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Kan jeg redde verden med
en pølsevogn?
Der var en gang en dansk Pølsevogn, der
trængte til forandring. Så kom jeg forbi
,og mit hjerte drømmer om at rette op på
verdens uretfærdighed. Sammen drager
vi på eventyr med en bid af dansk kultur
i kufferten.
Vi tager ud i verden, hvor vi bliver modtaget som venner af folket. Med os har
vi masser af hygge, smil og danske hot
dogs, som vi deler gratis ud. Og som om
det ikke er nok, fortæller vi historier om
mennesker, der trænger til verdens omsorg og dem, der har for meget kan således dele med dem, der har for lidt.

Der bliver skrevet og fortalt om eventyret, og på den måde spredes historien
som ringe i vandet, og endnu flere inspireres til at gøre noget godt for andre.
Vi kommer hjem rigere på oplevelser og
menneskelig glæde samt en pose penge,
der sammen med opmærksomheden går
til oversete og udsatte børn.
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Hvorfor Socialt
Entreprenørskab?
Hvorfor er socialt entreprenørskab vigtigt og interessant? Hvorfor er det vigtigt for Aarhus Universitet, der er med
til at udgive denne bog? David Bornstein
skriver i sin banebrydende bog ”How to
Change the World – Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas”:
“… an important social change frequently begins with a single entrepreneurial
author: one obsessive individual who
sees a problem and envisions a new solution, who takes the initiative to act on
that vision, who gathers resources and
builds organizations to protect and market that vision, who provides the energy
and sustained focus to overcome the
inevitable resistance … “ (s. 3)

Ude i den store verden har en lang række
navnkundige universiteter haft socialt
entreprenørskab på programmet i en del
år. Hvorfor nu det? Stanford University
i Californien skriver om deres social entrepreneurship-aktiviteter:
“Social entrepreneurship is a phenomenon that has captivated the public,
the media, activists, philanthropists, and
social change agents alike. Around the
world, social entrepreneurs are revolutionizing our approaches to problems
like education, the environment, pov-

erty, healthcare, and social justice.
The Executive Program in Social Entrepreneurship is a ground-breaking
new program tailored to the needs and
challenges facing successful social entrepreneurs. The curriculum is tailored to
help participants take enterprises and
innovative models to the next level by
refining their innovations and leveraging their impact.”

På Aarhus Universitet ønsker vi at inspirere uddannelsesmiljøerne til at uddanne
sociale entreprenører. Ikke mindst søger
vi at inspirere de studerende til at lade
sig uddanne til sociale entreprenører.
Faktisk ville vi ønske, at der var fokus på
det på alle videregående uddannelser,
både de lange, mellemlange og korte.
Fannys historie om Socialt
Entreprenørskab

Vi skal i det følgende stifte bekendtskab
med Fanny Posselts historie. Hendes beretning om ”Verdens mest berejste Pølsevogn” er først og fremmest en god, rørende og spændende historie, en case fra
det virkelige liv. Historien om Pølsevognen bliver fortalt med liv og sjæl. Engagementet kan man ikke være i tvivl om,
selvom læseren måske af og til vil føle, at
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nu er det svært at følge med. Men det er
Fannys historie – og den SKAL fortælles af Fanny. Vi andre må bøje os i støvet
for de ting, hun undervejs har fået sat i
gang. Begivenheder som kun få af os vil
komme til at opleve i vort eget liv.
Fanny er i sandhed en ”change artist”.
Hun har betydet en forskel for mange
udsatte mennesker rundt omkring i verden. Men det er ikke meningen, at vi alle
skal være sociale entreprenører på nøjagtigt samme måde. Vi vil bare opfordre
til, at man dropper sine forbehold og lader sig rive med af historien. Måske kan
man bruge det hele rub og stub, måske
bare en flig. Det er tit meget afhængigt
af personligt temperament. Det vigtigste
er dog, at man bliver provokeret, rusket
lidt, så lysten til foretagsomhed og handling breder sig gennem hele kroppen.
Derfor: lad jer endelig irritere af Fanny,
men lad jer også føre med!
Fanny Posselts historie skal dog også
suppleres med nogle mere teoretiske
overvejelser om socialt entreprenørskab.
Det er selvfølgelig nødvendigt at sætte
det hele ind i en ramme, når vi nu advokerer for, at vi skal beskæftige os med begrebet på de videregående uddannelser.
Derfor starter vi med en definition.
Hvad er socialt entreprenørskab?

Entreprenørskab kan defineres som
skabelse af værdi gennem innovation.
Socialt entreprenørskab er efter samme

logik skabelse af social værdi gennem innovation.
Entreprenørskab kaldes tit for ”kommercielt entreprenørskab”. Formålet er selvfølgelig at drive en virksomhed og få den
til at give overskud som enhver anden
virksomhed. Hvis den giver overskud,
vil dette naturligt tilfalde virksomhedens
ejer/ejere.
I den sociale entreprenørskab er det samfundsmæssige perspektiv fremtrædende. Innovationen og de nye muligheder
(”opportunities”) skal bruges til at skabe
værdi for socialt udsatte, lokalsamfundet, miljøet m.m. En del af overskuddet
geninvesteres typisk i sociale formål.
Et eksempel på socialt entreprenørskab,
hvor man virkelig kan se et stærkt element af innovation og nytænkning, er
Grameen Bank. Eksemplet tager udgangspunkt i problematikken: ”Hvordan får man den fattige befolkning i den
tredje verden til at brødføde sig selv?”
Økonomiprofessor fra Bangladesh, Muhammad Yunus, så, hvad der skete i hans
eget land. Bankerne ville ikke låne penge
ud til landbefolkningens projekter, der
så måtte underlægge sig urimelige vilkår
fra lokale ”ågerkarle”. Yunus fandt ud af,
at det i virkeligheden kun drejede sig om
ganske små beløb, som de lokale havde
brug for. Det klassiske eksempel er 42
kurveflettere, der samlet kun havde brug
for et lån på 180 kr. for at komme videre.
Der var altså slet ikke brug for store lån
og ”store” udlånere. Dog skulle låntager-
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ne forpligte sig til at tilbagebetale med
renter i ganske små rater. ”Mikrolånet”
var født.

og Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi (Socialt Entreprenørskab,
GEM –antologi, 2009).

Med dette koncept i hånden rejste Yunus
penge gennem sit internationale netværk, og Grameen Bank var en realitet.
I dag er den selvejet og har haft økonomisk overskud gennem mange år. Næsten 100% af lånene er betalt tilbage.

Der er også en anden god grund til at
adskille kommercielt og socialt entreprenørskab. Denne distinktion skaber
simpelthen en ny gruppe af iværksættere. Flere studerende fra de højere læreanstalter giver nemlig udtryk for, at de
gerne vil være foretagsomme, hvis det
drejer sig om projekter med et socialt
sigte i stedet for projekter med udelukkende kommercielt sigte. De studerende
vil gerne ”gøre noget godt”, altså være
med til at skabe noget af værdi i samfundet. Se bl.a. Tania Ellis: De nye Pionerer,
2006, s. 85 ff.

Grameen Bank er et fremtrædende eksempel på, hvordan en ny måde at anskue tingene på skabte helt nye muligheder for mange.
Hvad er den sociale økonomi?

Har det nogen betydning at adskille
kommercielt entreprenørskab og socialt
entreprenørskab? Ja, det har det. Sagen
er nemlig den, at socialt entreprenørskab
er den naturlige vej til partnerskaber
mellem samfundets forskellige sektorer.
Opgaven er ikke først og fremmest at tjene penge men at løse en konkret opgave.
Derfor må man se sig om i samfundet og
vurdere, hvem man bedst kan løse opgaven sammen med, på tværs af gamle vaner og fordomme.
Derved skabes den sociale økonomi. Det
er en betegnelse (eller ”møntfod”) for
alle de værdier, der opstår i partnerskaber mellem erhvervsliv, det offentlige og
civilsamfundet. Det kan være udveksling
af ydelser, viden, netværk, kompetencer
eller økonomiske midler. Denne definition er inspireret af Lars René Petersen

Det er universitetets opgave at identificere vækstlaget inden for socialt entreprenørskab. Vi er første led i fødekæden,
når det drejer sig om at uddanne iværksættere.
Sandheden er også den, at der er brug for
spotlight på sociale entreprenører alene
af den grund, at de har endnu sværere ved
at finde finansiering end andre iværksættere. Det er vigtigt at bringe frem i lyset,
at virksomheder, som beskæftiger alternative former for arbejdskraft, også kan
have sorte tal på bundlinien.
Socialt entreprenørskab lige nu!

Der har længe været behov for flere
iværksættere i Danmark bl.a. for at
styrke væksten og fornyelsen i dansk er-
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hvervsliv. Her i begyndelsen af det 21.
århundrede er vi begyndt at tale om, at
vi ikke mindst har behov for flere sociale
iværksættere.
Det skyldes, at der nu er øget fokus på
den offentlige sektor. Den får tildelt færre ressourcer, og der bliver færre ”varme
hænder”. På den anden side stiger befolkningens krav til velfærdsydelser.
Tiden er kommet til samarbejde og nye
partnerskaber mellem samfundets forskellige grupper. Socialt entreprenørskab kan blive den katalysator, der er
med til at holde dialogen i gang mellem
de forskellige sektorer.
Som tovholdere i den slags processer har
vi brug for sociale entreprenører uddannet fra Aarhus Universitet.
Vores mål er, at kandidater fra Aarhus
Universitet skal være forsynet med kompetencer, viden, handlingsmuligheder og
best practices fra alle samfundets sektorer: det offentlige, det private og det frivillige Danmark.
Det er vigtigt, at vores kandidater - vi
kunne også kalde dem fremtidens ”sociale innovatører” - overfører viden og
erfaringer fra den ene sektor til den anden. Forhåbentlig kan det være starten
på konkrete samarbejdsprocesser og aftaler. Det er noget sådant, der i praksis
skaber socialøkonomiske virksomheder:
kommuner kan eksempelvis byde ind
med lokaler og arbejdskraft beskæftiget
under særlige vilkår, virksomheder kan
byde ind med sponsorater og viden, civilsamfundet kan byde ind med frivillig
arbejdskraft osv.

Fanny Posselt var, er og forbliver social
entreprenør. Men hun er uddannet kaospilot, så hende kan vi desværre ikke tage
æren for. Ud over at være en unik beretning om et socialt entreprenørskabsprojekt kan hendes historie lære os en masse
om det at være iværksætter.
Alting ændrer sig hele tiden og kræver
løbende realitetstjek, skriver hun et sted.
Fanny kan lære os om at være åben for
ændringer af planen undervejs, hvis det
giver mening. Hun kan lære os om altid
at tage udgangspunkt i den konkrete situation og få det bedste ud af den.
Hun kan lære os om social værdiskabelse
som det styrende element i en forretningsmodel. Hun kan lære os om at gribe
øjeblikket og om at skabe nære relationer, som det videre arbejde kan bygges
på. Om at have fokus på de væsentlige
ting når alting omkring én pludselig går
meget hurtigt, om at bevare et positivt
mindset og have hjertet med i alt, hvad
man laver.
Fannys historie kan frem for alt lære os,
at alt kan lade sig gøre, hvis vi sætter os
klare mål og tør gå efter dem.

Finn Kristensen
Oktober 2010
Aarhus Entrepreneurship Centre,
Aarhus Universitet
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Et livseventyr skabes
Dette er historien om, hvordan jeg tamed vokseværk. Det er et udpluk af virger en pølsevogn under armen og udlekeligheden, som er sat sammen, så du får
ver min drøm om at rette op på verdens
et indblik i min rejse uden at den rumuretfærdighed til trods for, at jeg i 2003
mer det hele. Mit ønske er at inspirere,
står med studiegæld, en kassekredit i
og der er lagt vægt på, HVAD der er sket
bund efter tre år på Kaospiloterne, ingen
på min vej gennem iværksætteriet, og
erfaring fra længerevarende fuldtidsjob,
der er lagt mindre vægt på, hvilke metoingen erfaring med at opbygge en virkder, værktøjer, ledelsesmæssige principsomhed og slet ingen erfaring hverken
per, der inspirerer mig og jeg gør brug af.
indenfor hot dogbranchen eller eksport, ingen
brugbar forretningsplan,
ingen tre-årig strategi og
“Social entrepreneurs believe and then they see. Most
en bank, der tøver med
people have to see to believe. Social entrepreneurs have
at låne mig penge til opseen that end result before it got started.”
start af egen virksomhed
- specielt tøvende er de
Martin Burt – Fundación Paraguaya
omkring købet af en pølsevogn.
Derfor kan jeg da godt
sætte mig for at redde verden med en
pølsevogn. Kan jeg ikke? Og således starter eventyret med Verdens mest berejste
Pølsevogn som drivkraften bag virksomheden Kontutto. Jeg realiserer min livsdrøm, og i 2010 kører den på syvende
år. Hvor der er vilje, er der vej, og socialt
entreprenørskab vækkes til live uden jeg
ved det.
Dette er min historie om, hvordan en
idé bliver til et projekt, der bliver til en
virksomhed, der bliver til en virksomhed

Igennem min tid som iværksætter er der
kaotiske, sjove, inspirerende tider. Der
er udfordrende øjeblikke. Der er dramatiske øjeblikke og øjeblikke, hvor jeg
danser afsted. Alle øjeblikke er lærerige
og er en del af livet som iværksætter med
en virksomhed, der skaber positiv social
forandring for andre globalt, inspirerer
og får mennesker rundt i verden til at
smile, som er økonomisk bæredygtig og
har et endnu ubrugt forretningspotentiale, som skriger efter at blive lukket ud.
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Kan ikke lade være

En god ven af mig refererer en komiker,
der siger, at du har et arbejde, når du kigger på klokken hele tiden og synes, at tiden går meget langsomt. Du har en karriere, når du glemmer at spise, fordi du er
fordybet i dine opgaver. Du har et kald,
når du ikke kan lade være med at gøre
det, du gør. Jeg hører klart til den sidste
kategori. Der er ingen tvivl om, at min
drivkraft kommer indefra, og jeg føler
ikke, jeg arbejder. Jeg lever mit liv! Som
menneske ønsker jeg at gøre noget godt
for andre og rette op på verdens uretfærdighed. Jeg pakker det ind i en virksomhed og er villig til at løbe den risiko,
det er at miste penge og gå konkurs. I
forsøget ligger allerede en rigdom. Søren
Kirkegård siger det på en god måde: ”At
vove er at miste fodfæstet for en stund;
ikke at vove er at miste livet for altid”.
Bogens opbygning

I bogen får du indblik i, hvordan jeg tager de første skridt som uerfaren iværksætter, hvad min virksomhed består af,
dens sociale og økonomiske værdiflow,
hvad der sker på rejsen til Kina og i Sydafrika, Verdens mest berejste Pølsevogn,
hvordan jeg opbygger stærke relationer,
hvor jeg henter min inspiration fra og
sidst, hvad der sker i årene fremover.

Ind imellem er der anekdoter, og der
er refleksioner i de afsnit, der hedder
”tanker om” samt et helt kapitel om mit
mindset som iværksætter, der giver et
yderligere indblik i, hvordan jeg tænker,
og hvordan jeg anskuer forandringer.
Smarty – din ven

Efter hvert kapitel samler jeg nogle pointer i en Smarty. Jeg vil foreslå, at du laver din egen Smarty, som du har ved din
side, mens du læser bogen. Der kan du
løbende skrive de tanker, ideer, do’s &
dont’s, som er relevante for dig. Notér
eventuelt hvad der provokerer, og hvad
der rører dig, for i det ligger der en viden
omkring dig selv, som er værd at finde.
Jeg kalder den Smarty efter devisen:
work smarter not more and harder, og
jeg kunne fristes til at lave mit eget motto, der hedder: du skal nyde, mens du
skal yde.
Husk, at enhver forandring starter med
dig selv. Og det er med Ghandis ord:
”Vær den forandring du vil se i verden”,
at jeg lever og udvikler min virksomhed.
Forresten… Pølsevognen er af hunkøn,
og hun bliver af venner kaldt Pølle.

www.kontutto.com
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Tidslinje
Sommer 2003

Jeg afslutter Kaospilotuddannelsen med projekt Pølsevogn on Holiday

Sommer 2003

Jeg opstarter sammen med partner

Efterår 2003

Jeg bryder ud af partnerskab og starter selv

Forår 2004

Kontutto oprettes

Sommer 2004

Jeg køber Pølsevognen og tager til fodbold EM i Portugal

2005

Pølle er i Italien, England og Tyskland

2006

Pølle er til Tour de France

2007

Pølle kører tværs over USA

2007

Uro omkring økonomi da hovedsponsor trækker sig uventet

Sommer 2008

Pølle er til Le Mans

Efterår 2008

Pølle er i Kina

Forår 2009

Pølle er i Japan for at promovere klimatopmødet i København

Sommer 2009

Jeg modtager Inspirationspris

Efterår 2009

Pølle er i Spanien for at promovere klimatopmødet i København

Sommer 2010

Pølle er i Sydafrika under VM i fodbold

Sommer 2010

Pølle modtager prisen Copenhagen Goodwill Ambassador Project 2010

Efterår 2010

Første Hot Dog Dreamers Lounge finder sted

Efterår 2010

Pølle Afrika og Pølle Asien er under udvikling

2011 -

Indien? Columbia? Grønland?
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Fra idé til projekt
Duften af hottere snoer sig igennem min
næse, mens jeg stamper fødderne i jorden for at holde varmen. Det emmer af
hygge, og snakken er livlig denne dag i
november 2002. Jeg skutter mig, nysgerrig efter at vide, hvorfor min gode
ven sender mig ned for at tage en snak
med Pølsemanden på Telefontorvet midt
i Århus Centrum. Han siger til mig, at
jeg er lige så skør som ham – ham Pølsemanden. Nu står han der foran mig i sin
pølsevogn, som er den sidste af slagsen i
Østjylland og har lige fået af vide af kommunen, at han skal lukke pga byfornyelse. Han er godt sur.
Nogle uger forinden har jeg siddet til
møde i København med en velkendt
NGO omkring opbygningen af børnebyer
ude i verden. Jeg er i gang med at lave research til mit afgangsprojekt på Kaospiloterne. Min plan er at udvikle en by for
børn i Afrika, hvis hjem er taget fra dem
af den ene eller anden årsag. Skæbnen
vil dog, at jeg går en helt anden vej for
at rette op på den uretfærdighed, mange
børn uforskyldt er havnet i.
Blandet med at ville dele ud af mit menneskelige overskud og rette op på uretfærdigheden, drømmer jeg om at skabe
”mit eget” projekt fra bunden - fra idé
til projekt til virksomhed. Desuden har
jeg altid vidst, at jeg gerne vil være fri
til at lade min skaberkraft udfolde sig.

Allerede tidligt i mit liv ser jeg mig selv
siddende på en bjergtop med en bærbar
computer og skuer ud over verden. Det
billede fortæller mig, at jeg vil være fri
af et fast kontor, fri til at skabe, fri til at
kunne rejse (både indre og ydre rejser)
hvorhen det giver mening for at kunne
realisere drømmen om at rette op på verdens uretfærdighed. Desuden ser jeg mig
selv som en brumbasse, der flyver højere
end vingerne kan bære og søger mod livets skønhed.
Et smut forbi Pølsevognen den dag i
november 2002 gør det på forunderlig
vis muligt for mig. Idag lever jeg af min
virksomhed, hvor jeg kan udfolde min
skaberkraft og skabe positive sociale
forandringer i verden for verdens mest
udsatte og oversete børn. Jeg flyver højere end vingerne kan bære - min drøm
er virkelighed, mit liv er smukt, og jeg er
lykkelig.
Prøv at lukke øjnene. Hvordan ser du dig
selv, og hvad fortæller det om det liv, du
gerne vil leve?
Ideen opstår

Vi kommer fra, at Pølsemanden er godt
sur. Han bander over, at kommunen lukker hans forretning – tager hans levebrød fra ham til fordel for byfornyelse i
Århus Centrum. Det lyder godt nok også
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mærkeligt i mine ører. Hvordan kan
kommunen lukke noget så dansk som en
Pølsevogn? Og oven i købet den sidste af
slagsen i Østjylland? Jeg står og observerer, som når jeg ser en film i biografen.
I vinterkulden kommer folk forbi og får
en sludder, mens de nyder deres hot dog
og læser overskrifter i dagens aviser.
Trods de dårlige nyheder spreder pølsemanden hygge med et skævt smil på læben og i kulden breder der sig en menneskelig varme. Håndværkeren, ham med
hængerøv, modeprinsessen, den studerende, advokaten og en forælder med sit
barn er der. Der er ingen tvivl. Pølsevognen sender gode vibrationer ud til folket;
både til dem, der stopper op og til dem,
der suser forbi og kun får et glimt af varmen, duften, smilet og snakken.
Som jeg står der, ser jeg pludselig meget
klart det kulturelle rum, som pølsevognen skaber. Der dannes et rum af hygge,
uhøjtidelighed, folkelighed, humor, samtale og nedbrud af sociale lag. De sædvanlige opdelinger i segmenter opløses
,og de besøgende mødes som mennesker.
Pølsemanden brokker sig højlydt og
drømmer sig langt væk fra den kolde
danske vinter og en kommune, der ikke
vil have ham. Jeg lytter, observerer og
spørger, om jeg må gøre noget ved det.
Jeg ved ikke, hvad noget er, men ved, at
jeg må gøre det. Måske skal Pølsevognen
tage sydpå. Pølsemanden skæver til mig,
nikker og tænker helt sikkert, at han aldrig nogensinde vil se mig igen.

