
	  
Ind	  bag	  facaden	  med	  serie-‐iværksætteren	  	  
	  
Den	  farverige	  forretningsmand	  Jesper	  Øhlenschlæger	  har	  
etableret	  virksomheder	  i	  USA,	  Kina	  og	  Europa.	  Nu	  fortæller	  han	  
sin	  hæsblæsende	  historie	  blandt	  andet	  om	  at	  blive	  fyret,	  når	  
man	  føler	  sig	  på	  toppen,	  og	  om	  at	  have	  arbejdet	  i	  otte	  forskellige	  
brancher	  på	  15	  år.	  	  
	  
Ulla	  Bechsgaard,	  Ledersucces.dk	  
	  
”Magtens	  korridor	  –	  en	  iværksætters	  bekendelser”	  
Jesper	  Øhlenschlæger	  
Mussmann’	  Forlag	  
415	  sider	  
299,95	  kroner	  
******	  
	  
	  
Han	  er	  vild,	  fræk	  og	  underholdende.	  Han	  har	  skrevet	  en	  bog,	  
fordi	  han	  har	  en	  masse	  at	  skælde	  ud	  over,	  men	  også	  fordi	  han	  
er	  fyldt	  af	  gå	  på	  mod	  og	  sprællevende	  innovationslyst;	  og	  helt	  
sikkert	  fordi	  han	  vil	  fortælle	  om	  det	  herlige	  liv	  som	  
iværksætter.	  
Hos	  den	  42-‐årige	  Jesper	  Øhlenschlæger	  er	  der	  masser	  af	  
arbejde	  –	  lange	  dage	  og	  weekender,	  der	  også	  bliver	  inddraget	  
til	  forhandlinger	  –	  men	  der	  er	  så	  også	  spændende	  rejser	  med	  
familien,	  sjove	  bekendskaber	  og	  indfrielse	  af	  drømmen	  om	  at	  
bygge	  sin	  egen	  fantastiske	  bolig	  tegnet	  af	  landets	  bedste	  
arkitekter.	  	  



Jesper	  Øhlenschlæger	  er	  ikke	  en	  type,	  der	  gemmer	  sig	  i	  
busken;	  hos	  ham	  er	  der	  ikke	  noget	  	  ”det	  tør	  jeg	  ikke”,	  
tværtimod	  er	  han	  hele	  vejen	  igennem	  drevet	  af	  lysten	  til	  at	  
prøve	  noget	  nyt	  og	  til	  at	  tjene	  penge	  på	  nye	  måder.	  
	  
Han	  er	  manden	  bag	  blandt	  andre	  typehusfirmaet	  M2	  A/S	  ,	  
vindmølleselskabet	  Skykon	  A/S	  og	  fonden	  Dansk	  Egenkapital.	  
Ingen	  af	  selskaberne	  er	  han	  med	  i	  mere.	  Enten	  sælger	  han	  
firmaerne,	  eller	  også	  går	  de	  konkurs,	  eller	  nogen	  beder	  ham	  
om	  gå,	  fordi	  andre	  ikke	  mener,	  han	  er	  den	  rette	  mand	  for	  
firmaet.	  
	  
Der	  er	  en	  vis	  bitterhed	  at	  spore	  hos	  iværksætteren;	  men	  
imponerende,	  at	  han	  ufortrødent	  fortsætter	  med	  at	  få	  ideer	  og	  
starte	  nyt.	  Den	  mest	  spektakulære	  begivenhed	  i	  
Øhlenschlægers	  entreprenørliv	  var,	  da	  han	  i	  2008	  blev	  fyret	  
fra	  Skykon,	  som	  senere	  gik	  konkurs.	  Det	  er	  en	  yderst	  
interessant	  historie,	  hvor	  vi	  som	  læser	  bliver	  klogere	  på,	  
hvordan	  millionærerne	  jonglerer	  med	  pengene,	  og	  hvordan	  
manglende	  fokus	  på	  driften	  kan	  ødelægge	  en	  virksomhed.	  
Først	  bliver	  en	  række	  virksomheder	  købt	  op	  og	  samlet	  i	  
Skykon.	  Efter	  konkursen	  kan	  de	  tidligere	  sælgere	  købe	  
virksomhederne	  tilbage	  til	  en	  spotpris	  samtidig	  med,	  at	  de	  kan	  
fornøje	  sig	  over	  millionerne	  fra	  det	  tidligere	  salg.	  Taberne	  er	  
aktionærerne!	  	  
	  
