
Jesper	  Buch	  uden	  filter	  
	  
I	  2011	  solgte	  Jesper	  Buch	  sine	  sidste	  aktier	  i	  Just-‐Eat.	  Han	  var	  blevet	  mangemillionær	  
og	  besluttede	  at	  vandre	  Caminoen	  –	  en	  pilgrimsrute	  på	  835	  km,	  som	  slutter	  i	  Santiago	  
de	  Compostela	  i	  Spanien.	  
	  
Ulla	  Bechsgaard	  /	  Ledersucces.dk	  
	  
”Kick-‐ass	  –	  fra	  kælder	  til	  milliard”	  
Jesper	  Buch	  med	  Mai	  Bakmand	  
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Mangemillionæren	  Jesper	  Buch	  er	  blevet	  tvunget	  til	  at	  holde	  op	  med	  at	  kalde	  sig	  
grundlæggeren	  af	  Just-‐Eat.	  I	  dag	  betegner	  han	  sig	  som	  Leading	  Cofounder.	  Historien	  er,	  at	  han	  
i	  2000	  sad	  i	  Oslo	  og	  havde	  lyst	  til	  en	  pizza,	  og	  ikke	  kunne	  finde	  ud	  af	  at	  få	  fat	  i	  en.	  Det	  fødte	  
ideen	  til	  en	  ny	  måde	  at	  bestille	  fastfood	  på,	  som	  skulle	  foregå	  på	  internettet.	  Han	  ville	  udvikle	  
et	  end-‐to-‐end	  system	  for	  bestilling	  og	  betaling	  af	  mad	  på	  nettet.	  Konceptet	  skulle	  gøre	  livet	  
lettere	  for	  både	  restauratører	  og	  slutkunder.	  
	  
Han	  fik	  nogle	  venner	  med	  på	  ideen	  blandt	  andet	  den	  velhavende	  Carsten	  Mikkelsen,	  der	  stod	  
bag	  Crazy	  Daisy-‐kæden	  med	  58	  diskoteker.	  Jesper	  havde	  selv	  arbejdet	  på	  Crazy	  Daisy	  i	  
Herning,	  hvor	  han	  havde	  gjort	  indtryk	  med	  sit	  engagement	  og	  sine	  lederevner.	  Lige	  fra	  han	  
var	  purung	  havde	  han	  haft	  masser	  af	  iværtsætterånd	  og	  havde	  blandt	  andet	  haft	  ansvar	  for	  en	  
pølsevogn	  i	  Blåvand,	  som	  blev	  en	  god	  forretning,	  fordi	  den	  holdt	  åbent	  hele	  natten.	  
	  
Den	  virksomhed,	  Jesper	  Buch	  og	  Carsten	  Mikkelsen	  var	  i	  gang	  med	  at	  opbygge	  hed	  
Foodzoom.	  Pludselig	  opdager	  de,	  at	  tre	  andre	  iværksættere	  har	  fået	  præcis	  den	  samme	  ide.	  De	  
er	  ikke	  så	  langt	  fremme	  som	  Foodzoom	  rent	  teknisk,	  men	  de	  har	  det	  bedste	  navn	  Just-‐Eat.	  De	  
to	  virksomheder	  slår	  sig	  sammen,	  formentlig	  mere	  af	  nød	  end	  af	  lyst,	  men	  finder	  efter	  et	  
stykke	  tid	  ud	  af,	  at	  samarbejdet	  ikke	  går.	  De	  tre	  fra	  Just-‐Eat	  er	  ude	  af	  virksomheden,	  mens	  
Jesper	  Buch,	  Carsten	  Mikkelsen	  og	  de	  øvrige	  støtter	  sidder	  tilbage	  med	  det	  gode	  navn.	  
	  
Det	  har	  altid	  været	  sådan,	  at	  sejrherren	  skriver	  historien.	  Og	  sådan	  er	  det	  også	  i	  denne	  bog,	  
som	  Jesper	  Buch	  har	  skrevet	  sammen	  med	  Mai	  Bakmand.	  Heldigvis	  har	  han	  haft	  en	  
medforfatter	  på,	  ellers	  var	  det	  løbet	  løbsk	  for	  ham	  i	  selvforherligelse.	  At	  der	  ind	  i	  mellem	  er	  
smurt	  lidt	  tykt	  på,	  ændrer	  ikke	  ved,	  at	  bogen	  giver	  et	  rigtig	  godt	  indblik	  i	  en	  iværksætters	  
besættelse	  af	  at	  udvikle	  virksomheden,	  hans	  kvaler	  med	  at	  give	  plads	  til	  andre,	  når	  den	  
vokser,	  og	  hans	  endelige	  og	  nødvendige	  farvel	  til	  ”barnet”,	  når	  det	  er	  blevet	  voksent	  og	  skal	  
stå	  på	  egne	  ben.	  	  
	  
Just-‐Eat	  er	  en	  bragende	  international	  succes,	  og	  Jesper	  Buch	  indrømmer	  selv,	  at	  det	  var	  
nødvendigt,	  at	  en	  anden	  ledertype	  stod	  i	  spidsen	  for	  virksomheden,	  da	  den	  skulle	  rulles	  ud	  på	  



verdensplan,	  end	  da	  den	  skulle	  opbygges.	  Han	  ansatte	  selv	  den	  CEO,	  som	  han	  beskriver	  som	  
sin	  banemand	  –	  som	  den,	  der	  langsomt	  pressede	  ham	  ud	  af	  virksomheden.	  
	  