Konceptudvikling

Mine tanker snurrer rundt og rundt,
frem og tilbage, uden at give mening, op
og ned. De tager på langfart og udforsker
nysgerrigt og undrende. Kommer tilbage
igen i nye kombinationer. Jeg ser et behov for at udvikle et projekt til gavn for
de danske pølsevogne, der er en dansk
kulturskat i mine øjne, da de er på tilbagegang i Danmark udfordret af andre
fastfood tilbud og byfornyelse. Jeg forlader ideen om en by i Afrika og lader mig
i stedet forføre af pølsevognens kulturværdi.
Med behovet som udgangspunkt laver
jeg en research af den danske pølsevogn,
markedet og konkurrenterne, der gør
mig i stand til at skabe et projekt med relevans. Desuden overvejer jeg, hvad der
vil vække folks nysgerrighed og fastholde
deres opmærksomhed omkring det budskab, jeg gerne vil ud med. Min hensigt
er at få folk til at tage stilling og handle
ud fra deres beslutning. Det kunne være
at gå til kommunen, og det kunne være at
besøge pølsevognen oftere. Eller at skrive et læserbrev i avisen, som én gjorde.
Min vision er at blive årtiets pølsevognshistorie med det mål at kommunikere
budskabet ud om, at pølsevognene er
på vej ud af gadebilledet. Det kræver tiltrækningskraft gennem nytænkning.
Sammen med pølsemanden og et reklamebureau udvikler jeg ideer, og vi bliver
enige om at afholde en demonstration.
Men efter mødet er det, som om ideen
ligger skævt i maven. Min fornemmelse

www.kontutto.com

Fakta: Hvad er en dansk pølsevogn egentlig?
En pølsevogn har hjul under sig og er fuldstændig selvforsynende. Det vil sige, at den kan
lades op og er uafhængig af fast strøm- og vandforsyning. Den kan have egen motor og
kan pakkes sammen i løbet af ca. 15 minutter.
Pølsevognen har siden den 18. januar 1921 prydet det danske gadebillede, det var
dengang en rød pølse med sennep kostede 25 øre og skulle man flotte sig med et tilhørende
rundstykke, kunne man købe det for 5 øre. Nu koster en pølse 11 kr og et brød 3 kr. og nu
kan du få både ketchup, sennep, remoulade, rå løg, ristede løg, agurkesalat og forskellige
dressinger til. Pølsevognen kom til Danmark fra Tyskland og derfor var det i starten Bayerske
pølser, der var at købe ved vognene. Disse oplysninger er hentet fra ”Café Fodkold”, der er
skrevet af Allan Mylius Thomsen.
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siger mig, at i stedet for at demonstrere MOD noget, har jeg mere lyst til at
sprøjte nyt liv ind i pølsevognene som
fænomen. Selv ser den sig som en vigtig
del af dansk kultur med den kvalitet at
kunne samle folk til hygge på tværs af
sociale lag. De seneste årtier er det et liv
med kampe, med op- og nedture. Et liv
med hårde knubs fra bl.a. MCDonalds og
pizzeriaer, der resulterer i et stort fald i
antallet af pølsevogne i de danske gader.
Det får den nok af og drager derfor ud i
verden – ud i Europa – på ferie.
Vi kan kaste et nyt og anderledes lys på
pølsevognen ved at drage ud i Europa, og
projektet kommer til at hedde Pølsevogn
on Holiday.

Ingen af de penge skal gå til administration. Det er vigtigt for mig at være transparent omkring det.
Første projekt :
Pølsevogn on Holiday

Pølsevogn on Holiday varer 16 dage og
er fyldt med fede oplevelser, glæde og
begejstring. Dage fyldt med mennesker,
der modtager Pølsevognen med kyshånd
og mennesker, der savner den. Ferien
går fra Århus til Milano, Udine, Bruxelles, JJ. Hazerswoude-dorp i Holland
og tilbage til Børneafdelingen på Skejby
Sygehus.

Igennem udviklingen af projektet tænker
jeg hele tiden på, hvordan jeg skaber en
win-win-win-win-oplevelse: 4 wins, som
henholdsvis de danske pølsevogne, mine
kommende partnere og kunder, samfundet og mit team får værdi af.

Pølsevognen drager glad ud i verden med
et unikt stykke af dansk kultur, nemlig de
traditionelle hot dogs, Cocio chokolademælk og selvfølgelig hygge. Som en gave
til det europæiske folk serverer hun en
gratis dansk kulturoplevelse, og de bosiddende danskere får lappet på hullet af
afsavn til Danmark.

Min viden stiger løbende, og samtidig
udvikler jeg projektet, så det passer til
den virkelighed, jeg møder og er en del
af. Det er umuligt at få lov til at sælge
mad rundt omkring i Europa, selvom
pengene går til velgørenhed. Den økonomiske logik skabes ved, at virksomheder
betaler for eksponering og Corporate Social Responsibility (CSR). Pengene går
til turens omkostninger, hvorfor jeg kan
dele hot dogs gratis ud, de besøgende
kan donere frivilligt og alle penge kan da
gå til dem, vi vælger at støtte. Jeg skaber
den kerne af mit koncept, der er Verdens
mest berejste Pølsevogn. Det imødekommer mit behov for at lade ALLE penge,
som folk donerer, gå 100% til børnene.

Efter en folkelig afskedsfest på Telefontorvet i Århus med kø i mange timer kører PølseTeam sydpå. På PølseTeam er
Pølsemanden, hans assistent og mig selv.
På vores vej i Italien møder vi masser af
anerkendende nik fra folk, vores danske
guvernør, professionelle fodboldspillere,
deriblandt Martin Jørgensen og hans
holdkammerater i Udinese samt Thomas Helveg. Hos EU Parlamentet i Bruxelles står politikerne i kø, Poul Nyrup
Rasmussen suser forbi og Helle Thorning stopper op og får smilende en hot
dog. I Holland står Pølsevognen blandt
fine skulpturer og kunst af blandt andre
danske Erik Mortensen, der også kigger
forbi.

www.kontutto.com
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Til gengæld for gratis hot dogs opfordres
de besøgende til at donere penge til oversete børneafdelinger på Skejby Sygehus
ved Århus. Det er frivilligt, om folk vil
donere penge, og hvis de donerer, er det
frivilligt hvor meget, da alle, uanset om
man er rig eller fattig, skal have muligheden for at få en bid af Danmark. Nogle
italienere kommer forbi bare for at donere penge, fordi de synes, det er et godt
initiativ.
Turen og dermed de oversete børneafdelinger på Skejby Sygehus får masser af
opmærksomhed i de danske medier, og
de folk, der besøger Pølsevognen, får en
oplevelse og følelsen af at være med til at
gøre en forskel. Vi slutter af med en HotterFest for børnene på sygehuset, hvor vi
overrækker de indsamlede penge til en
meget glad oversygeplejerske sammen
med et ’kunstværk’, malet af spillerne på
Martin Jørgensens hold i Udinese.
Tilbage i Århus beder jeg om et møde
med stadsarkitekten på Rådhuset, da han
har noget at skulle have sagt omkring en
stadeplads (udendørs område til salg af
fastfood fra en pølsevogn) til Pølsemandens pølsevogn - hans levebrød. Svaret
er, at Pølsemanden kan få en stadeplads i
Skejby, som ligger udenfor byen, og hvor
det er umuligt at køre en forretning. På
Telefontorvet er der ikke mere plads pga.
byfornyelsen, og langs strøget er placeret
madboder i moderne udgaver. Sardindåser kommer jeg til at kalde dem, da
jeg senere sidder i sofaen hos TV2’s Go’
Morgen Danmark - og jeg mener det. De
er hverken hyggelige eller en del af dansk
kultur efter min mening.

Forretningspotentiale

Denne første tur med Pølsevognen er
ment som et enkeltstående projekt, der
som sagt er min afgangseksamen på
Kaospiloterne i 2003. Der sker dog det,
at der åbner sig en verden, jeg ikke i min
vildeste fantasi forestiller mig forud for
projektets gennemførelse.
Ideen viser sig at være unik, og konceptet
viser sig at være en succes for både virksomhederne, de besøgende, PølseTeam,
der alle er med til at gøre en forskel for
andre, det sociale formål og dermed samfundet. Det er økonomisk bæredygtigt,
og der er skabt masser af social værdi i et
større system og det imod mange odds.
Jeg ser pludselig for mig, at den samme
Pølsevogn rejser rundt i hele verden og
får lidt skrammer hist og pist. Et forretningspotentiale viser sig.
tanker om Processen FRA IDé TIL
PROJEKT

Det er som at være i en labyrint, hvor jeg
ved, der er en start og en udgang, men
ikke aner hvilke veje, jeg skal gå og ikke
aner præcis, hvor jeg kommer ud. Vejen
er snørklet, og jeg oplever at være fanget
i en blindgyde, hvor troen holder mig i
gang, og en dør åbner til en vej, jeg ikke
selv har nøglen til.
Det er forholdsvist nemt at få ideen om
at tage Pølsevognen på ferie og visualisere en drømmetur, hvor overliggeren er
høj. Anderledes er det at sætte handling
bag ordene og gøre drømmen til virkelighed. Især når en stor del af alle opgaver
er nye græsgange for mig. Projektet er i
høj grad læring gennem praksis, og på et

verdens mest berejste pølsevogn

tidspunkt lidt over midtvejs i planlægningen med 1½ måned til turen, virker
det helt håbløst at gennemføre, og jeg får
et dyk i motivationen. Jeg vælger at blive
i den usikkerhed, der er, og holde godt
fast i troen på, at det lykkes.

hovedsageligt er økonomien, der skranter, hvilket jeg kan gøre noget ved. At
jeg endnu ikke ved, hvordan hot dogs og
Cocio chokolademælk kommer ud til de
forskellige destinationer i Europa, er en
praktisk udfordring, der kan ordnes. Når

En af de store udfordringer er at
skaffe kontanter til
”Men altid, hvis vi bevarer troen, vil en dør åbnes for os, måske
at dække de af turens omkostninger,
ikke en vi selv nogensinde ville have tænkt på, men én som i
vi ikke får sponsoreret. Mit netværk
sidste ende vil vise sig god for os.”
træder i kraft og
er et fremragende
Spencer Johnson
eksempel på, hvordan tillid og begejstring
strømmer
med videre ud i
næste led. En samarbejdspartner hos reder er for mange opgaver på for lidt tid,
klamebureaet kender marketingschefen
gælder det om at gribe fat i det vigtigste
hos Stryhn’s og åbner den gyldne dør til
først. Med Stryhn’s deltagelse får jeg styr
Langelænders rolle som hovedsponsor
på økonomien, og lidt over en uge før afpå turen.
gang griber jeg telefonen med en anelse
spænding for at spørge et transportfirma,
En anden stor udfordring er, at jeg skal
om de kan fragte varerne ud. Det er freafskedige to frivillige teammedlemmer
dag, og om mandagen siger de ja. Nogle
på grund af økonomi og samarbejdsvanfå dage senere sendes de afsted. Det var
skeligheder. Det er en nødvendig men
på et hængende hår.
ubehagelig situation. Jeg forestiller mig
det værste, der kan ske, og på den måde
At være den fødte optimist har mange
afmystificerer jeg mit eget ubehag ved
fordele, men gør at jeg kan have svært
konfrontationerne. Det værste, der kan
ved at være den kritiske realist. For at
ske, kan jeg naturligvis godt leve med,
afbalancere indtager jeg rollen som djæhvorimod det er ødelæggende for projekvelens advokat på udvalgte tidspunkter
tet, helheden og dermed det sociale forog forholder mig kritisk til projektet.
mål at beholde de to frivillige.
Desuden indbyder jeg andre til at være
djævelens advokat som eksempelvis de
For at få motivationen op igen kigger jeg
virksomheder, der giver mig afslag. Jeg
blandt andet på projektets mange styrspørger, hvad der gør, at de takker nej,
ker og udfordringer og opdager, at det

www.kontutto.com

Fakta: Hvor kommer navnet Hot Dog fra?
Tyskland er pølsevognenes oprindelsesland. Her er historien om, hvordan en pølse i et brød får
navnet “hot dog”. Teksten er skrevet af Morgenavisen Jyllandsposten, søndag den 10.04. 2005 og
bringes i “Pølsen” der er medlemsblad for Danmarks pølsehandlerforening.
”Navnet “hot dog” stammer fra 1903, hvor en avistegner i New York ikke kunne stave til “dachshund”,
som var det hidtidige navn på pølsen i brød.
Madhistorikere mener, at ideen med at placere en pølse i en bolle stammer fra tyskeren Johann
Georghedner, der i 1600 tallet solgte denne spise under navnet dachshund, det tyske ord for
gravhund, fra sin bod i Frankfurt. I 1871 tog immigranten Charles Feltman ideen med sig til New York,
hvor han begyndte at sælge dachshunde. I 1903 på en iskold vinterdag stod chokoladesælgeren
Harry Stevens i New York og kunne ikke komme af med sine is og kolde læskedrikke på grund af
vinterkulden. Han fik den idé at sælge dachshunde med varmede brød, mens han råbte: They´re
red hot!
Avistegneren Tad Dorgan hørte ham, og tegnede en tegning af en muntert gøende og svedig
pølse i et aflangt brød. Umiddelbart kunne han dog ikke stave til dachshund, så i stedet skrev han
under tegningen “hot dog”. Således fik den populære spise sit navn.”
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og på den måde tilfører jeg værdi til ellers drænende nej’er.
Projektet er intens træning i at lære projektlederrollen med ansvar for alt lige
fra udvikling af koncept, kommunikation og markedsføring, salg, relationsopbygning, pressehåndtering, ledelse af et
team, eventplanlægning og -gennemførelse, udvikling af hjemmeside, fotografering og videodokumentation, løbende
storytelling via hjemmeside med tekst og
fotos, budget og regnskab.

Med skarpt fokus og på kanten af stress
lykkes det mig at holde boldene i luften
og gribe de relevante. Jeg ender med at
samarbejde med 17 virksomheder, tre
PølseAgenter – to på turen og én placeret
i Danmark, partnere på hver af de seks
destinationer samt seks sparringspartnere med fokus på hvert deres felt for at
dæmme op for mine egne svagheder.
Det er sammen, at vi gør drømmen til
virkelighed.

Smarty
• Gør dig klart, hvilken livsdrøm du vil udleve
• Visualiser hvad du ønsker at skabe
• Sæt overliggeren højt
• Mærk efter i maven
• Find ud af hvordan du skaber værdi for dig
selv, for andre og for verden
• Oplæg skal være korte, præcise og fængende
• Find det unikke ved dit projekt / din virksomhed
• Alliér dig med relevante sparringspartnere
• Kend dig selv og egne svagheder
• Tro på det trods modgang
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Fra projekt til virksomhed
Første kontor, første momsnummer,
første telefonopkald, første bankkonto,
første ordre, første kunde, første afslag,
første bogholder, udfordring, sejrsdans,
revisor, forsikring, hjemmeside, opgave,
konflikt, faktura, stress, avisomtale, tilbud, reception, TV-optræden, fejl, succes, lån, løn, medarbejder, investering
og jeg kunne blive ved. Alt dette lurer om
hjørnet ved min beslutning om at blive
iværksætter med egen virksomhed.
På den ene side kan jeg ikke lade være,
og på den anden side giver det rumlen i
maven med fare for en indre eksplosion,
fordi det er udfordrende, og fordi det ligger udenfor min tryghedszone. Det er
præcis sådan, jeg gerne vil have det, når
jeg går ind i noget. Jeg sætter overliggeren højt og kommer derud, hvor jeg lærer
gennem handling og udvikler mine kompetencer.
Over tid bliver min tryghedszone udvidet, og der bliver plads til nye udfordringer. Det får mig til at vokse som menneske og som iværksætter. Jeg går altså ind
i livet som iværksætter og har kun lige
snust til langt de fleste af de ting, der ligger som opgaver foran mig, og slet ikke i
den kontekst at skulle opbygge min egen
virksomhed.

Om stress og flow

Jeg suser ud af døren, for jeg kan lige akkurat nå at køre med Pølsemanden hen
til en mand, som har inviteret os til at
smage sin udsøgte og nyudviklede hot
dog dressing. Da jeg griber cyklen, svimler jeg lidt og ryster det af mig. Da jeg
sætter mig op på cyklen, kan jeg mærke,
at den er gal med koordinationen. Underligt, tænker jeg, og kører videre lidt
som i en døs. Samtidig med, at min krop
er ude af trit, kan jeg mærke, at mit hoved føles som en muskel, der er knyttet
som en næve – hele tiden.
Alligevel har jeg svært ved at sige nej og
fokusere på det, der er væsentligt. Det er
jo en venlig mand, der har inviteret os til
prøvesmagning. Og af sted kommer jeg
trods signaler fra kroppen om at slappe
af.
Jeg er stresset. Jeg står midt i mit afgangsprojekt på Kaospiloterne, og jeg
har så mange jern i ilden, at jeg efterfølgende kan se, at jeg sætter overliggeren
alt for højt for mig selv i den periode.
Samtidig er jeg utrænet i at prioritere
min tid og sortere i, hvad der er væsentligt og uvæsentligt. Derfor kommer jeg
til at gøre for meget, for tænk hvis jeg nu
går glip af noget.

www.kontutto.com

Fakta: Fannys CV
Fra Kaospilot til iværksætter
Jeg beslutter mig for at starte som selvstændig efter endt uddannelse på Kaospiloterne. Fra kaospilot.dk:
“KaosPilot International is an entrepreneurial education for young entrepreneurs and project leaders with a
creative edge and a global mind. The core disciplines are project, process and business design.”
Uddannelsen giver mig værktøjer til, indsigt i og erfaring med projektledelse fra en idé opstår, til den
gennemføres og evalueres, samt hvordan et team highperformer. De tre år fungerer som spejl af mig selv
som person og dermed som iværksætter, leder og teammedlem. Den giver mig stor erfaring i at arbejde med
forskellighed som en styrke.
Desuden understøtter opholdet hos Kaospiloterne min egen overbevisning om at udleve min passion, turde
fejle og tænke i, hvilken gavn projekter og virksomheder har for samfundet lokalt og globalt. Samtidig kan jeg
udleve min skabertrang og kreativitet.
Før Kaospiloterne har jeg efter bestået handelseksamen i 1993 en kreativ baggrund med kurser i kunst,
industrielt design og grafisk design samt daghøjskoleophold med sejlads, klatring og orienteringsløb på
skemaet. Jeg har fået livs- og arbejdserfaring gennem et længere ophold i USA og et par ophold i Schweiz
samt arbejdet en del år som freelance instruktør i outdoor teambuilding samt handicaphjælper, inden jeg tog
uddannelsen som Kaospilot, afsluttet i 2003. Siden da har jeg været indehaver af Kontutto ApS.
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Selvom hjernen synes, den kan følge
med, er der ingen tvivl om, at min krop
synes, det er for meget af det gode. Jeg
har altid fået at vide, at jeg holder hovedet koldt i stressede situationer, og der
skal virkelig meget til før jeg mister overblikket eller bliver handlingslammet.
Derfor er det meget vigtigt for mig, at jeg
lærer at lytte opmærksomt til min krop.
Da jeg en måneds tid senere er til mundtlig eksamen og kan tage ud og fejre et
13-tal, kører jeg først hen til en veninde,
hvor jeg falder i søvn på hendes seng. Jeg
vakler på benene igen for at cykle hjem
og skifte tøj inden den helt store champagne-fest. Hjemme lægger jeg mig på
min sofa for lige at slappe lidt af. Knap
20 timer senere vågner jeg.
Nu har jeg i den grad lært at lytte til min
krop. Jeg er bedre til at prioritere bevidst
og finde ro i at sige fra og takke nej. Vi
lever i en verden fuld af muligheder, og
der er hele tiden nogen, jeg kan hjælpe,
eller projekter jeg kan være med i, eller
ideer jeg kan forfølge. Det er vigtigt at
prioritere, og det kræver, at jeg er bevidst
om mine livsværdier og hvad jeg ønsker
at skabe.
Fra stress til det at handle ud fra tillid.
Når jeg står på toppen af en skipiste og
kigger ned, sker der noget i mig. Lader
jeg tankerne tage magten, bliver jeg bange for at falde, for at brække armen, for
at køre ind i nogen – og pludselig bliver
jeg bange for at suse ned ad pisten. Jeg
bliver handlingslammet. Jeg må hellere
blive her, for hvis jeg bliver bange for at
falde, er det helt sikkert, at jeg falder.

Alt dette er unødvendigt. Vores sind ynder at kreere hvad-nu-hvis tanker om
fremtiden. De er en illusion, for fremtiden er her ikke. Det eneste, der hele tiden er her, er nuet. Når jeg snowboarder
ser jeg for mig, hvordan jeg elegant suser
ned ad pisten med et smil på læben. Jeg
flytter fokus fra hovedet og ned i kroppen. Fra sindet og ind i nærværet. Min
indre ro fører mig sikkert ned til bunden
af pisten. Jeg er i stand til at møde de udfordringer, der kommer imod mig. Jeg
handler ud fra tillid og ikke ud fra frygt,
for så ville det helt sikkert gå galt, nøjagtigt som jeg forestiller mig.
En dag ser jeg ét meget lille skilt på en
meget bred piste, og jeg husker, at mine
tanker begynder at kredse omkring ideen
om, at hvad nu hvis jeg rammer skiltet??
Jeg må ikke ramme skiltet, jeg må ikke
ramme skiltet.... boom, så ligger jeg dér
med et ridset snowboard og et bøjet skilt.
Oplevelsen fra pisten bruger jeg som reminder om, hvor vigtigt det er at have
indre ro, være nærværende og handle ud
fra tillid.
Når jeg mærker stress komme snigende,
eller projektet synes uoverskueligt, sætter jeg mig for at finde ud af, hvad præcist der gør, at jeg føler mig stresset.
Hvilke opgaver ligger i tryghedszonen,
hvilke opgaver ligger i min udviklingszone, og hvilke ligger i stresszonen. Det kan
hænde, at det blot er én omstændighed,
der gør at jeg føler stress, og det kan forpeste hele mig. Derfor er det vigtigt for
mig at skabe overblik, og på den måde
kan jeg handle konkret på den ene ting,
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der stresser mig, og det får ikke lov til at
tage mere plads, end det behøver.

giver stort indblik i disse individers udfordringer og glæder.