Grimme	  historier.	  Beskrivelsen	  af	  Skykon	  giver	  et	  sjældent	  
indblik	  i	  først	  den	  fascinerende	  tid	  med	  at	  bygge	  et	  selskab	  op	  
og	  senere	  den	  grimme	  tid,	  når	  det	  pludselig	  ikke	  længere	  
handler	  om	  at	  drive	  en	  virksomhed,	  men	  derimod	  
udelukkende	  om	  spekulation	  ved	  køb	  og	  salg.	  Bogens	  Skykon-‐



del	  vil	  helt	  sikkert	  give	  voldsomt	  spændende	  diskussioner	  på	  
landets	  uddannelsesinstitutioner.	  Desværre	  hører	  vi	  dem	  kun	  
fra	  Jesper	  Øhlenslægers	  synspunkt,	  så	  man	  skal	  som	  læser	  
bevare	  sig	  kritiske	  sans.	  Men	  tak	  alligevel	  til	  forfatteren,	  fordi	  
han	  tør!	  
	  
Om	  det	  fremmer	  Øhlenslægers	  egen	  sag,	  når	  han	  næste	  gang	  
skal	  rejse	  penge,	  at	  han	  har	  skrevet	  denne	  bog,	  tvivler	  jeg	  på,	  
men	  han	  er	  nok	  så	  fandenivolsk,	  at	  det	  ikke	  interesserer	  ham.	  
Det	  er	  ikke	  behagelig	  læsning,	  når	  Jesper	  Øhlenslæger	  ruller	  
sig	  ud	  med	  kritik	  af	  de	  personer,	  han	  har	  stødt	  sig	  på.	  For	  
eksempel	  skriver	  han	  om	  en	  navngiven	  person,	  at	  han	  ”virker	  
noget	  selvoptaget	  og	  underligt	  fokuseret	  på	  at	  imponere	  mig”.	  
Om	  en	  anden	  navngiven	  person	  skriver	  han,	  at	  han	  puster	  sig	  
op	  og	  ikke	  har	  det	  mandat,	  han	  giver	  det	  ud	  for,	  at	  han	  har.	  
En	  tredje	  får	  denne	  salut:	  ”Mandens	  selvværd	  var	  så	  lille,	  at	  
han	  ønskede	  at	  trampe	  på	  mit”.	  	  
	  
Bogen	  er	  ikke	  en	  håndbog	  i	  virksomhedsdrift.	  Det	  er	  ikke	  en	  
bog,	  der	  udpensler	  læresætninger	  for	  iværksættere.	  
Forfatterens	  ønske	  er	  at	  motivere	  andre	  til	  at	  igangsætte	  nye	  
virksomheder.	  Forretningsplaner	  bliver	  udarbejdet	  
efterfølgende	  for	  bankens	  skyld.	  Ideen	  opstår	  på	  et	  stykke	  
papir	  og	  igangsættes	  uden	  store	  analyser	  og	  konsulenter	  i	  
rygsækken.	  	  
Ofte	  er	  erhvervsbøger	  rene	  skønmalerier.	  Det	  kan	  man	  ikke	  
sige	  om	  denne,	  selvom	  Øhlenstlæger	  ind	  i	  mellem	  er	  meget	  
selvforherligende.	  Heldigvis	  fortæller	  han	  også	  ind	  i	  mellem	  
om,	  når	  han	  selv	  fejler.	  Han	  mener,	  at	  det	  er	  fiaskoen,	  der	  
motiverer	  successen.	  	  



Bogen	  ville	  have	  vundet	  ved	  lidt	  mere	  selvkritik	  fra	  
forfatterens	  side	  og	  ved	  at	  være	  blevet	  strammet	  op	  –	  415	  
sider	  er	  en	  lang	  bog	  for	  travle	  erhvervsfolk.	  	  
	  
Om	  forfatteren	  
• Jesper	  Øhlenschlæger	  er	  uddannet	  indenfor	  Shipping	  hos	  
A.P.Møller.	  Kom	  ind	  som	  elev	  på	  et	  wildcard	  

• Han	  er	  cand.	  jur.	  med	  møderet	  for	  Landsretten	  
• Idemand,	  stifter,	  medejer	  og	  leder	  af	  virksomhederne:	  
VerPan	  A/S,	  EVO	  Managrement	  A/S,	  M2	  A/S,	  Skykon,	  
Dansk	  Egenkapital	  A/S	  m.fl.	  

	  
Citat:	  
”I	  samme	  sekund	  jeg	  så	  Kaj	  Thorén,	  vidste	  jeg,	  at	  de	  nu	  
havde	  truffet	  en	  fatal	  og	  følelsesmæssig	  beslutning”.	  
Jesper	  Øhlenslæger	  om	  det	  øjeblik,	  han	  blev	  klar	  over,	  at	  han	  skulle	  fyres	  som	  adm.	  direktør	  for	  
Skykon.	  

	  
	  
	  
	  


