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I 2000 får Jesper Buch ideen til det, der i dag hedder Just-Eat.dk. I 2001 går 
portalen i luften efter et års forberedelse med en samlet investering på en 
million kroner. I 2007 bliver Just-Eat.dk aps Gazelle-vinder i Region Århus 
med en vækst på 1004 procent. Her i 2011 solgte Jesper Buch sine sidste 
aktier i virksomheden. Nu har han råd til at gøre, hvad han vil. Han bor i 
Marbella, Spanien, og bruger sin tid på at starte flere virksomheder og 
rådgive unge om at være iværksættere. 
 
Jesper Buch bliver sammen med en flok andre yngre iværksættere 
portrætteret i en utraditionel ny bog om iværksætteri. Bogen cirkulerer i 
øjeblikket blandt unge danske iværksættere og købes direkte på forlagets 
hjemmeside. 
 
De to forfattere Katrine Krebs og Camilla Tuborgh har taget initiativ til ‘fri 
og rig’, fordi de syntes, der manglede en inspirationsbog for unge, der er eller 
overvejer at blive iværksættere.  
 



 
 
I bogen bliver flere iværksættere to og to sat i stævne til en samtale. Ofte helt 
forskellige typer som modeskaberen Naja Munthe og Just-Eat-iværksætteren 
Jesper Buch. Over 15 sider samtaler de to om at bygge en virksomhed op, om 
afsavn, om ikke at have tid til ferie, om at have ansatte og om at spare og 
bruge penge på de rette tidspunkter. Følgende iværksættere kan man møde i 
bogen: 
 
Jesper Buch: En af de mest succesrige nutidige iværksættere, der har 
revolutioneret måden at tænke online forretninger på. Ikke bare med Just Eat, 
men også med Miinto og senest Mentaline.  
Naja Munthe: Et eksempel på, at en betalingsstandsning og en nedtur ikke 
nødvendigvis betyder enden på forretningen. Hårdt arbejde og en tro på 
produktet kan vende en synkende skude. 
Solveig Eike: Et eksempel på en uddannelsessøgende, som har startet 
virksomhed samtidig med, at hun studerer.  
Jens  Kristian Andersen: Opfinder og ejer af Event Dispense. Har flere 
gange ramt panden mod muren med sine ideer, men arbejder indædt videre. 
Signe Møller: Stifter af NGO’en ‘100 % til børnene’. Et eksemplet på socialt 
iværksætteri. 
Mads Veiby: Stifter af mobilselskabet M1 er et eksempel på en iværkstæter, 
der åbent siger, at han går efter pengene. Produktet er ligegyldigt.   
Christina Hembo: Designer og ejer af Christina Watches. Hun er et 
eksempel på, at man kan tage et gængs produkt som et ur og tænke det helt 
anderledes. Hun har haft success med diamantbesatte ure. 
Jesper Øhlenschlæger: Multiiværksætter og bagmand til blandt andet 
Verpan, M2 og Skykon. En klassisk serieiværksætter hvis mål er et starte en 
virksomhed, sælge den, og starte en ny.  
Maria Rubinke: En keramiker/kunstner, der med sine porcelænsfigurer på 
ekstremt kort tid har arbejdet sig op i kunstnerisk topklasse, og hvis værker 
sælges til meget høje priser. 
Morten Breum: Verdensberømt DJ, hvis historie er ukendt for de fleste. 



Hårdt arbejde, talent og en passion for musik er mundet ud i en timeløn på 
50.000 kr.  
Sofia Manning:  Manning Inspire. Kendt som coach. Her fortæller hun om 
forretningskvinden Sofia Manning.  
David Fellah: Partner og CEO i designbureauet Designit A/S, som er 
Europas største designbureau. Firmaet blev startet af Felleh og to andre 
partnere i Århus i 1991.  
 
Alle udvalgte interview- og samtale-iværkstætere er mennesker, man kan 
blive inspireret af at lære at kende. Desværre er bogen ikke godt nok forløst. 
Det grafiske bliver lidt for smart. En stor del af bogen er vanskelig at læse, 
fordi der er hvid skrift på farvet papir. Redigeringen burde også have været 
bedre, så det tydeligere fremgik, hvad iværksætterne har bedrevet.  
 
Samtalerne, som heldigvis står med sort skrift på hvidt papir er flere steder 
rigtig spændende, andre steder lidt uinteressante og upræcise. Det er ikke 
altid klart, hvilken historie, forfatterne ønsker at fortælle. 
 
Iværksætter fra A-Z – hvem, hvad, hvorfor og hvordan. Bogens sidste 52 
sider bliver brugt rigtig godt til at give faktuelle oplysninger om: vælg din 
selskabsform, regnskab, budget, moms, patent, sparring, netværk, pro g 
synlighed. 
 
Fotografen Morten Koldby har taget sjove og fremragende billeder af de 12 
interviewede iværksættere. 
 
Om forfatterne 
 
Katrine Krebs har stiftet forlaget perplekspublishing.com, der har udgivet 
denne bog, men primært udgiver app-stories 
 
Camilla Tuborgh har stiftet bolig- og interiørbutikken cahetu.com 
 



Citat: 
“Start mens du er ung – uden ejerbolig, børn og forpligtelser, 
men med masser af tid og lyst til at knokle”. 
Naja Munthe, modedesigner 
 
Citat: 
“Tag udgangspunkt i at dække så mange behov for mange – så skal 
indtjeningen nok komme”.  
Jesper Buch, iværksætter Just-Eat.dk 
 
 
 
 
 
	  