Da jeg går ind i projektet med Pølsevognen, ved jeg meget lidt om den branche
og slet ingenting om at få en pølsevogn,
varer og et team ud i Europa. Da er jeg
mindst i tryghedszonen, primært i udviklingszonen og til tider i stresszonen.
Gennem erfaringer og opbygget viden
rummer min tryghedszone mere og
mere. For mig gør det, at jeg løbende får
mere overskud til at udvikle og være kreativ omkring virksomheden. Det skaber
luft, mellemrum og de pauser i sindet,
der skal til for at give plads til nye ideer,
nye tanker og nye højder. Når jeg sætter
nye tiltag og ændringer i gang, bevæger
jeg mig påny mere ud i udviklingszonen
og passer samtidig på ikke at begive mig
ud i stresszonen.

Sydafrika er et enormt komplekst land,
hvor apartheid har sat sine tydelige spor.
Min oplevelse er, at landet bugner af naturrigdom og stort menneskeligt potentiale samtidig med, at jeg hører mange
grufulde historier fra fortiden og nutiden. Jeg oplever en enorm stor vilje til
forandring og mærker unge, der er motiverede på en helt anden måde end danskere til at uddanne sig.

At navigere i andre kulturelle
kontekster

Gennem et tremåneders studieophold
i Durban i Sydafrika i 2002 lærer jeg
meget om at kunne håndtere en anden
kulturel kontekst. I Durban arbejder jeg
sammen med to medstuderende omkring en forandringsproces for Verulam
Child And Family Welfare Society, der er
en indisk non-profit organisation, som
arbejder for primært udsatte sorte kvinder.
Vores opgave er at forbedre organisationen ved at designe og facilitere en workshop for 16 ansatte og coache alle individer. Det er en yderst lærerig proces, der

Jeg oplever skuddrama på den anden
side af vores mur i haven, hvor to bliver
dræbt. En samarbejdspartner til en anden gruppe kaospiloter bliver knivdræbt,
og jeg mærker en angst helt nede i maven
for første gang i mit liv, fordi jeg kører
alene hjem i bilen en aften. Jeg oplever
glæden ved at bygge en vej med hakke
og skovl til et børnehjem, hvor børnenes
forældre er døde af HIV, og jeg oplever
glæden i et venskab med Kasper fra Mozambique og hans familie, der er fattig og
holder en ceremoni for mig og min ven
for at ønske os en sikker rejse videre i livet.
En dag vil jeg køre vores hushjælp, hendes mor og datter hjem til deres township. Da moderen, en kvinde på omkring
50 år, opdager at jeg ikke bare sætter
dem af ved busstoppestedet inde i byen,
udbryder hun fra bagsædet: ”This is a
dream for me, this is a dream for me…”
Og det siger hun det meste af vejen.
Det går op for mig, at det ikke er normal
kutyme at køre sin hushjælp hjem. Det
er da også med oprullede vinduer, låste
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døre og i høj fart, at min veninde og jeg
igen kører fra townshippen, som virkelig
ligger langt ude, og hvor vi ikke ser andre
hvide. Vi gør det ikke igen men er glade
for at have gjort det. Opholdet udvikler
mig som professionel men så sandelig
også som menneske på flere planer.
Partnerskab eller ej

En ven af mig tilbyder at blive min partner, hvilket der er en masse fordele ved,
fordi han allerede har været i gang i nogle
år. Der er altså kunder og penge i systemet. Udover det er der en masse stemmer fra samfundet, der siger, at det vil
være fornuftigt at få noget erfaring fra et
job først, skabe et netværk og opbygge en
privatøkonomi, der kan bære det usikre
liv som iværksætter. Jeg kan godt se det
fornuftige i det hele, og alligevel er der
en stemme i mig, der skriger, at jeg godt
kan selv. Kunsten er at turde lytte til og
tro på mig selv og slukke for de stemmer,
der fortæller noget andet. På den ene
side skal jeg slukke for de stemmer udefra, der fortæller, hvordan man bør gøre
tingene og på den anden side skal jeg forblive åben for at lytte til den uretfærdighed, jeg drømmer om at gøre noget ved.
Min fornemmelse fortæller mig, at min
ven og jeg ikke er helt samme sted med
hensyn til de værdier, der driver os. Han
er nok mere drevet af økonomisk værdi,
og jeg er drevet af den sociale værdi. Han
er dog insisterende, og det er svært for
mig at afvise en ven.
Men det går ikke. Efter fire måneders
samarbejde kan ti vilde heste ikke holde
mig tilbage fra at tage skridtet ud i livet

som iværksætter, selvom det kræver, at
jeg afviser min ven i professionelt henseende. Udover det har jeg ikke en rød
reje, og faktisk aner jeg ikke, hvordan jeg
skal få penge til julegaverne det år. Jeg
er helt i bund på kassekreditten og har
studiegæld. Går den, så går den, og går
den ikke, lærer jeg i hvert fald en hulens
masse af det, og så er der en mening med
det også. Jeg tror på det, og det hele ordner sig nok. Jeg finder en vej, selvom jeg
endnu ikke kan se den.
Når det ser mørkest ud

Julen nærmer sig med hastige skridt, og
jeg beslutter, at jeg har råd til et enkelt
og billigt glas rødvin på en hyggelig café
i Århus midtby, hvor jeg mødes med min
bedste veninde for at ønske god jul. Det
er en stille tirsdag aften, lige indtil en
gruppe på omkring seks mænd træder
indenfor efter en tur på kasino. Stemningen er festlig og stemmerne høje. Vi
overvejer at smutte men bliver alligevel
siddende. Pludselig er vi omringet af fire
mænd, der slår sig ned ved vores bord.
Vi får lidt sjov ud af at fortælle dem, at
vi hedder nogle underlige navne og arbejder med noget meget langt fra vores
egentlige jobs. Til sidst bliver min sidemand meget seriøs, og jeg ender med at
fortælle ham mit rigtige navn og hvor
jeg står som iværksætter. Han lytter opmærksomt. Jeg fortæller helt ærligt, at
jeg lige nu ikke aner, hvordan jeg økonomisk kommer videre. Jeg er fuldstændig
oprigtig, selvom det føles meget sårbart.
Han spørger, om 25.000 kr. vil gøre en
forskel, og det kan jeg kun svare ja til.
Torsdagen efter besøger jeg ham på hans
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virksomhed, hvor han fortæller, at han
aldrig har gjort noget lignende før, og
alligevel er der ingen tvivl i hans sind.
Jeg tager derfra med et privatlån på kr.
25.000.
Med historien vil jeg minde om, at vi ikke
altid kan se, hvilken vej vi skal gå og hvilke muligheder, der kommer, og at når
vi er oprigtige, kan omverdenen hjælpe.
Jeg har flere eksempler på, at når det ser
mørkest ud, kan tilliden til os selv og modet til at være i usikkerheden kaste et lys,
der kan gøre os i stand til at se og tage det
næste skridt. Jeg er ham evigt taknemmelig.

Kontutto bliver registreret som et enkeltmandsfirma med henblik på at omdanne
det til et anpartsselskab, når der er økonomi til det. Jeg hyrer en bogholder fra
starten til at lave de månedlige posteringer, og en revisor godkender regnskabet
hvert år. På trods af, at det koster penge,
ser jeg en værdi i, at jeg bruger mine
kræfter på det, jeg er bedst til. I stedet
for at spare penge vinder jeg tid til at
skabe min virksomhed, finde kunder og
dermed økonomi til at betale bogholderen. Logo og hjemmeside bliver til, og jeg
vælger de farver, der kommer til at være
virksomhedens udtryk fremover. Grøn
for håb, kreativitet og vækst. Rød for
kærlighed, passion og hjerte.

Tummelumsk opstart

Jeg sunder mig lidt efter bruddet med
min samarbejdspartner, der under snakken kaster med en stol og smækker døren
meget hårdt efter sig. Velvidende at min
beslutning helt sikkert ikke falder i god
jord hos ham, kommer hans reaktion alligevel bag på mig. Det er svært, når det
at følge mit hjerte gør, at jeg støder mennesker fra mig på den måde. Vi er ikke
venner i dag.
Lettere tummelumsk er jeg tilbage bag
skrivebordet i Vestergade, hvor jeg befinder mig i et kontorfællesskab og nu
er alene med min virksomhed. Nu skal
der skaffes kunder, nu skal der skabes,
nu skal jeg sætte handling på. Der er kun
mig til at få penge i kassen. Fra starten
er det vigtigt for mig at holde de faste
omkostninger nede, og det får mig til at
flytte ud af kontorfællesskabet efter nogle måneder og ind på mit hjemmekontor.
Det giver lidt luft omkring økonomien.

Pølsevognens potentiale

Som sagt åbner der sig et forretningspotentiale foran mig efter turen ud i Europa. Jeg forholder mig åben og lader projektet udfolde sig som en blomst. Som
sagt ser jeg den samme Pølsevogn rejse
rundt i hele verden for at gøre godt. Jeg
ser endvidere for mig, at den rejser et par
gange om året og på et tidspunkt drager
tværs over USA og til OL i Kina 2008.
Jeg drømmer om at skabe Verdens mest
berejste Pølsevogn, der støtter overset
velgørenhed. Jeg ser den som en måde,
hvorpå jeg kan gøre mit til at rette op på
verdens uretfærdighed. Det er min måde
at bidrage positivt til verden. Den traditionelle måde er at give en andel af overskuddet til en velgørenhedsorganisation
(nonprofit). Da jeg kun har gæld, tænker
jeg i andre muligheder, for jeg har ikke
lyst til at vente med at skabe social værdi, indtil min virksomhed muligvis giver
overskud.
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Jeg har allermest lyst til selv at være engageret, da det er meningsfyldt for mig
at arbejde med mennesker og for mennesker. Jeg har ingen penge, men jeg har
tid, og Pølsevognen giver mig mulighed
for at bidrage med tid til at tage på eventyr ud i verden. Hvordan ved jeg endnu
ikke. Vejen derhen kan jeg endnu ikke se.
Fodbold EM i Portugal 2004 er lige om
hjørnet, og jeg husker, at Martin Jørgensen og hans gode ven Claudio, som vi besøgte i Italien, nævner, at det kunne være
sjovt at have en pølsevogn med til EM.
Bankens tvivl

Som tidligere nævnt bliver jeg i første
omgang afvist af banken, da jeg fremviser min forretningsplan og ønsker en
kassekredit på 50.000 kr. Jeg laver forretningsplanen udfra bankens skabelon,
og det er enormt svært for mig at tænke
2-3 år frem i tiden både med hensyn til
opgaver og specielt med hensyn til budget. En indre livspassion er ikke nok for
banken, der vil se en plan for det pengeflow, der skaber økonomisk vækst. Da
jeg er drevet af min drøm om at rette op
på verdens uretfærdighed og ønsker at
forholde mig åben overfor forandringer i
verden, ser jeg ikke nogen idé i at tænke
på, hvor jeg konkret vil være om 3 år, og
hvor pengene skal komme fra. Eftersom
jeg først skal til at udvikle virksomheden
og skabe indholdet, føler jeg, at det er
utroværdigt at skrive, hvad virksomheden har på hylderne om tre år. Jeg har
min overordnede drøm at navigere efter
og vil gerne tage et år ad gangen hvad angår konkrete aktiviteter.

De siger nej, men jeg tror på mine ideer
og mig selv, kigger erhversrådgiveren i
øjnene og rækker forretningsplanen tilbage med svaret: ”Det er ikke godt nok,
jeg vil have en anden rådgiver til at kigge
på det”. Jeg får en ny rådgiver og 50.000
kr. i kassekredit.
Pølle dukker op

Med min drøm om en omrejsende pølsevogn begynder jeg at lave research på
det, som kan blive første eventyr i min
nye virksomhed – nemlig Fodbold EM i
Portugal 2004. Jeg har brug for virksomheder, der vil være med, og jeg har brug
for en pølsevogn. Jeg undersøger, om det
er muligt at få en virksomhed til at indgå
et samarbejde om lån af en pølsevogn.
Egentlig vil jeg allerhelst have min egen
pølsevogn, så det er den samme, der rejser rundt. Men min økonomi er overhovedet ikke til at anskaffe mig en selv. Det
viser sig at være umuligt at finde en virksomhed, der kan samarbejde omkring en
pølsevogn, og det får mig til at se på internettet.
Da er det, jeg forelsker mig. Jeg forelsker
mig i en klassisk pølsevogn fra 1950’erne
og ser til min store ærgrelse, at den koster 125.000 kr. eksklusiv moms og omkring 40% mere end de almindelige pølsevogne.
I mellemtiden beskriver jeg konceptet
omkring pølsevognen, der drømmer om
at blive verdens mest berejste af slagsen
og støtte overset velgørenhed. Jeg er i
fuld gang med at kontakte virksomheder,
der potentielt vil være med, og der begynder at tegne sig et billede af, at turen
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bliver en realitet. Altså lige bortset fra,
at jeg mangler en pølsevogn, og at jeg
endnu ikke ved, hvor vi skal stå med den
i Portugal. Det skal nok gå, tænker jeg.
Det går i hvert fald ikke, hvis jeg opgiver
nu, så jeg fortsætter.
Bankens rungende NEJ

Den klassiske pølsevogn har bidt sig fast
i hjertet, og jeg er overbevist om, at det

halvdelen af pølsevognen, hvis jeg får andre til at investere i den anden halvdel?
Det vil de overveje. Yes, tænker jeg. Det
er første skridt. Næste udfordring er at
finde ud af, hvem der vil investere i den
anden halvdel.
Mon banken sidder fast i en antagelse
om, at økonomisk profit og socialt formål ikke kan kombineres? Tror de ikke
på ideen eller på, at jeg kan føre den ud i

”Jeg var blevet opdraget til at tro, at der var to slags mennesker i verden. Der
er mennesker, som bliver rige, og der er mennesker, som gør gode gerninger.
Ifølge mit daværende verdensbillede var man enten den ene type eller den
anden, men man kunne ikke være begge typer på én gang. ” “Jeg troede, at
de mennesker, der blev rige, blev det ved at snyde alle de andre. De mennesker, som virkelig bekymrede sig om andre og ydede dem tjenester – politifolk, sygeplejersker, frivillige og selvfølgelig lærere – disse var de gode mennesker i verden, og de ville aldrig blive rige. Det sagde sig selv.” ”Det var i det
mindste sådan, landet lå, da jeg voksede op.”
sagt af Nicole Martin i Bob Burg & John David Mann

er den helt rigtige til projektet på den
lange bane. Derfor reserverer jeg den,
griber røret og ringer til banken. Nej, er
det klare svar. De kan ikke låne mig penge til en pølsevogn. De kan overhovedet
ikke se, hvordan de skal kunne tage pant
i den. Jeg fortæller dem, at det må være
det samme som en bil eller en campingvogn men lige meget hjælper det. Banken er hverken til at hugge eller stikke i.
Så der skal tænkes hurtigt og i andre muligheder. Jeg spørger, om jeg må låne til

livet? Citatet her på siden beskriver ganske godt en overbevisning om, at sociale
formål og business ikke kan smelte sammen. Jeg oplever, at den opfattelse eksisterer i vores kollektive bevidsthed, og
jeg kan høre den hviske indeni mig.
Martin Jørgensens JA

Jeg går frem og tilbage på gulvet, gennemgår mine relationer i hovedet og andre personer, jeg kan komme i tanke om.
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Pludselig slår det mig, at Martin Jørgensens familie ejer busselskabet Centrum
Turist og dermed en masse busser, og
det er helt sikkert på tide, at Martin investerer i en pølsevogn. Martin Jørgensen
spiller professionel fodbold i Italien og
er på det danske landshold. Der er ikke
langt fra tanke til handling, og øjeblikket
efter griber jeg telefonen. Han svarer, at
det er han ikke blevet spurgt om før og vil
tænke over det.
Jeg er stadig i kontakt med Martins gode
ven, Claudio Amdisen, som jeg møder på
første tur, og som bor i Århus. Han tager
fat i Martin, der er på visit i Danmark.
De to mødes med endnu én fra deres
netværk, og sammen beslutter de sig for
at købe den anden halvdel af den klassiske pølsevogn. Jeg ånder lettet op. Nu er
der kun tilbage, at banken giver endeligt
grønt lys for, at jeg selv kan låne den ene
halvdel. Kort tid efter har jeg købt Pølsevognen, og den er lige præcis klar til at
blive luftet for første gang til Danmarks
afskedskamp i Parken den 11. juni 2004,
inden det danske landshold drager til
EM i Portugal. Den leveres på dagen. Det
lykkes. Jeg - vi - har en pølsevogn og er
på vej til første destination.
Hvorfor går Martin Jørgensen og hans to
venner ind i et sådant projekt? Jeg har
spurgt Martin, og her er, hvad han svarer
i 2010:
”Jeg bliver som barn opdraget af mine
forældre til at dele med andre og give til
dem, som har mere brug for hjælp, end
jeg selv har. I min tid som fodboldspiller

i Italien lærer jeg også, at velgørenhed
er en yderst vigtig og nødvendig ting.
Så derfor falder det mig helt naturligt at
involvere mig i Verdens mest berejste
Pølsevogn.
Vores relation starter i foråret 2003,
da Fanny ringer fra Kaospiloterne og
spørger, om jeg vil have besøg af en
pølsemand og hans pølsevogn. Min
rolle er begrænset til at være et af de
”kendte ansigter” – og hvis det er nok
til, at det kan komme en masse mennesker til gode, så er det noget, jeg har
det rigtig godt med.
Der er altid fart på. Der er altid nye og
sjove ideer. Der er altid et eller andet,
der driller – men det plejer at løse sig.
Sagt med andre ord: Fanny er en god
medspiller, en kreatør, en afslutter, og
en som også er god til at slå den sidste
målgivende aflevering.
Selv ved jeg godt, at jeg ikke er den,
som trækker det tunge læs. Det er der
andre, der gør – og det er noget, som
jeg også sætter stor pris på. Hele projektet skaber en glæde hos mennesker,
som er i nød, og det er med til at inspirere andre folk til også at gøre en forskel.
Så betydningen kan beskrives ganske
enkelt: Jeg er glad for, at jeg er en del af
Verdens mest berejste Pølsevogn.
Og så vil jeg bare sige: Never give up..!”
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En PølseVen mere

Da vi står ved Parken i København til
Danmarks afskedskamp, spørger Thomas Helveg, der er Martin Jørgensens
gode ven fra fodboldlandsholdet, om han
også må være med i projektet, hvortil
jeg svarer med et skævt smil på læben,
at det er jeg ikke blevet spurgt om før og
vil tænke over det. Indeni jubler jeg, for
hans investering gør det muligt at købe
den trailer til Pølsevognen, som jeg har
stor brug for. Da vi besøger landsholdet i
træningslejren på Algarvekysten i Portugal senere det år, giver vi hånd på medejerskabet.

www.kontutto.com

Ud i det uvisse

Med Pølle, min nyerhvervede, klassiske
pølsevogn, Claudio og Pølsemanden fra
Telefontorvet kører jeg mod fodbold EM
i Portugal uden at ane, hvor og hvordan
vi får lov til at opstille Pølsevognen. Det
er en stor udfordring at få lov til noget
som helst, da en sådan sportsbegivenhed har mange restriktioner og regler,
og sikkerheden er høj. Der er nok en del,
der vil betegne det som tosset at begive
sig afsted med en stor gruppe kunders
forventning om, at der skabes omtale
og penge til Foreningen Cancerramte
Børn uden at vide, hvad der skal ske. Det
grundlæggende er på plads: Jeg har en
pølsevogn, og hot dogs bliver leveret. Jeg
kender min intention og har antennerne
ude. Jeg er sikker på, at alting løser sig
hen ad vejen, bare jeg tager et skridt af
gangen og er klar til at tackle de udfordringer, jeg møder på min vej og gribe de
muligheder, der viser sig.

www.kontutto.com

www.kontutto.com
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En lille detalje er, at hverken Pølsemanden eller min PølseAgent Claudio aner
uråd, da vi krydser grænsen til Tyskland.
Det er helt bevidst, da jeg har på fornemmelsen, at ingen af dem ellers ville have
sat sig ind i bilen. En fornemmelse, der
siden bliver bekræftet og det endda med
meget store ord. Claudio siger, at han i
dag er glad for, at han blev ”narret” med,
for den tur er starten på hans vej ud af
sin egen firkantede verden.
Dog kender jeg første stop, som er et hotel i byen Vigo i Spanien. Vi har en aftale
med en dansk rejsearrangør, hvis gæster
vi skal lave en event for. Derefter ved jeg
ingenting. Hverken hvor vi skal bo, eller
hvor Pølle skal dele hottere ud.
Endelig i Portugal

I Braga, hvor Danmark spiller mod Bulgarien, banker jeg på døren til borgmesterens kontor for at aflevere et brev. I
brevet beder jeg om lov til at opstille Pølsevognen på Rådhuspladsen i timerne
inden fodboldkampen. Samtidig er jeg i
kontakt med en marketingsansvarlig fra
et firma, der er sponsor for EM. Det gælder om at hive i de snore, jeg kan nå. Et
par dage senere får vi lov, og de danske
og noget overraskede fans finder vej til
de velduftende danske hottere.
Med direkte kontakt til Martin Jørgensen i den danske landsholdslejr på Algarvekysten lykkes det os at komme
indenfor portene og hilse på. Vi sender
danske pølser og Paaskebrød i forvejen,
og sammen med en glad Pølle er vi klar
til at servere sprøde hottere til de danske
EM-drenge. Da spillerne går forbi på vej

til træning, er der god stemning, og deres
tænder løber i vand ved synet af en dansk
Pølsevogn. Slukøret kommer de fra træning – Morten Olsen roser projektet men
vil ikke have, at de spiser hot dogs to dage
før den vigtige kamp mod Sverige. Så er
det godt, at pressefolk og alle andre end
spillerne tager godt for sig af retterne.
Efter træningslejren får jeg fat i en fyr,
der er med en dansk bus fyldt med roligans. Vi møder dem på en campingplads aftenen inden Danmark møder
Sverige. Vi deler hot dogs ud til campingpladsens gæster, og selv svenskerne
kommer snigende med mundvandet løbende. Morgenen efter drager vi sammen med EM bussen på opdagelse for at
finde de mange danske fans, som vi ved
er i Porto et sted.
Igen aner vi ikke, hvad dagen byder og
slet ikke, om vi overhovedet kommer til
at dele hot dogs ud. Pludselig kan vi se et
hav af rød/hvide og blå/gule farver, der
bølger frem og tilbage i forventningens
glæde. Vi bakker pølsevognen ned igennem den opstemte folkemængde med
tungen lige i munden. EM bussen kommer på plads og er hurtig populær med
musik på tagterassen og indsamling ligeledes til Foreningen Cancerramte Børn.
Jeg ser folks tænder begynde at løbe i
vand ved synet af Pølle, og jeg beslutter
at tage den ned fra traileren vel vidende,
at det er ulovligt. Et par portugisiske politimænd kigger undrende på Pølle, mens
de lytter opmærksomt til mine spanske gloser. Pølsemanden er i fuld gang
med at gøre klar. Jeg aner ikke, hvad jeg
egentlig får sagt, men de nikker, og i min
verden får vi lov at være der, så længe det
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kun er en times tid. Flere timer og et utal
af hot dogs senere - også til politimændene - lukker vi lugerne efter endnu et
vellykket eventyr i landet, hvor vi stort
set ingen planer har haft fra start.

