: “Jeg elsker fremskridt. Det er forandringer, jeg er imod.” Det opsummerer nok meget godt vores holdning til
mange af de forandringer, som sker, også inden for robotteknologien og
digitaliseringen, indtil vi er overbeviste om, at de er fremskridt.
Det minder mig om, at jeg engang hørte Claus Jensen, Dansk Metals formand, sige, at Danmark skal være det land i verden med den mest automatiserede produktion. At vi skal have flere robotter end Japan og Sydkorea.
Her kan man da tale om at gribe fremskridtet, også selvom det kræver
forandringer af en medlemsskare, som tidligere har frygtet at blive overflødige på robottens alter. Claus Jensens tilgang har i høj grad medvirket
til at skabe robotsuccesen i Odense.

Der var stor modstand mod
Storebæltsbroen. Landsforeningen
mod Storebæltsbroen havde flere
end 15.000 medlemmer. I dag har den
bundet landet tættere sammen.
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Og så skal man i robotklyngen ikke glemme kommunen. Den har været
afgørende for at bringe klyngen i position som verdens robotcentrum og
arbejder aktivt på at tiltrække investeringer. Hvilken anden kommune
har en håndfuld investment managers, som fokuserer på at tiltrække
profesionelle finansielle spillere og ovenikøbet en investment manager
dedikeret til at skaffe kapital til de nystartede og voksende virksomheder?
Robotklyngen i Odense emmer af virkelyst, idérigdom, initiativ og aktivitet. Her er mennesker fra hele verden, men de deler stoltheden over, hvad
de er med til at skabe.