Om	  den	  store	  beslutning	  at	  sælge	  en	  stor	  del	  af	  sine	  aktier	  i	  2009	  siger	  han:	  
”Det	  var	  en	  kæmpe	  beslutning,	  men	  den	  var	  nødvendig,	  fordi	  jeg	  ikke	  troede	  på	  den	  direktør,	  
jeg	  selv	  havde	  ansat,	  og	  jeg	  ville	  ikke	  gå	  på	  kompromis	  med	  mine	  værdier	  i	  forhold	  til	  
virksomhedsdrift	  og	  håndtering	  af	  personale”.	  
	  
Jesper	  Buch	  indrømmer	  dog	  et	  andet	  sted,	  at	  han	  har	  lært	  en	  hel	  del	  af	  den	  nye	  direktør;	  men	  
mellem	  linjerne	  løber	  der	  en	  rød	  tråd	  om,	  at	  Jesper	  Buch	  helst	  vil	  ha’	  det	  som	  dengang,	  han	  
byggede	  virksomheden	  op.	  Der	  blev	  arbejdet	  igennem,	  livet	  var	  virksomheden	  alle	  døgnets	  
timer	  både	  for	  ham	  og	  medarbejderne.	  Virksomheden	  var	  en	  drengeklub.	  Alle	  ansatte	  var	  
mænd,	  og	  sådan	  ville	  Jesper	  Buch	  også	  ha’	  det	  skulle	  være.	  	  	  
	  
Eventyret	  varede	  i	  ti	  år	  for	  Jesper	  Buch.	  I	  dag	  er	  han	  så	  velhavende,	  at	  han	  kan	  leve	  det	  søde	  
liv	  i	  Spanien	  med	  adskillige	  biler	  og	  huse.	  Han	  har	  også	  fået	  tid	  til	  familie	  og	  har	  i	  dag	  to	  børn.	  
Hans	  drøm	  om	  at	  tjene	  så	  mange	  penge,	  at	  han	  og	  hans	  familie	  kan	  leve	  af	  dem	  resten	  af	  livet	  
er	  gået	  i	  opfyldelse.	  Men	  han	  tog	  ikke	  selv	  beslutningen	  om	  at	  sælge	  sine	  sidste	  aktier	  og	  
træde	  ud	  af	  virksomheden.	  For	  det	  var	  jo	  iværksætter,	  han	  ville	  være.	  
	  
Da	  Buch	  var	  trådt	  tilbage	  som	  adm.	  direktør,	  skulle	  der	  på	  et	  tidspunkt	  være	  	  et	  World	  
Meeting.	  Den	  nye	  direktør	  ville	  ikke	  have	  sin	  forgænger	  med	  til	  hele	  mødet,	  og	  derfor	  måtte	  
Jesper	  møde	  senere	  end	  de	  andre.	  Han	  beskriver	  det	  sådan	  her:	  
	  
”Hvad	  fanden	  er	  det	  for	  en	  situation,	  jeg	  er	  havnet	  i?	  Jeg	  er	  nervøs	  for	  første	  gang	  i	  min	  Just-‐
Eat-‐historie,	  og	  jeg	  syntes,	  det	  var	  flovt	  at	  gå	  ind	  ad	  den	  dør	  midt	  i	  mødet,	  men	  jeg	  gjorde	  det,	  
fandt	  en	  stol	  langs	  væggen	  og	  satte	  mig	  lige	  så	  stille	  på	  hjørnet	  af	  hesteskoen	  uden	  et	  ord.	  Det	  
var	  rædselsfuldt.”	  
	  
Der	  bliver	  ikke	  lagt	  fingre	  imellem	  i	  bogen.	  Det	  er	  Jesper	  Buch	  uden	  filter.	  Ganske	  spændende	  
og	  bestemt	  en	  bog,	  der	  er	  værd	  at	  læse	  for	  iværksættere	  in	  spe	  og	  alle	  andre,	  der	  gerne	  vil	  
have	  indsigt	  i,	  hvordan	  det	  kan	  være	  at	  opbygge	  en	  virksomhed.	  	  
	  
Også	  Buchs	  renselse	  efter	  han	  forlader	  virksomheden	  –	  hans	  vandretur	  på	  Caminoen,	  hans	  
beslutning	  om	  at	  stoppe	  med	  at	  ryge	  og	  i	  det	  hele	  taget	  hans	  overvejelser	  om	  at	  finde	  en	  ny	  
retning	  i	  livet	  er	  interessant	  og	  bliver	  fortalt	  udførligt	  i	  bogen	  og	  på	  hjemmesiden	  
jesperbuch.com.	  
	  
Om	  Jesper	  Buch	  

• Iværksætter	  og	  en	  af	  grundlæggerne	  af	  internetkonceptet	  Just-‐Eat	  
• Trådte	  ud	  af	  Just-‐Eat	  i	  2011	  
• Er	  i	  dag	  Angel	  investor	  i	  blandt	  andre	  Miinto	  og	  Osuma	  
• Bor	  i	  Puerto	  Banus,	  Marbella,	  Spanien	  
• Læs	  mere	  på	  jesperbuch.com	  

	  



”Det	  hjalp	  i	  det	  mindste	  på	  min	  frustration,	  at	  jeg	  kunne	  tørre	  øjnene	  i	  
pengesedler”	  
Jesper	  Buch	  om	  tiden	  efter,	  han	  solgte	  sine	  aktier	  i	  Just-‐Eat	  
	  
”Jeg	  var	  i	  bund	  mentalt	  og	  følte	  mig	  presset	  ud	  af	  virksomheden”	  
Jesper	  Buch	  