Smarty
• Lyt til dit hjerte
• Sluk de stemmer, der siger hvad du kan og
ikke kan
• Inddrag andre
• Lyt til din krop
• Lad dig ikke bremse af modstand, brug din
kreativitet og tænk i nye muligheder
• Tag ikke et nej for et nej
• Et nej er et hint om at prøve noget andet
• Lukkes der en dør, opdager du andre døre
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Virksomheden Kontutto
Den stemme, der hvisker, at sociale formål og business ikke hænger sammen,
kommer virkelig på prøve de første mange år i Kontutto, da andre har svært ved
at placere mig. De ved ikke helt, hvilken
boks jeg skal puttes i, og i min verden
eksisterer socialt entreprenørskab ikke
som begreb.

skabe den sociale værdi. Jo mere økonomisk værdi der er, jo mere social værdi
kan jeg skabe. Som modellen viser, er
Pølsevognen den primære generator af
social værdi, og mine afledte aktiviteter
er den primære generator af økonomisk
værdi.

I 2004 går jeg for alvor i gang med at
kontakte kunder og samarbejdspartnere
til Pølsevognen, og der er rigtig mange,
der siger til mig: ”Nå, du har til formål
at støtte oversete grupper af børn, jamen
så er du en velgørenhedsorganisation.” –
nej, det er jeg ikke. Jeg er en virksomhed,
der kan lave profit, svarer jeg. ”Jamen
du kan ikke både lave profit og være en
velgørenhedsorganisation.” Jeg spørger,
om ikke det vigtigste er, hvad jeg gør og
hvorfor og dermed ikke hvilken boks, jeg
skal puttes i. Til det er svaret ”Joh”.

Afledte aktiviteter i Kontutto

Kontuttos forretningsmodel

Kontutto består af to overordnede forretningsdele, som det ses i modellen.
1. Verdens mest berejste Pølsevogn
2. Afledte aktiviteter
Jeg ser Kontutto som et stort system,
hvor den sociale værdi er drivkraften og
den økonomiske værdi et middel til at

For at sikre økonomisk værdi udbyder
Kontutto primært projekt- og procesledelse udover eventyret med Pølsevognen.
Erfaringen som skaber af og projektleder
for Pølsevognen bruger jeg aktivt i mine
afledte aktiviteter og omvendt. På den
måde er begge dele i Kontutto med til at
optimere hinanden, og jeg finder stor inspiration begge steder ligeledes til gavn
for virksomheden som helhed.
For mig giver det mening at have flere
bolde at spille med, hvis de skaber værdi
for hinanden. Det giver også mulighed
for at sprede risikoen. Hvis jeg satser
100% på Pølsevognen, og den har nedgang, står jeg svagt uden andre opgaver
og omvendt. Derfor sørger jeg for, at der
altid er flere bolde i gang til gavn for systemet som helhed. På den måde mindsker jeg risikoen for økonomisk konkurs,
for det vil betyde, at jeg også går socialt
konkurs.
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Fakta: Virksomhedens navn er italiano-inspireret
Navnet Kontutto er inspireret dels af min første tur til Italien med Pølsevognen, hvor jeg lærer at
sige ” hot dog con tutto”, hvilket betyder en hot dog med det hele. Dels af en nær ven, Claudio
Amdisen, som er halvitaliener og laver en vanvittig god capuccino. Han foreslår Kontutto, da
navnet indeholder KONsulent og con TUTTO, hvilket er meget sigende for det, jeg beskæftiger
mig med, og sådan blev det.
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Økonomisk sammenhæng

Hovedfokus for Pølsevognen er, at driften går i nul, hvilket indebærer, at Kontutto bliver aflønnet for at være ansvarlig
for udvikling og administration af projektet. Dermed bliver projektet økonomisk bæredygtigt.
På den første tur rundt i Europa er der
overskud i driften, og de penge går til
børnene på Skejby Sygehus. Overskuddet kommer hovedsageligt, fordi jeg ikke
bliver aflønnet for mit arbejde, da jeg er
under uddannelse og ikke ønsker en løn.
Først da det er helt sikkert, at jeg ikke
kan fortsætte med at bruge al den tid på
projektet uden at blive bedre aflønnet,
stiller jeg spørgsmålet: Vil du aflønnes
for din planlægning og dermed kunne
fortsætte projektet, eller vil du stoppe
projektet og dermed stoppe med at skabe
social værdi?
Svaret er enkelt.
De første par ture har en svag økonomi,
og jeg skaber i høj grad økonomisk værdi
i Kontutto gennem mine afledte opgaver.
Turene får derefter stærkere og stærkere
økonomi og er nu bæredygtige i sig selv.
Jeg bidrager stadig med min tid som frivillig på turene, og det samme gør mine
vidunderlige PølseAgenter.
Den sociale værdi giver stor mening for
mig og er helt klart det, der driver mig
gennem turene med svag økonomi. For
trods en svag økonomi er den sociale
værdi uberørt. Jeg er også klar over, at
det tager tid at bygge noget op. Det kræver en investering af økonomi og tid, og i
mit tilfælde er det det hele værd. Jeg nyder, mens jeg yder!

For at give et indblik i hvorfor en ekstern kunde vælger at hyre Kontutto, har
jeg bedt Irena Kjærgaard, konsulent ved
Videncenter for pædagogisk Udvikling i
Århus Kommune Børn og Unge, om at
beskrive vores relation:
Børn og Unges engagement med Fanny Posselt/Kontutto i forbindelse med
Børn og Unge i Århus Festuge starter
i foråret 2009 og varer til november
2009, hvor Fanny er hyret som deltids
projektleder. Det er en proces med opstart, planlægning, udførelse og evaluering. Børn og Unge har et ønske om
at markere sig stærkt i Festugen og får
gennem Kaospiloterne engageret Fanny til at forestå processen i 2009.
Børn og Unge er en stor organisation
med mange interessenter. Vi har brug
for en kreativ “krøllet“ projektleder,
som både kan inspirere, nytænke og
have mange bolde i luften. Fanny er
engageret, slidsom, har et vindende
væsen, er idérig og lader sig ikke gå på,
men klør på og har en million kontakter.
Vi bliver forstyrret i vores vanetænkning
og bliver inspireret til at tænke nye og
anderledes tanker.
Kontuttos team

Kontutto er nu et anpartsselskab og har
idag to fuldtidsansatte. Den ene er mig
selv, og den anden er ansat til at bestyre
den café, som Kontutto forpagter. Jeg
har valgt ikke at komme ind på cafeen i
denne bog, da det som sådan ikke har noget at gøre med Kontuttos virke. Claudio
Amdisen er ansat som bestyrer og løser
ligeledes opgaver for Kontutto. Han har
været en tro PølseAgent siden vores før-

www.kontutto.com

Fakta: Eksempler på afledte aktiviteter
Som procesleder:
Værdi- og visionsafklaring, strategiudvikling, opgaveprioritering, optimering af teamkultur,
udvikling af en kreativ kultur, idéudvikling, optimering af kommunikation og samarbejde samt
mødeledelse.
Her er eksempler på kunder, jeg har lavet opgaver for:
Århus Sygehus, Præhospitalet Region Midt, Århus Psykiatri, Grundfos, Opgang2 Teater, Cirkus
Tværs.
Hos Kaospiloterne er jeg vejleder og eksaminator for 10-12 studerende på deres proces-semester
i 2006, 2007, 2009, 2010.
Desuden er jeg teammanager for et hold kaospiloter 12 uger i Vancouver, og først 6 uger, så
3 uger i Shanghai med fokus på deres læreproces indenfor teamwork og ledelse på team- og
individuelt niveau.
Som projektleder:
Jeg arbejder som ad hoc projektleder på Ebelfestival i Ebeltoft, som jeg også udvikler koncept til;
Danish Film Fest:LA; Århus Kommune Børn og Unges aktiviteter under Århus Festuge 2009 med
flere. Derudover underviser jeg i projektledelse hos Kaospiloterne.
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ste møde tilbage i 2003 hos Martin Jørgensen i Italien.
Udover Martin Jørgensen, Claudio Amdisen og Thomas Helveg er Søren B. Johansen med til at betale den anden halvdel af pølsevognen. De bidrager løbende
til projektet på hver deres måde. Eksempelvis tager Martin og Thomas velvilligt
imod Pølle flere gange under deres ophold i fodboldens europæiske storklubber, mens Søren med sin virksomhed har
været sponsor flere gange. Alle åbner de
op for deres netværk, hvilket er meget
prisværdigt og til stor værdi.
Udover det har jeg mit frivillige PølseTeam på turene og eksterne konsulenter,
som jeg hyrer ind ad hoc, hvilket vil sige,
når der er behov for det i forbindelse med
løsningen af diverse afledte aktiviteter.
Kontuttos Succeskriterier

Mange taler om, at en virksomhed er
succesfuld, hvis den skaber et stigende
antal arbejdspladser, har stigende omsætning og høj økonomisk værdi. For
mig handler succes om at:
•
•
•
•
•
•
•

Kunne lytte til mit hjerte og handle på det
Bidrage positivt til mine nærmeste
og verden
Skabe social værdi
Inspirere mennesker til selv at
skabe social værdi
Bringe smilet frem i folks øjne
Skabe autentiske og meningsfyldte
relationer
Leve op til mine værdier

Pølsevognen inspirerer mennesker globalt, og den inspiration kan få dem til at
gøre noget godt for andre, som igen skaber værdi. Jeg tror på, at hvis jeg smiler
til én på gaden, smiler vedkommende til
en anden, som igen smiler til én og så videre.
Værdikæden spredes som ringe i vandet.
Den værdi er svær at spore, og alligevel
er jeg ikke i tvivl om, at det er en vigtig
rolle for Pølle. For mig er det en del af
successen, selvom jeg ikke kan sætte tal
på størrelsen af den.
Det er ikke penge, der er min drivkraft,
og de gør mig ikke lykkelig. Penge er som
blodet i kroppen – de er nødvendige og
giver energi til et større system med social værdi, og det gør mig lykkelig.
Kontuttos drøm og værdier

Kontutto er grundlæggende drevet udfra
min livsfilosofi: Vejen, der ikke starter
i hjertet, ender blindt, og jeg spørger:
Hvad får mine øjne til at smile?
Da jeg starter som iværksætter, definerer
jeg den overordnede drøm, der fungerer
som ledestjerne, og her er, hvordan den
er defineret i 2010.
Drøm

En lykkelig virksomhed, der inspirerer til
og selv skaber positiv social forandring i
verden for oversete og udsatte børn.
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Jeg er drevet af min drøm, og alle opgaver bliver meningsfyldte – selv når jeg i
regnvejr læsser Pølsevognen, når jeg får
styr på bilag til bogholderen, eller når jeg
betaler regninger.
RElationsVærdier

•
•
•
•
•
•
•

Loyalitet
Tillid
Rummelighed
Taknemmelighed
Næstekærlighed
Autenticitet
Respekt

Mine relationsværdier er det, jeg står for,
og det jeg efterstræber at udleve gennem
mine handlinger. Jeg tror på, at det, jeg
viser og gør, vil komme tilbage til mig i
mine relationer. Disse værdier sætter jeg
også pris på hos andre og reagerer, hvis
der på mit team eksempelvis er én, der
bryder tilliden, én, der ikke kan rumme,
eller én, der opfører sig respektløst. Ved
at gå ind i konflikten, lære af den, tilgive
og komme videre, kan vi sammen udvikle os og blive stærkere individer og som
team.
Kontuttos øvrige fokusområder
SOCIALT ANSVARLIG

Siden 2003 er jeg selv frivillig PølseWoman på turene rundt i verden med Verdens mest berejste Pølsevognen. Jeg donerer min tid og min energi i et system,
der har til formål at generere social værdi
for andre.

Miljømæssigt bæredygtig

Initiativer i Pølsevognen inkluderer: solpaneler på taget, diodelys i loftet, en cykel til at generere strøm. Desuden gøres
PølseTeam’s CO2 udslip fra flyrejserne
CO2 neutrale gennem clean tech partnere. Kontutto sponserer 60m2 regnskov i Borneo og hjemmesiden www.
kontutto.com er CO2-neutral gennem
www.co2neutralwebsite.com. Jeg arbejder hele tiden på nye initiativer, og jeg vil
gerne dele vores erfaringer med de mennesker, vi møder. Det er en stor udfordring at blive 100% miljøvenlig, men jeg
gør mit bedste med de midler, jeg har.
Nysgerrig

Jeg tror på, at nysgerrighed er med til
at opretholde et nytænkende og kreativt sind, og derfor er det en evne, der
opmuntres og værdsættes. Desuden er
nysgerrighed med til at skabe indblik og
forståelse mennesker imellem og dermed nedbryde antagelser og egne fejlfortolkninger.
Handlingsorienteret

Handling er essensen af livet og skaber
erfaring, læring, fremdrift, relationer og
fællesskab. Jeg arbejder med at sikre
handlekraften, og at vi handler udfra tillid og fra hjertet.
Smilende

Det er vigtigt, at vi griner, smiler og har
det sjovt igennem livet. At smile frigiver
positiv energi til os selv, vores relationer
og dermed vores projekter. ”Everytime
you smile at someone, it is an action of
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love, a gift to that person, a beautiful
thing,” siger Moder Teresa. Endnu mere
vigtigt er det, at vi smiler med øjnene,
hvilket betyder, at det kommer indefra.
Nærværende

Evnen til at være nærværende gør, at jeg
kan lytte til og handle udfra mit hjerte.
Det hjælper mig til at være autentisk
overfor mig selv og i relationen til andre, og det indbyder andre til at være det
samme.
Hyggebaromeret

Vi skal også huske at hygge os. Jeg lægger stor vægt på, at vi hygger os med det
vi gør og med hinanden. I cafeen har vi
det usynlige ”Hyggebarometer”, og uanset hvor travlt jeg har, eller vi har i et
team, skal vi huske at hygge os – vi skal
nyde, mens vi skal yde.
Genopfindelse styrker

Løbende spørger jeg, om Kontutto giver
mening, og om jeg bruger min tid optimalt. Det gør jeg ved at smide alting ud.
Viske tavlen ren – helt ren. Jeg finder
ud af, hvad jeg skal give slip på, hvad jeg
skal blive ved med, og hvad der skal til
af nye initiativer for at udleve min drøm,
værdier og succeskriterier. Jeg genopfinder Kontutto og mig selv.
Budgetter som værdifuldt redskab

Jeg vælger at se økonomien som en leg,
der giver energi. Jo mere jeg leger, jo
mere energi har jeg til at rette op på uretfærdigheden i verden! Det er et ret simpelt regneskykke. Fra starten udarbejder
jeg budgetter både på enkelte kunder og
hvert enkelt projekt. På den måde kan
jeg følge med i, hvor eventuelle over- og

underskud kommer fra, og det gør mig i
stand til at lave ændringer, hvor det behøves.
For Kontutto har jeg et budget for indeværende år, hvor alle mine faste udgifter
til at drive virksomheden fremgår inkl.
lønninger. Budgettet giver mig et overblik, der gør mig i stand til at se, hvor mit
nulpunkt ligger. Det hjælper mig ligeledes til at prioritere min tid.
Det giver mig en vis ro at have overblik
over den økonomiske situation. Tiden
lærer mig også at blive god til at tænke
langsigtet på en måde, så jeg ikke går i
panik, hvis jeg en måned eller to ikke tjener penge. Nogle måneder går med udviklingsarbejde og ingen indtægt, mens
andre måneder går med salg og indtægt.
Mit kendskab til regnskab fra handelsskolen og et weekendkursus gør, at jeg
kan forstå mine halvårs-balancer og selv
kigge efter, om alt er som det skal være.
Det er vigtigt for mig at følge med, og det
hænder også, at der sniger sig fejl ind i
balancerne, som jeg opdager ved gennemgang. Det er mit ansvar i den sidste
ende, og det ansvar skal jeg tage alvorligt
og gøre mit bedste for at leve op til. Igen,
det går udover den sociale værdi, hvis jeg
sjusker.
Passiv indtægt

De seneste par år stiller jeg mig selv
spørgsmålet: ”Hvis Pølsevognen er et
band, hvad udgiver den så?” og det gør
jeg med henblik på at skabe en passiv
indtægt i virksomheden. Jeg ser en klar
fordel i at udvikle et produkt, som ef-
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terfølgende skaber omsætning, uden at
jeg skal være tilstede. Det er et spørgsmål, jeg ville ønske jeg havde stillet fra
starten. Som iværksætter hvor jeg selv
er størstedelen af mine produkter, er
jeg sårbar overfor eksempelvis sygdom.
Lægger jeg mig syg i en periode, tjenes
der ingen penge, og det er en stor risiko
at løbe. Det vil jeg ændre på.
Passiv indtægt kan være spin off-produkter af Pølsevognens brand, for eksempel
bøger, nøgleringe, computerspil, brætspil og smartphone-apps.
Lev med økonomisk uvished

De første mange år er en træning i at finde ro med den økonomiske uvished, der
følger med livet som iværksætter. Ofte
ved jeg ikke, hvad jeg skal leve af tre måneder frem i tiden. Nogle gange to måneder og nogle gange en måned. Det er et
af grundvilkårerne i en virksomhed som
min, og da er jeg glad for min optimisme
og min ukuelige tillid til, at alting ordner
sig.
Gennem årene opbygger jeg stærke relationer til partnere og kunder, hvilket gør,
at der er kommet mere stabilitet. Jeg kan
til tider se seks måneder frem i tiden,
hvilket er skønt.
Passiv indtægt vil ligeledes være med til
at skabe en højere grad af økonomisk vished frem i tiden.
Ind i mellem og specielt i starten kan jeg
mærke en vis uro i kroppen brede sig, og
nogle gange er det lige lovlig spændende.
Er det havregrød og vand i næste måned?
Da siger jeg til mig selv: Sluk bekymrin-

gerne om fremtiden, hav tillid, vær skabende, gør noget og gør det med kvalitet.
Økonomien kan vokse gennem
fokus

I april 2009 vender jeg hjem til Danmark
efter ca. 1½ års tid med ophold i udlandet det meste af tiden. Den økonomiske
krise sætter for alvor ind i Danmark, og
jeg sætter mig for at skabe overskud i
Kontutto. Året er godt i gang, og jeg har
alle odds imod mig. Virksomheder er tøvende med at gå ind i projekter som Pølsevognen; de skærer konsulenter fra for
at spare, og jeg er alene om alle udgifter,
hvilket presser min privatøkonomi. Faktisk kan det ende i personlig konkurs,
hvis ikke jeg sælger lejligheden eller formår at holde liv i Kontutto. Jeg banker i
mit eget bord og sætter mig for at skabe
overskud, så jeg kan blive boende. Det er
nemlig også helt umuligt at sælge bolig
på det tidspunkt. Jeg fokuserer al min
energi på at skabe et attraktivt pølseprojekt, skaffe kunder og opgaver i stedet for
at blive bange for det potentielle scenarie
af en dobbeltkonkurs – Kontutto og privat.
2009 ender med overskud efter løn til
mig selv, og jeg har råd til at bo i lejligheden.
Det er et fremragende eksempel på, at
”det, du fokuserer på, vokser”. En god
ven siger til mig: ”Du skal passe på med
hvad du sætter dig for, da det ender med
at gå i opfyldelse – så tænk dig godt om.”
Og det gør jeg så.
”If you don’t create change, change will
create you.”
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Smarty
• Definer dine værdier og dermed hvad du står for
• Hvad er succes for dig?
• Plej dit forhold til din bankrådgiver
• Giv banken en update
• Giv besked om overtræk inden det sker og årsagen hertil
• Hold øje med dine faste udgifter og minimer dem
• Pres banken ved at indhente tilbud fra andre
• Gennemgå løbende dine balancer og regnskab
• Skab passiv indkomst
• Lær at leve med økonomisk usikkerhed
• Det, du fokuserer på, vokser
• Genopfind dig selv og din virksomhed løbende

verdens mest berejste pølsevogn

Verdens mest Berejste
Pølsevogn
Drøm

Inspirere og skabe positiv social forandring.
Hvordan?