Samarbejde – en gammel dansk tradition
Dagen efter skal jeg besøge Thomas Krogh Jensen, som er administrerende
direktør i Copenhagen Fintech, som tidligere nævnt en klynge for de mange
danske virksomheder, der arbejder med teknologi til finansielle løsninger.
Danmark er gennemdigitaliseret, og danskerne har en høj grad af tillid til
digitale muligheder, så derfor har vi her et forspring.
Det er på mange måder en vild klynge, blandt andet har den forstået at
få civilsamfundet med foruden banker, pensionskasser osv. Den humanitære organisation Care Danmark er blandt sponsorerne. Det samme er
fagforeningen DJØF. En af årsagerne er, at retfærdige og smidige måder
at overføre penge på, spare op på osv. faktisk er med til at løse problemer
med fattigdom, korruption og ulighed.
Thomas nævner noget vigtigt om klyngerne: Danmark er god til dem. Vi
er vant til at arbejde sammen, måske fordi vi er et lille land med en lang
tradition for fællesskab snarere end konkurrence,og en ret flad hierarkisk
struktur. Men det er nødvendigt med langsigtet kapital, hvis de skal fungere. På den måde er de ikke anderledes end virksomheder. De hurtige
investeringer er med til at dirigere efterspørgslen i den rigtige retning – så
klyngen kan opfylde behovet i markedet her og nu – og det er godt. Men
innovation tager tid, og virksomhederne i klyngen skal føle, at der er råd
til at pleje dem og give dem gode muligheder for at udvikle, lære, begå fejl
og vokse sig større. Og de har brug for at lære at skalere.
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Klynger kan noget. Som bestyrelsesformand i Dansk AM Hub kan jeg mærke, hvor stor en forskel det gør, at vi kan lære af hinanden, og at vi sammen
står stærkere, end vi ville have gjort hver for sig. Dansk AM Hub er en lille og
ligesom Sound Hub Denmark meget specialiseret klynge. Den beskæftiger
sig med det, som hedder Additive Manufacturing, især 3D-print. Danmark
har allerede skabt en håndfuld succeser indenfor feltet, blandt andre
Particle 3D, som 3D-printer knoglemateriale og dermed kan gøre det lettere
at skabe reservedele til kroppen. De er på vej ud for at erobre verden og
har allerede rejst en del venturekapital.
Ambitionen i Dansk AM Hub er at designe, udvikle og producere dansk
bæredygtighed gennem additive manufacturing. Det er ressourcebesparende, fordi der ikke er spild i fremstillingsprocessen. Vi arbejder både
med små start-ups, med små og mellemstore virksomheder og med danske
kæmper som Grundfos og Danfoss. Og vi samarbejder med uddannelsesTeodor Petrov, arkitekt og industriel
designer, stifter af og CEO for TLP
Robotics, arbejder blandt andet med
at 3D-printe robotter.
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institutioner og internationale virksomheder. Alt det ville vi have haft
svært ved at gøre, hvis vi bare var individuelle virksomheder. Og vi ville
slet ikke have kunnet gøre investorerne så interesserede, som de er nu.
Industriens Fond har set den langsigtede vision for klyngen og investeret
over 45 millioner kroner over en periode på fire år i at få klyngen på benene.
De penge har sikret, at projektet er blevet flyvefærdigt. Der har været tillid
til, at klyngen kan overleve, og at den kan tiltrække nye partnere og dermed
på sigt blive ikke alene selvfinansierende, men en økonomisk succes.
På mange måder viser klyngerne noget af det fineste ved den danske samfundskontrakt: Vi kan arbejde sammen på tværs, så både virksomheder,
myndigheder, forskningsinstitutioner og civilsamfund ser bort fra deres
forskelligheder og kombinerer kræfterne for at skabe noget godt. Virksomhederne støtter lokalsamfundet, og lokalsamfundet støtter virksomhederne. Og de løsninger, som bliver skabt, er med til at skabe grundlaget
for et bedre samfund langt videre end i et lille geografisk område. I Sound
Hub i Struer talte Peter begejstret om, hvordan lyd og akustik bliver en
stadigt vigtigere faktor i sundhedsverdenen. Det gælder helt konkret i
sundhedsteknologi som stetoskoper, men også mere indirekte i lyd og larm
som en faktor i stress og arbejdsklima. Vi har i dag høretelefoner, som kan
eliminere larm. I Sound Hub arbejder de med hele rum og bygninger, som
fjerner støj.
Nok så vigtigt er klyngerne en måde at få virksomhederne til at blive i
Danmark på. Selv om Universal Robots og Mobile Industrial Robots blev
opkøbt af den udenlandske kæmpe Teradyne baseret i Boston, bliver
virksomhederne her, fordi robotklyngen giver de bedste betingelser.
Virksomhederne når at slå rødder, og de bliver sværere at flytte, for de
er afhængige af at ligge tæt på ligesindede. Og klyngerne skaber arbejdspladser på flere niveauer: Vi får viden i form af højt betalte forskere og
specialister, vi får underleverandører, vi får grobund for start-ups, job
til nyudklækkede kandidater osv. Det er lettere at tiltrække specialister
og vidensarbejdere udefra, når de har mange virksomheder at vælge
imellem og ikke bare skal træffe en stor beslutning om at flytte, ofte
med hele familien, uden alternativer, hvis jobbet ikke udvikler sig som
ventet og håbet.
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Politikerne taler meget om et Danmark i balance. Om at vi skal have vækst
og sammenhængskraft og arbejdspladser både i provinsen og i København.
Jeg er helt enig. Til gengæld finder jeg, at de statslige udflytninger er en
meget lidt effektiv måde at sikre det på. Hvad skal Økonomisk Råd i Horsens? Politikerne skaber et ‘København mod provinsen’, by mod land, rig
mod fattig. Det er falske modsætninger. Alle har en interesse i, at det går
godt i hele landet. Vi skal have alle med, men det er altså ikke gjort ved at
flytte nogle symbolske stillinger ud et sted, hvor vi undervejs skaber en
masse rod og mister en masse viden.
Hvis politikerne virkelig vil skabe et godt grundlag for vækst i hele Danmark, går de all-in på klyngerne. De er baseret på noget virkeligt, der
allerede findes lokalt. Nogle klynger vil være små. Ikke alle vil lykkes,
men de har en langt bedre chance, fordi de er bygget på fællesskaber, på
noget konkret. Mange politikere forstår det, tror jeg. Erhvervsministeriet
har for nylig sat sig i spidsen for strategien ‘Erhvervsfremme i Danmark
2020-2023’, hvor vægten blandt andet er på de spirende danske klynger,
deres styrker, og hvordan de kan hjælpes til at blive stærkere.
I Struer er der stolthed over at være Lydens By. Det er et arbejde, som er
rodfæstet lokalt, selv om det er støttet fra mange steder. Odense bobler
af entusiasme over sin robotteknologi. I Korea og Kina kender mange produktionsvirksomheder Danmark for det, som vi har opbygget i
Odense. Esbjerg er gået fra at lugte af fisk og penge til at være med til
at udvikle og skabe vedvarende energi nu og her og i fremtiden. Der er
masser af muligheder for at bygge videre på alt det, der allerede er skabt
rundtomkring. Klyngerne kan, hvad udflytningerne aldrig kommer til:
skabe vækst i hele landet.

SAMFUNDSKONTRAKTEN

EN DANMARKSREJSE PÅ JAGT EFTER FREMTIDEN
Tue Mantoni, tidligere direktør i Bang & Olufsen og Triumph Motorcycles,
tager i ‘Samfundskontrakten’ Danmark rundt for at finde svaret på, hvordan
vi skaber et stærkere Danmark, hvor samspillet mellem velfærd og velstand
får de bedste betingelser.
Undervejs fortæller han om sine egne erfaringer, om Danmarks rolle
internationalt og om pligten til at give et bedre Danmark videre til næste
generation. En opgave, der ikke er blevet mindre vigtig med en corona-krise,
der demonstrerer, hvor gensidigt afhængige erhvervsliv og samfund er.

« Vi har brug for en bred debat i samfundet, hvor vi ikke
tager hele det velfungerende danske samfund for givet,
og hvor vi kan diskutere samfundskontrakten og sørge
for, at den også bliver brugt til at skabe noget nyt. »
- Tommy Ahlers, iværksætter, tidligere uddannelses- og forskningsminister

« Faktisk burde de rigeste være dem, der er allergladest
for samfundet, for det er samfundet, der har gjort det
muligt for dem at blive rige. »
- Tor Nørretranders, forfatter

« Vi skal kombinere kapitalismens styrker med en
samfundskontrakt, der sikrer, at vi sætter noget i værk,
der gavner samfundet, ikke blot os selv. »
- Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, Siemens og A.P. Møller – Mærsk
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