At rejse rundt i verden og dele en gratis
bid af dansk kultur ud for at støtte oversete og udsatte børn.
Lande besøgt siden 2003:

Danmark, Tyskland, Italien, Frankrig,
Belgien, Holland, Spanien, Portugal,
England, Kina, Japan, USA og Sydafrika.
Pølsevognens værdier

Hygge, humor, uhøjtidelighed, folkelighed, samtale og nedbrud af sociale lag.
Hvordan fungerer konceptet?

Den besøgende får en gratis hot dog, en
bid af dansk kultur og muligheden for
at donere penge til vores sociale formål.
Alle donationer går 100% til børnene.
Vi skaber opmærksomhed gennem unikke events, der involverer de lokale samfund, organisationer, kendisser og magthavere både fra Danmark og fra det land,
vi besøger. I 2010 har vi delt ca. 25.000
hot dogs ud og været i kontakt med tusindvis af mennesker og organisationer
så vel som skabt betydelige mængder af
eksponering i medierne til stor gavn for

de oversete og udsatte børn. I 2007 udgiver Pølle sin første støtte-CD med sange,
der doneres af primært danske men også
udenlandske musikere, for eksempel
danske Erann DD og Bryan Rice samt
canadiske Organik.
Pølsevognens værdiflow

Pølsevognen er, som tidligere nævnt, omdrejningspunktet for at skabe social værdi i Kontutto. I dens eget system flyder
både social værdi og økonomisk værdi. I
modellen kan du se hvilken udveksling,
der finder sted mellem de forskellige parter. Det, der er vigtigt for mig er, at alle i
systemet føler, at der bliver skabt værdi
for dem, og at de skaber værdi til systemet. Der skulle måske være en ekstra pil,
der peger væk fra de udsatte grupper af
børn, da deres sociale forandring har potentiale til at skabe værdi for deres nærmeste og dermed til verden som helhed.
For mig er det at få menneskelig glæde
ud af en aktivitet, rolle, engagement også
en betaling, der beriger livet.
Mine kunder

Virksomheder køber sig til eksponering
og realiserer ønsket om at udleve social
ansvarlighed - CSR. Virksomhederne bliver kunder til Pølle og dermed til Kon-
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tutto. I starten spørger jeg tit mig selv,
om det ikke er nemmere, hvis virksomhedernes penge går direkte til de udsatte
børn. Hvad er pølsevognens eksistensberettigelse og rolle egentlig? Det er dog
helt sikkert, at disse penge er bedre brugt
gennem Pølle, der genererer en opmærksomhed, som børnene og de velgørende
organisationer aldrig vil kunne betale sig
til og er afhængige af, foruden selvfølgelig kontanter til at skabe forandring.
hvordan skaber Pølsevognen værdi
for Paaskebrød?

Nedenfor fortæller salgsdirektør Martin
Sørensen fra Lantmännen Unibake, Paaskebrød lidt om, hvad han ser i projektet, og hvorfor de er med fra start og hver
gang siden da.
“Vi starter samarbejdet i 2003 under
projektet Pølsevogn On Holiday, og
så udvikler det sig stille og roligt siden
da. Projektet passer ind i vores profil
og vores sociale bevidsthed, hvorimod
det ikke er afgørende, om vi sælger
100.000 pølsebrød ved at være med.
Projektet er ikke mere kommercielt end,
at det bevarer troværdigheden. Det er
målrettet, og vi kan se, at pengene går
til de rette. Vi vil som virksomhed gerne
være med til at skabe social forandring,
og det er derfor, vi gør det! Drivkraften
er helt sikkert, at du, Fanny, vil hjælpe
andre.
Der er et engagement og frivillighed
i dette projekt, som viser sig også fra
kendte personer, der ofrer deres tid.
Styrken er, at du formår at få disse mennesker med, hvilket ikke er noget, man
bare lige gør. Der er ingen tvivl om, at

de ikke vil profilere sig selv. Ligesom os
kan de se de gode intentioner og gode
ideer i projektet.
Du formår desuden at få en enorm mediedækning – bare se på listen fra Sydafrika – og dermed opmærksomhed til
det sociale formål.
Dit engagement og dit hjerte for at
hjælpe udsatte børn. Det er fantastisk, at
du vover dig ud i den store verden for at
hjælpe. Det kræver personlighed, energi og et drive, som du har. Du brænder
120% for det her. Det er imponerende,
at du har den kærlighed til at hjælpe,
og du må også give afkald på noget for
at gøre det.
Når du ringer til mig, så har jeg altid
villet hjælpe. Mange ringer, og det er
nemt for mig at sige nej. Når du ringer,
så ved jeg, at jeg har fat i en person,
der brænder for det selv. Og du har troværdighed, og den beviser du. Det, du
arbejder med, hænger sammen med
det, vi står for. Og pengene går til det,
de skal.
Jeg synes, at projektet er godt, og udviklingen kommer af sig selv. Der skal
ikke store marketingsplaner til. Du
fanger fornemmelsen for, hvad trenden
er lige nu. Vi laver 5 års planer, og med
den hastighed verden forandrer sig i,
kan fremtiden være meget anderledes,
end vi forestiller os nu. Det låser os i faste
tankebaner, og i dette projekt skal du
fange tingene i nuet. Du skal fortsætte
med det, du gør.
Jeg er kommet til at brænde for det
her, og jeg er sikker på, at den nye
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marketingsdirektør vil få den samme
fornemmelse for dig og for dit projekt.
Jeg håber, at virksomheden også i
fremtiden vil bakke op, og det tror jeg
på. Jeg vil i hvert fald gøre mit til, at det
sker.”

generøst menneske og det til stor inspiration for mig. Claudio elsker at hygge
om folk og har styr på hyggebarometeret
i cafeen.
Frivillig PølseAgent Claudio Amdisen
fortæller

det Frivillige Pølseteam

En succesfuld PølseAgent er blandt andet en person, der uanset udfordringen
siger: ”Det finder vi ud af!” Og mener
det! PølseAgenterne, der er med på eventyr ud i verden, får en kæmpe oplevelse,
er med til at gøre en forskel for andre, og
det giver derfor stor mening for dem at
deltage. Deres betaling er menneskelig
glæde – en alt for overset betalingsform.
På turene ud i verden har jeg et PølseTeam med, der består af PølseAgenter.
Til nogle events har vi besøg af GæstePølseAgenter som eksempelvis Jon Dahl
Tomasson og Jesper Grønkjær i Stuttgart.
Det er en relation, der skaber gensidig
værdi, og det frivillige PølseTeam er en
stor del af projektets værdiflow. Nedenfor fortæller Claudio Amdisen lidt om,
hvordan det er for ham at være med. Han
er fra vores første møde tilbage i 2003 en
uvurderlig støtte og er med på turene til
EM i Portugal, Italien og Tyskland.
Jeg er sikker på, at Claudio har et hjælper- og givergen mere end alle os andre.
Når det handler om Pølsevognen og vores relation, er der ingen grænser for,
hvad han vil ofre for at hjælpe. Det er tit
gået ud over hans fritid og til tider hans
nattesøvn. Derudover er han et meget

“Jeg er hos Martin Jørgensen, da Fanny
dukker op i Udine, Italien på den første
tur rundt i Europa. Dagene forløber som
en sjov og anderledes oplevelse, som
alle, uden undtagelse, bliver en del af.
Alle involverer sig på hver deres måde.
Eksempelvis Udinese’s træner Luciano
Spalletti, som betaler for, at Fanny og
hendes team IKKE serverer hot dogs
for hans spillere. Godt var det, at Fanny
”ikke forstod” det budskab, for stort set
alle spillere får en hot dog, og holdet
vinder desuden en meget vigtig kamp
to dage senere.
Nysgerrigheden til at kunne hjælpe andre på en anderledes måde udvikler
sig undervejs til den rolle, jeg har i dag.
Jeg bruger en stor del af min fritid på
Pølsevognen. Mest af alt minder jeg
nok om den spanske tjener Manuel i
”Fawlty Towers”, som altid er sin ”chef”
tro, fordi……Fanny har en utrolig evne til
at få det bedste ud af de mest kaotiske
situationer. Og tro mig når jeg siger, at
dem er der en hel del af. Hun arbejder
i mine øjne ikke altid effektivt og logisk
mod målet – men sjovt nok når hun altid
sine mål. Altid har hun et kæmpe overskud til andre og tilsidesætter, set med
mine øjne, sig selv. Hun er på den front
noget af det mest givende menneske,
jeg har mødt.

www.kontutto.com

Et PølseTeam - her i Shanghai
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Netværket, som Fanny bygger op, er
nok hendes stærkeste side. Det bliver
større og større og kaster hver eneste
dag noget godt af sig. Hendes evne
til ”at give” har en tydelig positiv indvirkning både på hendes samarbejdspartnere, de mennesker hun omgås og
dem, hun møder på sin vej. Vi får alle
noget med videre i bagagen.

Her fortæller frivillig PølseAgent Søren
Dahl om sine oplevelser som en del af
PølseTeam. Han er med i USA, Kina, Japan og er enormt alsidig med høj kvalitet, er uovertruffent kreativ, har et stort,
tålmodigt og meget varmt hjerte og siger
”det finder vi ud af” og mener det!
PølseAgent Søren Dahls oplevelser

I de år jeg er med på turene lærer jeg at
arbejde mere bredt og mere fleksibelt.
Jeg har ellers altid været meget stædig
og arbejdet meget i ”kasser” – hvilket
for mig vil sige: Gør det færdigt, som du
plejer, og gør det nu. Ingen skal blande
sig, og ingen skal komme med deres
besyv. Jeg kan selv og vil selv. I dag giver jeg meget mere plads til, at der kan
komme overraskelser ind, uden at det
påvirker mig. Jeg er mere åben overfor
andre ideer og ser ingen udfordringer
som en forhindring. Jeg er blevet mere
”rund” med årene og har taget mange
af tingene med mig videre i livet. Hvis
jeg ser tilbage på, hvad jeg lærer af at
være med på turene i Europa, så tør
jeg slet ikke tænke på, hvad jeg kunne
have lært, hvis jeg var taget med ud på
de lange ture i hele verden.
Fanny sætter med sit indre ”drive” fart
i et projekt, der har stort potentiale, og
som helt sikkert vil fortsætte i mange år.
Det ”drive” er om noget med til, at jeg
inspireres til også at ville gøre en forskel.
Dine tanker og ideer er så smukke, når
de springer ud, men skønheden ligger
allerede i hjertet.”

”PØLSEAGENT.... nå, ka´ man være
det!” Dette er kommentaren fra tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, da jeg præsenterer mig for ham i
Shanghai, 2008.
Som mange andre er jeg også betaget
af dette unikke tiltag. Jeg skriver en ansøgning og bliver bekendt med, at der
er mange om buddet. I foråret 2007
spørger Fanny om jeg vil med tværs over
USA! Svaret er JA – uden betænkning!
Det er en oplevelse for livet at være
en del af PølseTeam, og jeg får behov
for alle mine talenter i et utal af udfordringer gennem de fem uger fra New
York til LA. Den største udfordring for mig
i New York er at skaffe en bil med anhængertræk samt trailer, da det viser
sig at være stort set umulig. Derudover
hænger Pølle fast på lageret, og jeg må
i en tidlig morgentime (kl 5) overbevise
den kære ansatte om, at det faktisk er
vigtigt, at han giver sit ”blå stempel”,
da jeg har en aftale med den danske
kronprins og kronprinsesse samme formiddag på Hotel Hilton i New York! Det
lykkes til sidst med hjælp fra transportfirmaet DSV, som står for fragten. Det er
ikke altid ligetil at være PølseAgent.

www.kontutto.com

Fakta: USA-turen
USA-eventyret starter i New York, hvor Pølle hilser på kronprinsesse
Mary, fortsætter henover Chicago til Elk Horn, Iowa, overnatter i
Denver, kører igennem Colorado til Santa Fe, New Mexico, Pølle står
på toppen af Grand Canyon, og til sidst lander vi i Los Angeles. Her
hilser vi blandt andet på Mads Mikkelsen og Sven Ole Thorsen til en
række events i forbindelse med Danish Film Fest: LA og hos B&O på
Rodeo Drive.

www.kontutto.com
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Med rattet i den ene hånd, uret i den
anden og Fanny i telefonen i den tredje
hånd, sætter jeg kursen mod New York
City. Det er to venner (Fanny og jeg),
der med tårer i øjnene ser hinanden
udenfor Hotel Hilton på Manhattan lige
omkring middagstid. På 3. sal får Pølsevognen besøg af Hendes Kongelige
Højhed Kronprinsesse Mary. Sikke en
debut.

Gennem min deltagelse som PølseAgent har jeg oplevet, hvor stor en
forskel vi kan medvirke til, når vi giver
med hjertet. Jeg har erfaret, at der er
behov for en indsats i mange dele af
verden, og at vi i den vestlige verden
sagtens kan give noget af os selv uden
absolut at forvente at få noget tilbage.”

Efterfølgende er jeg PølseAgent på
turene til Kina og Japan. Mine opgaver
er alt fra at lave en kørselsrampe til Pølle,
fotografere, servere hot dogs når Fanny
laver interviews, relatere til de mange
besøgende på flere sprog med mere.
For mig er det en stor ære at være en
del af projektet, som kommer direkte fra
hendes hjerte. Og netop derfor bidrager
jeg gerne med at gøre en forskel, når
det har fokus på et godt formål.

Ved de første ture ud i verden er nyhedsværdien en stor styrke, og jeg begynder at
stille mig selv spørgsmålet om, hvordan
jeg opretholder den på de kommende
ture. Involveringen af Martin Jørgensen
og Thomas Helveg samt deres fodboldkammerater i storklubber rundt i Europa
er en måde at gøre det på. Samtidig besøger jeg events som Tour de France og
Le Mans, og jeg tager et stort skridt til
USA og kører fra New York til Los Angeles. Sidenhen er jeg i Kina, Japan og
Sydafrika. Der er hele tiden nye historier
om udsatte børn, nye lande, kulturer og
mennesker i spil. Derudover er Verdens
mest berejste Pølsevogn unik, og det gør,
at opmærksomheden kan opretholdes.
Vigtigt er det at forny sig selv uden at
give køb på konceptet.

Løbende nyhedsværdi

Fanny besidder en unik evne til først at få
ideerne og dernæst udvælge det, som
har værdi, for til slut at fuldføre det ved
at sætte handling på. I hele processen
formår hun at fastholde sit fokus samtidig med, at hun virker som en magnet
på alle de energier, som er gavnlige for,
at hun lykkes med sine projekter. Og det
foregår alt sammen på en beundringsværdig måde med et venligt smil, som
kommer direkte fra hendes store hjerte.
Derfor er det også mit ønske, at Fanny
fortsat lader sine ideer få frit spil, og at
hun fortsat lader sit hjerte tale sit eget
smukke sprog. Hun har en sjælden evne
til at gøre en forskel, og dette budskab
må gerne inspirere andre.

I forskellige sammenhænge optræder
kendte mennesker som GæstePølseMænd til events rundt omkring i verden
og virker som en magnet for opmærksomhed. Eksempelvis de professionelle
fodboldspillere Martin Jørgensen, Jon
Dahl Tomasson og Jesper Grønkjær,
filmskuespilleren Sven Ole Thorsen,
bandet Asian Sensation, Morten Jensen

verdens mest berejste pølsevogn

og Peter Palland fra TV2’s dokumentarprogrammer, og gourmetkokken Thorsten Schmidt. Deres tilstedeværelse skaber øget opmærksomhed omkring Pølle
og er med til at kaste yderligere lys på de
projekter, vi støtter.
Pølle inspirerer også andre mennesker til
selv at gøre noget, og i USA er det blandt
andet Ole Henriksen:
Ole Henriksen og Gigtforeningen

Vand risler ned ad en stenet væg, lyset er
dæmpet, og rummet er velduftende. Jeg
bider i et saftigt, rødt æble og overvejer
de ord, jeg skal servere for Ole Henriksen, når han om lidt sætter sig overfor
mig.
PølseAgent Søren og min kameramand
på turen tværs over USA er med mig, da
vi kører til Oles berømte Spa i Hollywood,
hvor mange berømtheder er kommet
gennem tiderne. Jeg har stor respekt for
det, Ole gør med sit liv, og er spændt på
at høre, om han har lyst til at gøre en forskel for børn med gigt sammen med mig
og Pølle. Han tager virkelig godt imod os
til trods for sit meget travle liv. ”Du kan
tælle på mig” siger Ole direkte oversat fra
det amerikanske ” You can count on me”.
Jeg smiler med hele kroppen og byder
ham velkommen i PølseFamilien.
Ole Henriksen er nu ambassadør for
børn med gigt, og han er med i København, da vi overrækker 109.609,96 kr.
til dem. Efterfølgende donerer Ole store
summer fra sine foredrag i Danmark til
børn med gigt. Sammen skaber vi stor
værdi for Gigtforeningen.

at skabe et brand

For mig er et brand de historier, der
knytter sig til en vare, et produkt eller en
serviceydelse. Det er de billeder, fornemmelser med mere, der opstår i folk, når
der bliver sagt - i dette tilfælde - Verdens
mest berejste Pølsevogn. Du ser den for
dig køre rundt i verden, i bjerge, i sne,
ved vandet og på landet, mens den deler
gratis hot dogs ud. Du tænker på dét at
gøre en forskel, ser glade børn for dig, og
du får en fornemmelse af at gøre noget
godt for andre. Du bliver varm om hjertet.
Ved at holde fast i konceptets kerne gennem årene skaber jeg et klart og tydeligt
brand omkring Verdens mest berejste
Pølsevogn. Der kommer mange gode
ideer løbende fra alle mulige kanter, og
det er vigtigt for mig at modstå de fristelser, der måske nok er spændende eller vil
give penge, men som vil ændre konceptet
og dermed gøre brandet mere utydeligt.
Jeg smiler med øjnene, da min samarbejdspartner i Japan fra den danske ambassade svarer: ”Jamen, det er da fordi
din pølsevogn har det brand, som den
har”. Han svarer på mit spørgsmål om,
hvorfor min Pølsevogn skal hives helt til
Japan, når der allerede er en dansk pølsevogn i landet? Da går det op for mig, at
mine bestræbelser på at skabe et stærkt
brand har båret frugt.
Her fortæller handelskonsul ved den
danske ambassade i Tokyo, Jens Hollænder Jensen, om hvorfor vi er i Japan:
“I 2009 arrangerer ambassaden COP15
CYCLING TOUR over 9 etaper i Japan
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og en sidste etape i Danmark. Ideen
bag turen er at skabe opmærksomhed
om COP15 og vise, at man ved f.eks. at
vælge cyklen frem for bilen selv kan bidrage til et bedre miljø.
På alle etaperne er der forskellige udstillinger og events, der fortæller om
Danmark, og vi synes det er naturligt,
at Japanerne skal have mulighed for
at få en bid af Danmark, og på samme
tid vil vi gerne støtte Fannys fantastiske
projekt. Der serveres hot dogs på tre af

etaperne, og Fanny deltager selv på
cyklen under et par af de resterende
etaper sammen med PølseAgent Søren.
De danske hot dogs er et kæmpe hit,
og specielt i Tokyo og Kyoto er der op til
50 meter lange køer for at få en bid af
Danmark. Japanerne er meget gavmilde, og det lykkedes faktisk Fanny at
samle de sidste penge ind til at kunne
gå i gang med at bygge børnehjemmet
i Kina.”

Smarty
• Beskriv projektets værdiflow
• Beskriv den sociale værdi
• Beskriv den økonomiske værdi
• Skab et klart og simpelt koncept
• Hold fast i konceptet trods fristelser
• Oprethold nyhedsværdien hele tiden
• Vær løsningsorienteret og hav ingen behov
for at placere skyld
• Lær af fejl, sig pyt og kom videre
• Er der en frustration, er der også et udækket behov – se selv efter
• Kig efter eksistensberettigelsen for at sikre
mening og relevans

www.kontutto.com
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Hvordan vælger jeg, hvem
vi støtter?
Lige fra starten har jeg to kriterier, jeg
vælger ud fra, når jeg beslutter, hvem vi
støtter. De to kriterier er: 1. de udsatte
børn der får mindst opmærksomhed og
2. færrest donationer. Tilbage i 2003 ved
jeg meget lidt om dette felt, og derfor
søger jeg råd hos en oversygeplejerske
på Skejby Sygehus i Århus. Fra 2003 til
2007 peger hun på de grupper, der er de
mest oversete, og det vælger jeg ud fra.
I 2008 vælger jeg at støtte globalt. Projektet har bevist, at det ikke er en døgnflue og er kommet for at blive. Jeg vil
gerne være med til at udligne den uretfærdighed, verden er så fuld af. Ser jeg
med globale øjne er der mange flere, der
har meget mindre end vi har i Velfærdsdanmark. Jeg mener, at vi som nation og
jeg som menneske har et ansvar for at
kigge ud i den verden, vi er en del af, og
leve med omtanke for den større helhed.
Langsigtede løsninger

Med Pølsevognen ønsker jeg at plante
et frø, der kan vokse og blive til en smuk
blomst. For mig er det vigtigere at bruge
forholdsmæssigt flere penge på, at de udsatte børn lærer at fiske fremfor at give
dem fisk. Det er en stor udfordring, for
når jeg har med så fattige børn at gøre i
Kina og Sydafrika, er det fristende at ty

til den kortsigtede løsning. Derfor arbejder jeg på at kunne skabe langsigtede og
bæredygtige løsninger, hvor de udsatte
børn og voksne selv er en del af et værdiflow, der kan gøre, at de bliver mindre
afhængige eller fuldstændigt uafhængige
af velgørenhed. Hvordan det gøres gennem Pølsevognen vil fremtiden vise, og
jeg er ved at kigge på mulighederne herfor med den pølsevogn, der er i tankerne
til Afrika. Den kommer jeg nærmere ind
på senere.
Tillid

Når jeg støtter globalt, søger jeg råd hos
lokale i det pågældende land, som jeg har
tillid til. Netop tilliden er vigtig, da jeg
skal kunne stole på, at de penge vi samler
ind, lander det rigtige sted. I Kina spørger jeg Det Danske Konsulat til råds, og
i Sydafrika går kontakten gennem Laura
Lykkegaard Selander, der er Copenhagen Goodwill Ambassadør.
Social værdi 2003-2010

Her følger en kort præsentation af dem,
vi har støttet gennem årene.
2003: Danmark, Italien, Belgien og
Holland
www.skejby.dk

58

verdens mest berejste pølsevogn
en historie om socialt entreprenørskab

Pølles første tur rundt i Europa støtter
oversete børneafdelinger på Skejby
Sygehus, Århus. På hospitalet er der afdelinger, som kun får få eller ingen donationer og meget lidt eller ingen opmærksomhed.
2004: Portugal og Danmark.
www.cancerbarn.dk
Foreningen Cancerramte Børn er en
uafhængig støtteforening for børn
med kræft, deres familier, pårørende
og andre interesserede. Alle beløb,
som foreningen skaffer gennem fonde,
firmaer, Kræftens Bekæmpelse mv.,
går udelukkende til aktiviteter for de
kræftramte børn og deres familier.
2005: Italien, England, Tyskland og
Danmark
www.ccf.dk    
www.downssyndrom.dk
På den første tur i 2005 støtter vi Mathilde Willumsen. Mere om hende senere i
dette kapitel.
Anden tur støtter den årlige tur til
oplæring af selvmedicinering for børn
og teenagere med Cystisk Fibrose. Sygdommen viser sig især ved symptomer
netop fra luftvejene og fra bugspytkirtlen. Det er den hyppigste arvelige
sygdom i Vesteuropa. Uden behandling
dør de fleste inden for det første år, men
i dag er der gode chancer for at leve
mere end 40 år med sygdommen.
Tredje tur støtter Foreningen Downs
Syndrom. Downs Syndrom er en kromosomafvigelse, der hyppigst sidder på
kromosom 21 - også kaldet trisomi 21.

Mennesker med Downs Syndrom har et
udviklingshandicap og ca. et barn ud af
hver 1000 levendefødte børn har det.
Turen gør desuden opmærksom på International Downs Syndrome Day.
2006-2007: Frankrig og USA	
www.gigtforeningen.dk
Ikke alle ved, at gigtsygdomme også
rammer børn. Imidlertid får ca. 75 børn
i Danmark hvert år diagnosticeret leddegigt, og da der er tale om en kronisk
sygdom, der ofte er aktiv i mange år, er
der på ethvert givet tidspunkt 600-700
børn her i landet, der lider af sygdommen.
2008-2009: Kina, Japan, Frankrig,
Spanien og Danmark
www.morningtears.com
Organisationen Morning Tears støtter
børn af kriminelle i Kina. Mere om Morning Tears i næste kapitel.
2010: Sydafrika og Danmark
First Children
Khomani San Bushmen lever i Sydafrika
udenfor Kalahariørkenen. Det fortæller
jeg mere om i et senere kapitel.
Hvad er vigtigst?

Jeg husker tydeligt reaktionerne, når jeg
fortæller en journalist, at vi bl.a. måler
vores succes på antallet af smil, vi skaber. Jo flere smil, jo bedre. Det er nu ikke
helt godt nok for journalister. Hvor mange penge har I samlet ind? Hvor mange
hot dogs har I delt ud? Hvor mange kilometer har I kørt? Det er vel i grunden

www.kontutto.com
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ligegyldigt! Pengene har en relevans for
det sociale formål, vi støtter, og dog er
den opmærksomhed, vi skaber, langt
den vigtigste. Vi er som en sten, der skaber ringe i vandet – den såkaldte ”ripple
effect”.
Merværdi for foreningen Downs
syndrom

Foreningen Downs Syndrom støtter vi
på vores tur til fodboldverdenens storklubber i Tyskland i 2005. Vi besøger
de danske spillere Ebbe Sand, Christian
Poulsen og Søren Larsen i Schalke 04,
Søren Colding, Tommy Bechmann og Peter Skov-Jensen i Vfl Bochum, Thomas
Helveg og Kasper Bøgelund i Borussia
Mönchengladbach, Jon Dahl Tomasson
og Jesper Grønkjær i VfB Stuttgart, Leon
Andreassen, Kasper Jensen og Daniel
Jensen i Werder Bremen. Efterfølgende
er jeg i TV2’s Go’ Morgen Danmark sammen med Peter Palland og Morten Jensen for at fortælle om vores projekt. Morten og Peter har begge Downs Syndrom,
er kendt fra TV2’s dokumentarserie lavet
af Nick Horup og er med på PølseTeam i
Stuttgart. Da programmet slutter, ringer
en mand til forkvinden for foreningen og
fortæller, at når han dør, vil han donere
hele sin formue til dem. Udover checken
fra Pølle skaber opmærksomheden ringe
i vandet, og forkvindens arme hænger
stadig oppe under skyerne.
Merværdi for Mathilde, der har en
hjerneskade

Mathilde Willumsen har en hjerneskade, der gør, at hun bliver dømt til et liv
i kørestol. Kommunen bevilger ikke den

nødvendige behandling, som de udbyder i USA. Hendes forældre er stærke og
går ind i kampen. Gennem hårdt slid og
kreative løsninger samler de penge ind
til behandlingen.
Martin Jørgensen, der er professionel
fodboldspiller i Italien på det tidspunkt,
går sammen med Pølsevognen ind i kampen. Vi laver en tur til hans klub Fiorentina og til skisportsbyen Canazei i Italien.
Der kommer meget eksponering i medierne, og det skaber initiativer fra andre,
der tilsammen giver lidt under en halv
million kroner til Mathildes behandling.
Mathildes er idag 9 år. Hendes familie
er enormt glade for den eksponering, vi
skaber, da det har højnet forståelsen for
deres situation og gør deres liv en lille
smule lettere. Her fortæller Mathildes
far, Jan Willumsen, om Mathildes fremskridt takket være Pølles hjælp:
“Mathilde har haft en del problemstillinger. Hendes problemområder er/var
følesans, høresans, synssans, det sproglige, fin- og grovmotorik.
I starten af Doman-programmet, Mathildes behandlingsprogram, så vi den hurtigste udvikling på sanserne. Fra at gå
i sin egen lille verden, hvor hun havde
dobbeltsyn, var bange for berøring (som
knus og kys) og havde hørelse som en
hund (hørte alting 7 gange så højt som
os) til, at hun på 10 måneder havde syn
svarende til alder, var og er et mirakel i
sig selv. Hun kunne nu se fugle på himlen, gå over en forhindring i stedet for at
falde over den og ikke mindst komme
ind i vores verden.
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Hendes berøringsangst blev mindre, og
vi kunne nu give hende et knus og et kys,
uden at hun blev helt stiv af skræk. Forestil jer ikke at kunne kramme sit barn!
Den dag i dag kan hun ikke få nok og
elsker selv at give krammere. Det er jo
den største gave, forældre kan få.
Mathilde lærte også hurtigt krydsmønstret ved at lære at kravle rigtigt. Det har
hun haft rigtig meget gavn af siden, da
hun nu kan mestre mange ting såsom at
styre og cykle på samme tid.
Den dag i dag har det været så vigtigt
for hende, at hun har lært disse ting. Det,
at de to hjernehalvdele kan arbejde
sammen, betyder uendeligt meget for
hende i hendes hverdag.
Mathilde kæmper stadig med sproget.
Hun er en intelligent pige, der forstår
meget mere, end hun selv kan give udtryk for. Men der kommer hele tiden nye
ord til, og hun er fantastisk til at gøre sig
forståelig enten verbalt eller nonverbalt.
Hun har en viljestyrke uden lige og en
livsglæde udover det sædvanlige, som
hjælper hende på hendes svære vej
gennem livet. Der er ingen af os, der er
i tvivl om, at det, at vi har haft mulighed
for at træne hende intensivt hjemme,

har hjulpet hende til at blive den pige,
hun er i dag, og ydermere har det givet
hende en god ballast til at komme videre i livet med de ressourcer, hun har.
Det, at Pølsevognen og naturligvis Martin Jørgensen står frem i medierne og
beskriver deres støtte, holdninger og
formål, giver en helt unik synlighed for
vores sag, og budskabet bliver hurtigt
”landskendt”, hvilket afføder en utrolig opbakning fra nær og fjern. Fra en
masse mennesker, anonyme som kendte. Enkeltpersoner og virksomheder,
som ønsker at støtte op om vores kamp
for vores datter. En kamp som jo desværre betyder, at vi er særdeles afhængige af økonomisk støtte og opbakning.
Vi ville aldrig få samlet så mange penge
ind, hvis ikke Pølsevognens unikke projekt vælger Mathildes sag som indsamlingsprojekt.
Bottom line er, at vi via Pølsevognens
indsats kommer ud af hele vores projekt
omkring Mathilde med skindet nogenlunde på næsen, hvilket aldrig ville ske
uden Pølsevognen. Vi ville ikke kunne
fuldføre projektet på de knap 3 år, vi
afsætter.”
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Mit liv er et eventyr
Følelsen er sitrende
kroppen lettere anspændt
Stolt, glad, forløst
Det lykkes.
trods udfordringer
Opbakningen er varm
Nyt land nye dufte
Længselsfuld mod nye eventyr
Hvad mon venter om hjørnet
Skrevet af Fanny i forbindelse
med turen til Japan i 2009.

Og nu til historier fra mine ture i Kina og
Sydafrika.

Smarty
• Tag de globale briller på
• Det er bedre at være en lille
sten, der hopper i vandet og
skaber ringe, end at blive
liggende på stranden
• Søg hjælp til spørgsmål, du
ikke selv kan svare på
• Også lidt har ret

www.kontutto.com
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pølle i kina
I efteråret 2008 begiver vi os til Asien
for første gang. Det danske konsulat i
Shanghai har inviteret os til International Creative Industry Week i Shanghai.
Vi møder én af Shanghais ni borgmestre,
statsminister Anders Fogh Rasmussen,
masser af lokale kinesere og børn, hvis
forældre er i fængsel.
Ønsket med turen er at skabe positiv social forandring for børn af kriminelle ved
at kaste lys på dem og samle penge ind til
et børnehjem, der bygges af organisationen Morning Tears.
Byggeriet sker i forbindelse med Morning Tears’ projekt ”Coming Home – after the death sentence of a Parent” i byen
Zhengzhou i Henan Provinsen, der ligger
ca. 1000 km. vest for Shanghai.
Et hjem til 8 børn koster ca. 75.000 DKR
at bygge, og målet er at bygge mindst
ét. Morning Tears arbejder primært for
børn, hvis forældre er dømt til døden eller afsoner en lang fængselsstraf. Udover
sorgen slås børnene med fordomme fra
samfundet. Ofte vil ingen tage sig af dem,
for selvom de ikke har gjort noget galt,
bliver de behandlet som kriminelle. Det
siges, at børnene bringer uheld, og de ender på gaden. Børn af kriminelle i Kina er
virkelig nederst på livets rangstige.

Første hot dog i Kina

This is China. Det er et udtryk, Søren PølseAgent og jeg gør brug af mange gange.
Mest udfordrende er, da Pølle, syv timer
senere end forventet ankomst, står med
flade dæk foran os på en gammel lastbil.
Det er fuldmåne, og klokken er 19.00
dagen inden vores debut i Kina. Chaufføren har ingen rampe, og en gaffeltruck
er ikke til at opdrive. Han taler kun kinesisk og fortæller med kropssprog, at
vi kan løfte den ned ved at samle 10-20
mand, hvorefter han går ud og spiser aftensmad. Han udfører sin del af opgaven
og er ikke ansvarlig for næste skridt. This
is China.
Udfordring eller ej – vi er bare glade for
,at Pølle nu er ankommet. Vi skal stå klar
næste dag kl. 11.30 til mediernes besøg i
den danske afdeling af Creative Industry
Week. Der er i alt syv lande: Australien,
Holland, Tyskland, Taiwan, New Zealand
og Kina foruden Danmark på 10.000 m2,
hvoraf Danmark er repræsenteret på de
2500 m2 med i alt 50 virksomheder.
Og så Pølle – en bid af dansk kultur. Så
mangler vi bare pølser, brød, dressinger
og de ristede løg.
Da vi ankommer fredag den 11. oktober,
får vi at vide, at de er igennem tolden.
Alligevel bliver det mandag, så tirsdag
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formiddag og så tirsdag eftermiddag, inden de bliver frigivet. Og alligevel mangler der stadig et stempel, inden vi kan få
dem udleveret. Andre danske udstillere
har stadig varer, der sidder fast i tolden.
This is China.
Hold da op hvor er det godt, at jeg har en
kreativ PølseAgent med, som har tommelfingrene skruet rigtigt på. I et snuptag og med hjælp fra en, to, tre, fire og på
et tidspunkt otte kinesere kreerer han en
understøttet rampe, så Pølle kan komme
sikkert ned i jordhøjde. Vi gør endelig
vognen klar, inden vi kører hjem for at få
2½ times søvn.
Onsdag den 15. oktober serverer vi danske hot dogs med det hele for første gang
i Asien, for første gang i Kina, for første
gang i Shanghai.
Nu siger jeg nok, at vi får Pølle ned i jordhøjde. Op skulle den igen og denne gang
på et podium ved indgangen til det Danske, Hollandske og Tyske Hus. Området
er indrettet som café og lounge med danske design møbler – og nu også med Pølsevogn.
Kl. 11.30 serverer vi hot dogs fra en skinnende Pølle. Alle udstillere er kommet på
plads, og medierne kommer for at snuse
rundt og finde gode historier. De lægger
straks mærke til dette stykke af dansk
kultur, som har valgt at rejse hele vejen
til Shanghai for at rejse penge til et hjem
for udsatte børn i Kina.
Første gæst er vores egen generalkonsul Carsten Boyer Thøgersen, hvorefter
kineserne nysgerrigt træder op på podiet for at få en dansk oplevelse og støtte
børnehjemmet. To frivillige fra Morning

Tears er kommet sammen med en tolk,
som kan kommunikere vores budskab til
kineserne.
I et par timer ryger der hottere over disken og handelskonsul Mette Knudsen
kommer med sit team. Det er Mette, som
i sin tid tager initiativ til at få Pølsevognen til Creative Industry Week, så hun
har bestemt fortjent en sprød hot dog.
pølle fjernes af sikkerhedsfolk

Senere triller Pølle ud i en smuk og lun
efterårsaften. Åbningsceremonien foregår udenfor det Danske Hus på en kæmpe scene. Pølseduften breder sig, og da
vi åbner Pølle står der lynhurtigt ca. 30
kinesere i kø. Midt i et inferno af lys, musik, taler og fyrværkeri for omkring 3000
mennesker ryger hot dogs over disken,
mens der ryger kinesiske RMB i indsamlingsbøtterne.
Efter en times tid skal vi op ad den røde
løber for at stå ved indgangen til VIParrangementet, hvor Shanghais borgmester og toppen af kommunistpartiet
kommer under et kæmpe opbud af betjente. Vi tager opstilling udenfor indgangen som aftalt med konsulatet og er
klar til det fine besøg. Det går godt, lige
indtil der kommer en kinesisk vagt i vejen. Han har ikke fået besked om nogen
dansk Pølsevogn. Vi farer rundt for at
hitte rede i forvirringen, mens han forsøger at hive Pølle væk. Efter nogen tids
Pølse-trækkeri uden det lykkes at ændre
situationen bliver Pølle kørt 40 meter
væk af fire kinesiske vagter. Ærgerligt for
os, men samtidig tager vi hatten af for,
at de udfører deres job, som er at holde
indgangen sikker.
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Kinesisk PølseAgent

I weekenden tager vi opstilling udenfor det Danske Hus igen, og for at være
100% klar får vi trykt vores Pølseflyer på
kinesisk. Jeg opdager, at langt de fleste
kun forstår meget lidt engelsk. Opgaven
er blevet sendt videre, men da den ikke
bliver løst af dem, der lover det, tager jeg
selv over. Opgaven bliver løst dagen før i
en sen aftentime, og kun fordi vores kinesiske PølseAgent Helen kan trylle. Jeg
kender hende fra tidligere samme år, da
jeg er i Shanghai som team manager for
Kaospiloterne.
Helen kan flydende engelsk og kender
mange mennesker. Via sin mobil kan
hun trylle mange ting frem på meget
kort tid, og hun er helt uundværlig, når
vi kommunikerer med langt de fleste kinesere. Det hænder, at jeg ringer hende
op, så hun kan forklare taxachaufføren,
hvor vi gerne vil hen. De fleste taxichauffører er mænd. Én gang kører vi med en
kvinde, og da hun åbner bildøren for at
aflevere en ordentlig harker, der kommer helt nede fra maven, kigger Søren
og jeg blot på hinanden med et smil og
udbryder: This is China.
Det er alfa omega at have engagerede
PølseAgenter, der har lokale relationer
og kan det lokale sprog, og specielt vigtigt er det, når jeg rejser udenfor Europa.
Derfor er det en stor gave, at Helen kaster sin kærlighed på Pølle.
Udover Helen og de frivillige fra Morning Tears har jeg fire andre lokale PølseAgenter, der velvilligt stiller op for at
være med til at gøre en forskel. De er alle
venner af Helen og tæller blandt andet
en tidligere TV kendis og en af de yngste

professorer i Kina. Lige inden vi åbner
Pølles luger og serverer hot dogs synger
PølseTeam i kor: “Kina skal man ikke
grin´a - ooooooooooooooog hottere”. De
lokale PølseAgenter har lært den udenad. De er vildt gode til at kopiere. This is
China, og jeg gad vide, om Pølle nu findes i et utal af eksemplarer. På et tidspunkt opdager vi nemlig en kineser, der
selv har åbnet Pølles luger og ligger med
benene stikkende ud, mens han tager billeder af Pølle indvendig.
Anders Fogh Rasmussen ankommer

Da klokken runder 14.00 skal vi alle ud
af området, så politiet med deres hunde
kan komme ind og gennemsøge området.
Kun folk med invitation kan efterfølgende komme ind, og det foregår gennem
en metaldetektor - sikkerheden er høj.
Hvordan Helen pludselig står foran mig
og smiler lidt senere uden en invitation
er mig stadig en gåde... This is China.
Pølle står sprudlende, lækker og meget
klar til aftenens højdepunkt: At servere
for vores statsminister og de andre deltagende virksomheder fra Danmark, når
Hummels modeshow er afsluttet. Derudover er det sidste gang, Pølle serverer
hot dogs i Kina. Hun kan desværre ikke
komme med til Xian, når vi tager dertil
for at dele hot dogs ud hos to af Morning
Tears’ børnehjem. Xian ligger 22 timers
togtur vest for Shanghai. Jeg overvejer at
høre, om jeg kan spænde Pølle efter toget
- en idé jeg hurtigt dropper igen.
Så kommer delegationen til syne. Topchefer fra nogle af de største danske
virksomheder, Anders Fogh Rasmussen,
sikkerhedsvagter og naturligvis både
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den danske og kinesiske presse. De går
forbi Pølsevognen første gang og videre
ind i udstillingshallen, hvor statsministeren giver håndtryk til Junckers, Kaffe
Clothing, Hummel og alle de andre deltagende virksomheder.

står omkring os. Selv ind gennem Pølsevognen og ud af bagdøren kan jeg se ind
i øjnene af en sikkerhedsvagt. Jeg kan
ikke lade være med at nyde synet med et
skævt smil på læben.

Efter taler, pindemadder og Hummels
modeshow går statsministeren forbi Pølsevognen endnu en gang. Kan han finde
på at stoppe op denne gang? PølseTeam
og Pølle holder vejret… de nærmer sig og
og .. og han går forbi. Han skal ind for at
holde pressemøde. Vi puster ud. De andre deltagende danskere tager opstilling
i køen og sukker efter sprøde hot dogs.
Nu hvor duften breder sig, går der næsten sport i at finde den bedste undskyldning for at få serveret én inden statsministeren. Hvem skulle have troet, at vi er
SÅ populære i Kina.

Statsministerens drøm

Der går endnu et kvarters tid før statsministeren igen kommer til syne og styrer
mod Pølle. Jeg har en velduftende hot
dog klar og står udenfor Pølsevognen
sammen med Søren og Helen.
Vi introducerer os selv, fortæller hvad vi
drømmer om, og at vi på denne tur støtter børn af kriminelle i Kina. Vi har en
drømmebog, vi vil tage med til børnehjemmene i Xian, hvor én af Shanghais
borgmestre og direktør for Hummel,
Christian Stadil, har skrevet i et par dage
tidligere. Jeg spørger, om han vil dele sin
drøm med os og børnene, mens jeg krydser tæer.
Smilende tager Anders imod opfordringen og ja, han tager også imod hot dog’en,
som han sætter tænderne i. Da han står
og skriver i bogen, lægger jeg pludselig
mærke til den ring af sikkerhedsfolk, der

Én af vagterne trækker mig i ærmet og
hvisker, at de allerede er 25 minutter forsinket, og at hele vejen er spærret af. Den
kan ikke åbnes igen, før statsministeren
har passeret, så kineserne er begyndt at
være en anelse utålmodige. Anders skriver: “My dream is a world with more
freedom, peace, prosperity and intercultural understanding.”
Derefter takker vi ham for besøget og
ønsker ham fortsat god tur rundt i Kina.
Han giver sig god tid, og vi er meget beærede over at have haft besøg af vores
danske regeringschef, som er et menneske med drømme ligesom alle os andre.
Flokken omkring Pølsevognen er massiv,
og da statsministeren forlader selskabet
og drager bort i natten, åbner vi for gratis
hot dogs til alle. Søren må assistere mig
inde i vognen, mens Helen opfordrer alle
til at donere penge til børnehjemmet.
Sikke en PølseFest: Den aften og alle de
andre dage vi holder åbent i Shanghai.
Helt sikkert kan vi takke arrangørerne
af Creative Industry Week og specielt
handelskonsul Mette Knudsen for at få
denne tur i Kina til at lykkes. Det er ikke
sådan lige til, skal jeg hilse og sige.
Shanghai - byen der aldrig sover

Pølle er havnet i byen, der aldrig sover.
Jeg troede, det var New York, der aldrig
sover, men faktisk er det Shanghai.
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Folk cykler, arbejder på gader og på bygninger, spiller kort i en gyde, hænger ud
med vennerne, synger karaoke og fester
natten igennem. Det er også byen med
folk, der går rundt i deres pyjamas, og
andre går baglæns.
Pludselig kommer der en, to, tre eller flere mobile madvogne rullende i susende
fart med rygende pander. De spreder en
skøn duft af grillet mad og suser af sted,
fordi politiet er i nærheden. Det er vist
ikke helt lovligt at stå alle steder i byen.
Der er mange af dem, og de triller rundt
enten på bagenden af en cykel eller ved
håndkraft. Dem som trækkes rundt med
håndkraft minder en anelse om de pølsevogne, vi kender fra 1920’erne, da pølsevognen gør sit indtog for første gang i de
danske gader.
De kinesiske madvogne serverer primært kød og grøntsager på spyd, nudler
og omelet. Jeg har én gang smagt noget,
der minder om en hot dog. Pølsen er rullet ind i en slags pandekage med et æg
ovenpå samt diverse interessante dressinger. Ikke en gentagelse værd.
Zàijàn Pølle – Farvel Pølle

Lige som vi tror, at udfordringerne er
forbi, kommer endnu én. Heldigvis er vi
gode til uforudsigelighed og har masser
af tålmodighed for … this is China. Vi har
efterhånden prøvet lidt af hvert på vores
eventyr ud i verden med Pølsevognen.
Pølle er gjort klar til afgang, og klokken
15 kommer lastbilen. Denne gang med
ramper - tror vi!! DSV forsikrer os om,
at deres vognmand vil sende en bus med

otte mand og ramper. Vi venter og venter
og venter. En time, to timer. Chaufføren,
der sikkert gerne vil videre, er så frisk at
hente seks-otte mand på eget initiativ og
siger, at de kommer fra transportfirmaet.
De er i orange arbejdstøj og hjelme. Lynhurtigt har de fat i Pølle og vil smide den
op på ladet. Vi når lige at stoppe dem, for
Pølle vejer altså tæt på 800 kg. Det viser
sig, at arbejdsmændene er fundet ude på
gaden, hvor de graver grøfter. Vi trækker
på smilebåndet…this is China!
Efter fire timer er mørket faldet på, og
der er stadig ingen folk fra transportfirmaet i sigte. Nu skal der ske noget, så
sammen med chaufføren samler vi igen
seks-otte kinesere. De forstår opgaven,
og i et snuptag har de løftet Søren PølseAgents rampe ud - den som han konstruerede tidligere, og som vi graver frem fra
en baggård. De binder et tov i Pølsevognen, og så trækker og skubber de på livet
løs. Søren får dem til at understøtte rampen, så den ikke knækker. Jeg får hjertet
op i halsen, da Pølle sidder fast halvvejs
oppe - men så kan man da bare løfte hele
rampen, og op kommer Pølle. Den bliver
fastspændt af en glad chauffør, og Pølle
står sikkert, da lastbilen drejer om hjørnet og væk fra pladsen i lyset fra månen.
Tak for denne gang og Zàijiàn Pølle –
Farvel Pølle. Huítóu jiàn - På gensyn!
Børnehjemmet i Xian

Så går turen til Kinas anden-ældste by
Xian, hvor Morning Tears har et par
børnehjem. Udover at besøge børnene
og få kendskab til den uretfærdighed, de
er ofre for, er min hensigt at møde folkene bag og skabe tillid i relationen. Til-

www.kontutto.com

www.kontutto.com

www.kontutto.com

www.kontutto.com

72

verdens mest berejste pølsevogn
en historie om socialt entreprenørskab

lid til, at når jeg på et tidspunkt overfører
de indsamlede penge, går de til at bygge
børnehjemmet, så otte børn kan flytte
ind.
Vi tager dertil med kufferten fuld af frosne pølser, brød, dressinger, ristede løg og
Cocio’er samt to samlede bind af H.C. Andersen på kinesisk. Vi vil gerne, at ”Den
grimme Ælling” bliver læst op for børnene, når vi har fyldt vores maver med hot
dogs. Spændende bliver det også at vise
dem borgmesterens og statsministerens
drømme og få dem til at tegne deres.
Som nævnt tidligere er børnenes forældre kriminelle, og i Kina anses de børn
også som kriminelle. Der er ingen respekt og accept at få fra omverdenen, og
kan børnene ikke bo hos Morning Tears,
vil de ende på gaden som udstødte. Selv
inde på børnehjemmet kan de ikke være
i fred. Børnene, vi besøger hos Dong
Zhou Children Village, er blevet banket
og slået af landsbyens beboere – både af
børn og voksne. Nu er der sat gitter op
omkring børnehjemmet.
På vej dertil får jeg at vide, at en af pigerne på 11-12 år blev voldtaget et par dage
før af en af beboerne fra landsbyen. Måske er hun der ikke, selvom hun virkelig
har glædet sig til denne dag, og det løber
mig koldt ned ad ryggen.
Landsbyen Dong Zhou har omkring 500
indbyggere og ligger uden for Xian, der
er Kinas første hovedstad og engang var
verdens største by med kejser Qin Shi
Huangdis Terracottahær.

Til trods for børnenes barske forhistorier bliver vi modtaget med smil og arme
i vejret, da vi ankommer til børnehjemmet. Jeg bliver helt varm om hjertet. Der
bor 42 børn i alderen fra ca. 3 år til 18 år.
Piger og drenge.
De skal lære at leve med det traume, det
er at miste sine forældre. I de fleste tilfælde bliver den ene forælder slået ihjel
af den anden forælder og ender enten
med at blive henrettet eller med at sidde
21 år i fængsel for drab – hvis de altså
kan bevise, at det er selvforsvar.
Oftest slår moderen faderen ihjel efter
at være blevet mishandlet i årevis, og i
de fleste tilfælde er børnene også blevet
slået. Morning Tears tager sig af disse
børn, som ingen andre i Kina vil have noget med at gøre og sørger for, at de får et
hjem, så de kan gå i skole. De giver dem
et håb for fremtiden.
Derudover behandler Morning Tears deres traumer og gør alt, hvad de kan for at
få dem på højkant igen. De kæmper for
at få lov til at lade børnene besøge den
forælder, der er i fængsel. På den måde
kan de holde kontakten, for der er ingen
tvivl om, at børnene stadig elsker deres
forældre og har et behov for at se dem.
Der arrangeres også såkaldte ”goodbye”
besøg: Hvis en forælder skal henrettes,
arrangerer Morning Tears et besøg nogle
dage i forvejen, hvor børn og forældre
kan tage afsked med hinanden. Det er
meget, disse børn i en meget tidlig alder
skal lære at håndtere. Noget som ingen
nogensinde skulle være nødt til at ople-
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ve. Jeg bliver glad, da jeg hører, at pigen,
der blev voldtaget, er her.
PølseWoman på kinesisk

Vi er samlet i en lille sal, og jeg fremstammer. ”Wo de mèng xiang shì zhòu
yoú shi jie lai gu lì bié ren gèng hao shèng
huó yòng dàn mài rè gou hot dog laí zhì
chì chì shàn”, der betyder: Min drøm er
at rejse rundt i verden og inspirere til at
gøre en positiv forskel for andre og gøre
det ved at dele danske hot dogs ud for at
støtte velgørenhed.
Jeg gør min debut på kinesisk. Helen
PølseAgent har oversat teksten for mig,
og de forstår mit ydmyge forsøg på at tale
deres sprog. Dog med lidt hjælp og en
masse grinende ansigter foran mig.
Populære hot dogs

Mens jeg går i køkkenet, går børnene
ombord i drømmebogen. De flokkes omkring den, mens et par stykker tegner og
skriver. I køkkenet finder jeg mig til rette
i primitive omgivelser og med noget anderledes rekvisitter, end jeg er vant til.
Jeg sender en tanke til Pølle, mens jeg
pakker vores kufferter ud og finder pølser, brød osv. frem. Børnene ville have
elsket Pølle. Og Pølle ville have elsket
børnene. Uden tvivl!
Pølserne bliver lagt i en form for pandegryde, og deres mikroovn bliver fundet
frem til at varme brød med. Jeg beder om
en gaffel til agurkesalaten og får stukket
spisepinde i hånden. This is China!
Da pølserne er klar til at blive serveret,
er der lynhurtigt kø i køkkenet. Jeg får
hjælp af børnehjemmets ansatte og ser-

verer hot dogs med det hele til børnene.
De får ligeledes stukket en Cocio chokolademælk i hånden og smutter derefter ind
i spisesalen. Der sidder vi så og hygger
med danske hot dogs midt i Kinas land.
Sammen med børn, der er ramt af uretfærdighed og virkelig trænger til hjælp,
og hvor lidt kan gøre en stor forskel.
Én drømmer om at få et hjem igen, én
drømmer om at hjælpe andre, og én ønsker sin far ud af fængsel.
Ildsjælen bag Morning Tears

Belgieren Koen Sevenants er grundlægger og direktør af Morning Tears. Han
får halvdelen af sin løn af den belgiske
stat. Resten hives hjem via sparsomme
donationer fra virksomheder, privatpersoner, den belgiske stat og provinsen, de
hører under i Kina. Nogle af børnehjemmets ansatte arbejder for kost, logi og en
lav løn. De resterende er frivillige.
Der er ingen tvivl om, at Koen er en
ildsjæl, der tager disse børn til sig. Han
er involveret i dette arbejde siden 1999
og har kendt nogle af børnene lige så
længe. Når han er i Xian, bor han hos
nogle af de mest sårbare i en lejlighed i
centrum. Det er tydeligt at se, at han har
et nært forhold til disse børn.
Lige nu er børnehjemmets største udfordring at betale den gæld, de har fra madindkøb til hjemmets 42 børn– 77.000
kinesiske RMB (ca. 65.000 DKR). Normalt betaler provinsen den regning, når
året er omme. I år er provinsen pålagt at
sende penge til jordskælvsområdet, og
de vælger derfor at inddrage støtten til
Morning Tears. De penge skal skaffes et
andet sted.

www.kontutto.com

www.kontutto.com

www.kontutto.com

www.kontutto.com

76

verdens mest berejste pølsevogn
en historie om socialt entreprenørskab

Den Grimme Ælling

Efter at have spist hotdogs tager nogle af
pigerne mig i hånden og viser mig rundt.
Pigeværelserne, drengeværelserne, baderummet, biblioteket, opholdsrummet
og tv-rummet, der alle er yderst sparsomt indrettet. På de få bøger i biblioteket er der støv, tv’et er meget lille og
gammelt, og toiletterne er huller i jorden
- altså dem, der virker. Efteråret er på
vej, og luften er kølig. Det kan mærkes
på værelserne, hvor der hverken er døre
eller ruder i vinduerne. Der er ingen tvivl
om, at der bliver koldt, når temperaturen
falder til minus 15 grader. Alligevel er
kulden nemmere at håndtere end heden
om sommeren ifølge børnene. Det er til
trods for, at de skal vende sig 3-4 gange
i timen i vinternætterne for ikke at fryse
på den del af kroppen, der vender nedad.
Som det ser ud nu, har de ikke råd til at
gøre noget ved det.
Mens vi går rundt, render de andre børn
rundt og leger i gården. På trods af manglerne hersker der en stemning af at være
glad for det, de har, hvilket er en god reminder til at være taknemlig for det, jeg
har som privilegeret dansker. For børn i
denne situation er det at have et sted at
sove og lidt at spise et privilegium.
Inden vi drager derfra, beder jeg en af
lederne læse højt af H.C. Andersens
samlede bind, som vi har med som gave.
Børnene kender H.C. Andersens eventyr
og er vilde med dem. Vi sidder på deres
bittesmå skamler og sammen lytter vi til
den kinesiske version af ”Den grimme
Ælling”, mens der bliver slubret Cocio.

En af de helt små drenge ved siden af
mig vender Cocio’en helt på hovedet for
meget ihærdigt at klemme den allersidste dråbe ud.
Inden vi tager afsked, synger børnene
den engelske version af ABC og deres
helt egen sang om det at være dem, de er.
Det er enormt rørende at se deres syngende ansigter. Jeg synes godt nok, de er
seje disse børn. De er smilende og glade,
legende og imødekommende til trods for
den barske virkelighed, de står midt i. De
har håb og smil trods modstanden. Det
er inspirerende og imponerende.
Lige da det bliver mest rørende, løber
videokameraet tør for bånd. Ivrigt forsøger jeg at få den lokale kameramand til
at skifte bånd. Han smiler bare, så hans
få men gule tænder blotter sig, og han
sænker kameraet. Jeg gør fagter i alle
retninger, da han ikke forstår et ord engelsk. Han er hyret ind for dagen og har
ikke flere bånd med. Endnu en reminder
om, at jeg befinder mig i en anden kultur
og ikke kan forvente det samme som andre steder. Uanset hvilken opgave vi skal
være fælles om, er forventningsafstemning vigtig og endnu vigtigere i en anden
kulturel kontekst, hvor der er andre præmisser og forståelsesrammer.
En af pigerne skriver i drømmebogen:
”Thanks, I’m very happy. You gave me
a good time. I want to become a country
leader in the future. I want to help others
like you. I hope that it will come true.” En
anden skriver: “Love made us meet and
be together”.
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HUODIE FAMILY BETYDER FAMILIEN SOMMERFUGL
Familien Sommerfugl er som en rigtig familie (her med Koen Sevenants øverst til højre). Alle
børnene kommer fra landlige steder i Henan Provinsen. Plejerne beskriver børnene og sig selv:
Zhuangzhuang, dreng, 11 år, Han
kan lide at synge og dyrke sport.
Huanhuan, pige, 8 år. Hendes
familie er meget fattig, og hendes
mor har fået en fængselsstraf på
12 år for vold i familien.
Yalong, dreng, 8 år. Når han
synger, bliver han en meget sød
dreng. Han har fødselsdag den 20.
oktober.
Yi Long, dreng, 6 år. Han er et
fredfyldt barn, smiler altid, når du
kigger på ham eller taler med
ham.
Haohao, dreng, 8 år. Han kan lide at tegne og spille spil.
Xue Man, pige, 10 år. Hun er meget god i skolen og savner nogle gange sine bedsteforældre.
Liu Meng, pige, 11 år. Hun er begyndt at blive interesseret i drenge og har et godt helbred.
Gao Lu, pige, 6 år. Hun er et meget sødt barn og har meget skinnende øjne. Hun er den yngste
i huset indtil videre.
Dao Nuoye, 42 år. Kommer fra byen hvor børnehjemmet ligger. Hun er den, der altid tænker på,
hvordan hun kan gøre børnene gladere.
Nai Aizhen, 39 år. Kommer ligeledes fra byen, hvor børnehjemmet ligger. Hun kan lide at tale
med børnene og fortælle historier. Hun er god til at lave mad, og børnene elsker hendes mad.
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En stor forskel

42 smilende børn vinker til os. Vi ses, siger nogle af børnene. I må meget gerne
komme igen… Ordene runger i mit hoved. Kommer vi igen? Kan vi det? Kan vi
lade være?
Der er ingen tvivl om, at den hjælp, vi
forsøger at give Morning Tears, vil gøre
en stor forskel for trængende sjæle i et
samfund, der har vendt dem ryggen.

Har vi gjort en forskel for Morning
Tears?

Efter turen spørger jeg Koen Sevenants,
hvad det betyder for Morning Tears, at
Pølle kaster lys på dem. Han siger:
“The world of a child whose parents are
executed or lifelong imprisoned is destroyed.

Uanset geografisk herkomst, alder, opvækst, social status, hudfarve og religion
har vi alle dét at drømme til fælles. Som
et af børnene skriver så fint: ”We all belong to one family.” Jeg slutter med at
minde dem om, at vejen, der ikke starter
i hjertet, ender blindt.

Morning Tears helps children to rebuild
their world. This is only possible with the
help of many people. The hotdogstand
is working to build a new house for children. Soon the construction will start.The
house will be the scenery for the rest of
their childhood and youth. It will not be
merely a construction of stones. It will be
the construction of their lifes.

Børnehjemmet bygges i Henan
provinsen

Thanks Fanny, only together we can
rebuild the world of children who have
lost their own.”

I 2009 drager vi til Japan og Spanien for
sammen med de danske ambassader at
promovere klimatopmødet i København.
På begge ture samler vi ligeledes ind til
børnehjemmet i Kina. Indsamlinger i
2008 og 2009 samt en auktion over diverse spillertrøjer afholdt på NRGi Park,
Århus i forbindelse med en SAS-Ligakamp gør, at vi nu har et børnehjem til
otte børn og deres to plejere. Vi kalder
det Sommerfuglen som symbol på en
smuk og legende sjæl. Hvor er jeg glad
for at have skabt dette! Det kan kun lade
sig gøre med hjælp fra alle mine skønne,
frivillige PølseAgenter, de danske ambassader rundt om i verden samt virksomheder, der ligeledes brænder for at
skabe positiv social forandring. Det er
sammen, vi kan gøre den største forskel.

En pølsevogn mere

Efter at have opnået ønsket om at bygge et børnehjem til børn af kriminelle i
Kina, sniger et andet ønske sig ind. Besøget hos børnene i Kina gør virkelig
stort indtryk, og børnenes ord brænder
sig fast i hjertet på mig. ”Vi ses! I må meget gerne komme igen!…” Ordene runger
stadig i mit hoved. Kommer vi igen? Kan
vi det? Kan vi lade være? Det tænker jeg,
da vi kører derfra og NEJ, jeg kan ikke
lade være. Det føles helt forkert at bygge
et hjem og bagefter overlade børnene og
Morning Tears til selv at skaffe penge
til driften af børnehjemmet. Alt det, der
skal sikre, at børnene får mulighed for en
fremtid, kan gå i skole og har et sted at
høre til.

verdens mest berejste pølsevogn

Jeg tumler med tankerne og mit brændende ønske. Det er jo ikke, fordi der står
en masse penge på min konto og hopper
for at blive lukket ud i verden. Når jeg ingen penge har, hvad gør jeg så?
Det danske konsulat er meget begejstret
for Pølles tilstedeværelse under messen
i Shanghai i 2008 og begynder at efterspørge Pølle til diverse events i både
Shanghai, Hong Kong og Beijing. Det
kunne være rigtig godt at drage dertil
igen, men Pølle skal på nye eventyr ude
i verden. Der er den mulighed at købe en
pølsevogn mere, men da jeg ikke har råd,
trækker jeg den lidt.
Et års tid efter er der pludselig en gammel klassisk Pølsevogn til salg på lauritz.
com, og så skal der handles på trods af
manglende økonomi og på trods af, at jeg
endnu ikke har en plan for at realisere
ønsket om at placere en Verdens mest
berejste Pølsevogn i Kina.
Det ender med at den bliver købt for ca.
35.000 kroner. Den kommer hjem til
Århus, og vi fejrer, at Pølle har fået en
søster. Nu har jeg en pølsevogn mere,
der kan tage til Kina og sikre driften af
børnehjemmet. Hvordan ved jeg endnu
ikke. Det vil tiden vise.
tanker om KINATURENs miljøvenlige
løsninger

Overvejelser omkring miljøvenlige løsninger kommer for alvor på banen i 2007
før turen til USA, hvor jeg i samarbejde

med Teknologisk Institut installerer en
brændselscelle, der kan lave strøm på
metanol, solceller på taget og en cykel til
at generere strøm samt en trøje med solceller til at oplade mobiltelefonen. På turen til Kina gør disse klima-overvejelser,
at jeg skærer ned for PølseAgenter fra
Danmark, så vi ligeledes skærer ned på
udledning af CO2 under flyrejsen. Den
udledning vi skaber, kompenserer jeg for
gennem sponsorat af regnskov i Borneo
og forskellige andre initiativer.
På de lange ture er det desuden en økonomisk lettelse at skære ned på danske
PølseAgenter, og som tidligere nævnt ser
jeg det som en stor gave for projektet at
bringe lokale personer i spil, da det giver
mange fordele i forhold til eksempelvis
praktiske opgaver, sprog, relationer og
forankring af den sociale forandring.
På turene fra 2003 til og med 2007 er vi
mellem tre og seks PølseAgenter bortset fra en forlænget weekend til Tour de
France i 2006, hvor vi som i Kina er to
afsted. Da turen går til Japan i juni 2009
er vi ligeledes to, og da jeg drager til Spanien i efteråret 2009 og Sydafrika i 2010
er jeg alene afsted. Pølle har miljøvenlige
tiltag, og jeg arbejder på at forbedre dem
i det omfang, jeg kan. Jeg har også en
opgørelse på disken over, hvor meget en
hot dog med henholdsvis svine-, lamme-,
kyllinge- og sojapølse udleder af CO2
gennem produktionen for at gøre folk
bevidste om, at deres valg af madvarer
har en større eller mindre konsekvens
for naturen:
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pølle til vm i sydafrika
Jeg drager på SOUTH AFRICA TOUR
2010 for at støtte børn af Bushmen-folket i Sydafrika, og første hot dog på Pølles fjerde kontinent serveres den 4. juni
2010 til en kvinde i Cape Town. Denne
gang er jeg alene afsted med Pølle og faktisk er det planen, at første eve,nt først
skal finde sted den 7. juni. Det skal give
mig en uges tid til at finde mig til rette i
en anden kultur og med mennesker, jeg
ikke har mødt før.
Da jeg ankommer, ved jeg endnu ikke,
hvem der kommer til at være mine PølseAgenter, når vi skal lave events. Jeg
skal også have tid til at blive fortrolig
med at køre i den modsatte side af vejen
i en minibus med en meget bred trailer,
hvor Pølle står og vipper.
Sådan går det bare ikke. Allerede efter to
dage i landet bliver jeg sat i en stol med
hovedtelefoner på, og min stemme lyder
på live radio ud over hele Cape Town.
Cape Talk hedder kanalen, og den er en
af de mest populære. Og så gælder det
om at have mine svar parat og kunne formulere enkelt og simpelt, hvad jeg gør,
og hvad formålet er med det.
This is Africa

Ikke mindre end to dage senere igen,
den 4. juni, står jeg foran Media24 (et
mediehus med omkring 300 ansatte)

og serverer den første hot dog i Afrika.
Det kilder i maven, og det er en anelse
uvirkeligt at stå der. Det er utroligt, hvad
der kan skabes, når jeg sætter handling
på mine drømme, tænker jeg. Som så
mange gange før går det altså ikke, som
jeg forventer. Én ting er helt sikkert med
Verdens mest berejste Pølsevogn, og det
er, at der altid sker noget uforudsigeligt.
Det er godt, at jeg hilser nye muligheder
velkommen med et smil i stedet for at
modarbejde dem for at følge planen.
Jeg nyder duften af hottere for første
gang i Cape Towns gader. Aftenen før,
da jeg lukker øjnene for natten, har jeg
ingen trailer til Pølle. Og så gælder det
om at have masser af is i maven og mestre mind control for at få en rolig og
nødvendig nattesøvn. Ikke nok med, at
Pølle egentlig ikke kan komme op, hvor
den ifølge politiet skal stå under eventen
hos Media24, det viser sig også at være
umuligt at fremtrylle en trailer med tre
ramper og et spil til at trække den op og
ned. Fornuften ville nok aflyse eventen
dagen efter, da jeg aftenen før ikke aner,
hvordan Pølle kommer frem til Media24
og er klar til frokosttid.
Ligesom i Kina må jeg ty til stor kreativitet for at bygge en rampe af fundne
træstumper og det stykke metal, der normalt bruges til at hjælpe en landrover fri
af sandet. Derudover må jeg have tillid
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til, at der altid er en fem-seks-syv stærke
personer i nærheden, når Pølle skal sikkert ned af traileren og op igen. Det ordner sig – det gør det altid på den ene eller
anden måde. Hvordan vides ikke altid på
forhånd!
Med et skridt ad gangen og hjælp fra mine
nye relationer kan jeg dagen efter servere
den første hotter i Afrika til stor begejstring for alle i køen, der den dag snor
sig langt op ad trapperne hos Media24.
Pølle står og smiler skævt nede på vejen,
hvor politiet ikke ville have den. Faktisk
er vejen spærret af den dag, fordi politiet
er i gang med en øvelse for at være klar til
VM, og det vrimler derfor med politibiler. Alligevel smiler alle til os, og vi deler
hottere ud til den helt store guldmedalje.
Pølle kan man kun smile til uanset hvilken status, titel eller nationalitet man
har. Jeg har faktisk også set adskillige
hunde smile til Pølle.
Udfordringen med trailer er ikke enestående i Sydafrika. Også i USA er det umuligt at finde en trailer, der passer til Pølle,
og vi ender med én, hvor Pølles hjul skal
pilles af hver gang, den skal op på traileren og ned igen. Traileren er fem centimeter for smal, og Søren PølseAgent
kreerer et rullesystem med træstumper,
han finder.
Jeg undersøger, om jeg kan have en
trailer med hjemmefra for at være sikker, men det vil kræve en skibscontainer
mere, hvilket er dyrt. Desuden vil jeg gå
glip af, at vi samler folk omkring os, der
gladeligt hjælper til. Det er ikke altid, at
det er den mest oplagte løsning, som giver mest værdi samlet set.

En anden lille udfordring i Sydafrika er,
at pølser, brød og dressing hænger fast i
tolden i Cape Town. Først eftermiddagen
før første event frigives det, og det sker
helt sikkert kun så hurtigt, fordi den danske ambassade har blåstemplet projektet. Det er virkelig godt, at jeg har meget
is i maven.
For lige at presse citronen står vi den 5.
juni på Afrikas mest besøgte sted, V&A
Waterfront i Cape Town, forud for Danmarks træningskamp mod Sydafrika.
Inden den 7. juni oprinder er vi allerede
mange oplevelser og udfordringer rigere.
Auburn House School, som vi samarbejder med omkring Bushmen-folket, åbner deres døre for Pølle og PølseTeam,
der den dag får gæster: Erik Rasmussen,
tidligere professionel fodboldspiller og
-træner samt Edries Burton, sydafrikansk fodboldhelt, er med os denne dag
Auburn House School

De omkring 130 børn har ventet i spænding på denne dag og er samlet udenfor,
hvor jeg indleder med at fortælle dem
lidt om Pølle og dagens begivenheder, alt
imens Erik allerede tonser rundt og leger med børnene. Sammen lægger vi ud
med at danse ”the disci dance”, som er
den nye sydafrikanske VM-fodbolddans
sammensat af bevægelser fra fodboldbanen. Én af eleverne danser for i fineste stil, mens vi andre gør vores bedste
for at følge med. Jeg kan ikke lade være
med at grine, da jeg kaster et blik på Erik
og Edries. De er helt sikkert stjernegode
med en bold, men når den er væk, og der
skal rytmer i kroppen, er det en helt anden sag. Selv ser jeg med garanti lige så
sjov ud. Efter dansen indtager jeg Pølse-
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vognen og laver masser af hot dogs i en
mere vant rytme. Mens der bliver guflet,
spiller Erik og Edries fodbold med børnene. Det er en dejlig dag i selskab med
sydafrikanske børn, og Erik har hermed
sin debut som PølseAgent og en hyggelig
og sjov en af slagsen.
Turen til Kalahari

Tirsdag den 8. juni går turen til Kalahariørkenen. Det er en tur på omkring 1000
km fra Cape Town, og PølseTeam består
af PølseWoman herself og Erik Rasmussen samt et par lokale PølseAgenter, Jennifer og Rob, der gennem de seneste ti
år har udviklet en relation til Bushmenfolket i kraft af Jennifers job på Auburn
House School. Bushmen-folkets arvemasse kan spores 200.000 år tilbage, og
de er et af de første folk på Jorden. De
har et stort ønske om at holde fast i deres
traditioner og blive fri af fattigdommen
ved at træde ind i den moderne verden.
Vi er afsted uden Pølle denne gang, men
til gengæld har vi masser af danske hot
dogs i bilen.
Jeg ønsker at møde Bushmen-folket for
at få en forståelse af deres situation og
for at sikre mig, at behovet for forandring
kommer fra dem. Besøget giver mig mulighed for både at tale med de ældre, forældregenerationen og børnene. Det er
en enestående oplevelse, og der er slet
ingen tvivl om, at der er et meget stort
behov for forandring. De er blevet flyttet
fra deres oprindelige hjem gennem tusinder af år hen til områder, hvor det er
meget svært at jage og samle mad. De er

utroligt fattige og har svært ved at skaffe
mad nok. Det skaber store udfordringer
med misbrug af stoffer og alkohol, som
børnene i den grad lider under. Jeg mærker deres store hjerter og holistiske syn
på tilværelsen. Som en bushman fortæller mig: vi tager en lille springbok, fordi
vi er en lille familie. Det fortæller meget
om deres tilgang til verdens ressourcer.
De tager det, de har behov for, og intet
andet.
Det, at jeg ser Bushmen-folkets situation
med egne øjne, hører deres historie fortalt af dem selv og får det sand, der har
været deres hjem igennem årtusinder,
under mine egne negle, gør helt sikkert
en kæmpe forskel. Jeg er på den måde
i stand til at kommunikere deres historie videre med en helt anden autencitet,
troværdighed og dybde. Samtidig skaber
det nogle bånd - nogle relationer, der
vil bestå for evigt og som ligeledes giver
projektets partnere en fornemmelse af at
have været der - gennem mine oplevelser.
Der er ingen tvivl om, at vores interesse
for Bushmen-folket og det, at deres historie bliver kommunikeret ud, skaber
en glæde hos dem samtidig med, at det
tænder et lille håb. Det er her, jeg kan
mærke alvoren og ansvaret for mine
handlinger rumstere. Jeg vil gøre alt for
at kunne leve op til det håb og det ansvar.
Vi kører gennem bjergene og op gennem
ørkenlandskab. I mange timer har vi ikke
andet end natur omkring os, og landet er
forholdsvis fladt og meget goldt.
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Mit møde med Kalahari Bushmen

Omkring middag den 9. juni triller vores
minibus ind i en støvet township udenfor byen Upington, hvor vi samler vores
lokale guide op - Abram. Townshippen
ligger et stykke udenfor byen og består af
meget små huse lavet af enten blik eller
sten. Abrams hjem er ca. fem m2 og bygget af blik. Inden vi kører videre hilser vi
på hans søster, hendes mange børn og en
masse andre børn, der nysgerrigt kommer hen til os. Vi giver dem en fodbold,
og Erik Rasmussen laver nogle tricks
med bolden til børnenes store fornøjelse.
Derfra kører vi igen nogle timer gennem
et meget øde landskab, inden vi kommer
ind i det område, hvor de bushmen, vi
skal besøge, bor.
Det er ret interessant at begive sig ind for
at besøge de bushmen, Jennifer kender.
Hun fortæller, at hun aldrig ved, hvor de
er, da de ofte flytter. De har ingen mobiltelefoner. Derfor aner vi faktisk ikke,
hvem vi kommer til at møde, og om vi
møder dem, Jennifer kender, hvilket jo
er vigtigt for at bygge videre på de bånd
og erfaringer, der allerede er skabt.
Pludselig drejer vi af vejen og ind i,
hvad der for mig ligner ingenting andet
end sand og golde træer. Lidt nede af
den bumpede sandvej kommer et par
blikskure og et meget primitivt udekøkken med bålplads til syne, omringet af
et hegn. En gammel bedstemor kommer
venligt imod os, og nogle børn kommer
forlegne til. Det er moderen til én af dem,
Jennifer kender. Hun kan fortælle, hvor
de er. Inden vi kører, får de nogle af de
clementiner, vi har med som gaver. Derudover har vi købt mad til Abram samt

cigaretter og tobak med som gaver til
Bushmen-folket.
Lidt længere inde i ørkenen ser Jennifer
pludselig nogle velkendte ansigter. De
sidder i vejkantens støv tæt på en lodge,
hvor turister kan overnatte. Det er et meget varmt og glædesstrålende gensyn.
Bushmen-folkene er meget små, både
kvinderne og mændene, og de får mange
rynker i en tidlig alder i forhold til os. Jeg
hilser og kigger nysgerrigt på deres påklædning, som viser sig kun at være for
turisternes skyld. De er klædt i skind fra
dyr, der kun dækker det mest intime. Der
er bittesmå telte af siv, et bål knitrer, og
diverse rekvisitter ligger på jorden. På
nogle stativer lavet af grene hænger den
kunst, de laver og sælger. Der er malede
strudseæg, halskæder, armbånd, tasker
og meget mere lavet af det, de har omkring sig såsom hulepindsvinets pigge,
træstykker og knogler fra de dyr, de spiser. På nogle af genstandene har de malet deres traditionelle, meget smukke
Bushmen-malerier. De er kunstnere.
Vi taler lidt med dem, inden vi kører ind
i sandklitterne, hvor nogle af Jennifers
venner tilsyneladende bor i øjeblikket. Vi
vil holde den første HotterFest hos dem
samme aften. Det er en familie med syv
børn, og de tager imod os med åbne arme
takket være Jennifer og Abram.
På vej dertil gennem sandklitterne inviterer Abram flere til HotterFest. Jeg ser
ham hænge ud af vinduet, og det gøres
med håndtegn, da folk står meget langt
væk. Det virker, for lidt senere kommer
en del bushmen vandrende gennem sandet for at deltage i festlighederne. Jeg
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forstår ikke helt, hvor de alle kommer
fra, da jeg ikke rigtig ser nogen andre
huse. De dukker op som ud af det blå.
Fascinerende.
Min blære vil desværre ikke helt, som jeg
vil, så jeg er nødt til at begive mig om bag
et træ vel vidende, at der er skorpioner
og slanger. Løverne skulle efter sigende
ikke være her. Hvorfor er det, at jeg ikke
kan stå op og tisse? Med bukserne nede
om haserne krydser jeg fingre og skynder
mig tilbage til de andre. It’s hard to be a
hvid PølseWoman i Africa, griner jeg for
mig selv.
HotterFest i ørkenen

Alle generationer er samlet omkring bålet bagved sivhytten, og vi er vel omkring
20 børn og 15 voksne. Jeg maler børnene
i ansigtet i danske og sydafrikanske farver, hvorefter Erik og jeg spiller fodbold
med dem og har det hylende sjovt. Dannebrog og det sydafrikanske flag blafrer
i vinden, mens vi tonser rundt i sandet
med grinende børn overalt. Efter kampen varmer vi røde pølser på bålet, som
er deres komfur, og der bliver guflet hottere med glubende appetit. Specielt remouladen og de ristede løg er populære.
De spiser en, to, tre hver så nemt som ingenting. De er sultne.
Det er forunderligt at stå med danske
Steff Houlberg pølser af den røde slags,
sprøde Paaskebrød, dressinger og ristede
løg midt i den sydafrikanske ørken hos et
af de ældste folk i verden. Oven i købet
på min egen fødselsdag. Jeg får kuldegysning af bare glæde over at se glæden
hos børnene. Det er den bedste gave, jeg
kan få.

I en lyserød solnedgang kører vi vinkende derfra. Abram mener, at det er bedst
at komme afsted, inden det bliver mørkt
af to årsager. Vi skal kunne finde ud gennem sandklitterne, og de voksne begynder at blive fulde, og det kan føre til ubehageligheder imellem dem.
Mætte af stærke oplevelser og helt høje
af mødet med Bushmen-folket kører
vi til den lodge, hvor vi skal overnatte.
Erik og jeg er meget enige om, at det er
en helt fantastisk oplevelse, vi lige har
haft. I Bushmen-folkets ånd slutter vi
dagen omkring bålet under en himmel
propfyldt med stjerner, hvor vi sidder
og reflekterer over dagens hændelser og
oplever, at vores globale indsigt nu er en
tand større.
Historien om Bushmen-folket

Dagen efter får jeg en god snak med
den lokale ildsjæl bag Auburn House
School’s uddannelsesprojekt, Belinda
Kruiper, der er farvet og menes at have
Bushmen-blod i generne. Nogle sydafrikanere fortæller, at under apartheid
bliver Bushmen-folket anset som lavere
end hunde i hierarkiet af racer, og det
gør, at ingen i alle de år ville vedkende sig
at have forfædre, der er Bushmen. Heller ikke Belindas famillie. Senere gifter
hun sig med en bushman og lever i ørkenen som en traditionel bushman. Ifølge
Belinda har Bushmen-folket altid ønsket
at leve det liv, der passer til dem – vandre i sandklitterne, jage og samle mad i
naturen, synge, danse, male og fortælle
historier. Det at eje er for dem et fremmedartet begreb. De har aldrig haft behov for at eje noget, fordi de er forbundet
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i sjælen til alt omkring sig. Blandt andet
derfor blev de forfulgt.
Belinda er sammen med Elana Bregin
forfatter til en bog om Bushmen-folket,
”Kalahari Rain Song”. I den fortæller
hun, at verden aldrig har forstået de mennesker, der ikke stræber efter noget, som
ikke har behov for at eje noget ,og som
lever efter andre værdier. Derfor blev de
anset som mindre værd end mennesker.
De ville hellere leve i bushen med ingenting end at leve i et hus som anstændige
mennesker. Bushmen-folket er udbredt
overalt i Sydafrika, da sorte hyrdestammer fra omgivende landområder og senere hvide kolonister i sin tid invaderer
landet. Bushmen-folkets udbredelse kan
ses på blandt andet hulemalerier, som er
bevarede. Bushmen-folket ville hellere
flygte fra konfrontation end at ty til vold.
I dag er de meget få tilbage.
Tid til handling

For Bushmen-folket er der udover fattigdommen en generel udfordring med
druk og stoffer, der gør at børnene til tider bliver ladt i stikken. Det er et hårdt
miljø at vokse op i, og mange års erfaring
viser, at det er essentielt, at børnene får
en del af deres uddannelse i Cape Town
væk fra deres omgivelser. Samtidig er det
vigtigt, at børnene holder fast i deres traditioner. Et lokalt daycare center i Kalahari-ørkenen, der har til formål at lære
børnene de gamle traditioner og desuden
tage hånd om de børn, der har brug for
et måltid mad og tryghed i ny og næ, kan
være et svar herpå.
Igennem snakken får jeg endnu mere
kendskab til historikken omkring uddannelsesprojektet og behovet herfor. For at

kunne handle på behovet er vi nødt til at
blive konkrete. For der er slet ingen tvivl
om behovet. Jeg har tillid til Auburn
House School’s viden omkring problematikken, og jeg kan nu se det med egne
øjne. For at blive konkrete opstiller vi
et budget for, hvad det skal koste, at et
barn kommer til Cape Town for at gå i
skole, og vi ser på budgettet for at køre et
daycare center for udsatte børn her i Kalahari-ørkenen. Belinda, Jennifer og jeg
bliver enige om, at det er bedre at tage ét
barn og skabe en rollemodel med det ønske at starte en lavine. Hellere det end at
vente i evigheder på, at der aldrig skaffes
nok penge til mange børn.
Xanan

Jennifer og Belinda kender drengen Xanan, der er 16 år og lige på kanten til at
tage skridtet ind i druk og stoffer ligesom
sin bror, som er lidt ældre. De er overbeviste om, at han er klar til at komme til
Cape Town. Derfor er det virkelig vigtigt,
at han ikke venter et år mere. Han er med
den dag sammen med sin mor, Lena. For
at lære ham bedre at kende hænger jeg
ud med ham, og vi køber et par hvide
”Converse” til ham, da han er træt af at
rende rundt i de fodboldstøvler, som er
de eneste sko, han har.
Vi taler om hans skole og interesser, og
vi har en hyggelig dag, hvor vi griner og
drikker sodavand. Jeg lærer at sige hans
navn med kliklyd, hvilket virkelig ikke er
nemt for mig, og han lærer at sige Fanny
med dansk accent, som falder ham meget nemt. Jeg spørger til hans ønske om
at komme til Cape Town, og der er ingen
tvivl. Han vil gerne til Cape Town og studere. Han drømmer om at blive advokat
og hjælpe folk.
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Social forandring i 2010

Turen til Kalahari-ørkenen gør mig for
alvor i stand til at opsætte målsætninger
for den sociale forandring, Pølle ønsker
at skabe i 2010 for børn af Bushmenfolket.
Jeg vælger at dele den op i tre ønskelige
scenarier, da vi med få midler kan skabe
forandring men selvfølgelig ønsker at
gøre mere. Dette skal få gang i hjulene
og indsamle erfaring. Sådan kan vi bygge
den langsigtede plan, mens vi flyver, og
lære af det hen ad vejen:
50.000 Afrikanske Rand / DKR 39.000:
Xanan kan deltage i et program, der
hedder Visiting Student Bursary Programme august – december 2010,
og som tilbydes af AUBURN HOUSE
SCHOOL ved rektor Sally Hall.
100.000 Afrikanske Rand / DKR 77.000:    
Et års skolegang i Cape Town samt et
hjem med en plejer for drengen Xanan.
200.000 Afrikanske Rand / DKR
155.000: Et års skolegang i Cape Town
samt et hjem med en plejer for drengen
Xanan. Et daycare center i Kalahariørkenen hvor udsatte børn kan få mad
og tryghed samt lære om Bushmenfolkets traditioner.
Fødselsdag, jul og ferie på én gang

På dagen for fodbold VMs åbningskamp
fylder vi minibussen, der har plads til
8 personer, med børn fra bushen, og vi
ender med at være 25 i alderen fra 2 til
46 år. Vi sætter kurs mod det område,
Bushmen-folket levede i gennem mange
år. De er nu blevet flyttet væk af staten,

som har lavet det til en park, hvor turister kan se på vilde dyr. Bushmen-folket
kan normalt ikke komme ind i parken,
og kommer der kun sjældent som guides.
Børnene er der stort set aldrig. Derfor er
der begejstring, smil og elektricitet i luften, da vi kører gennem parken og kigger på vilde dyr. Godt nok siger Belinda
til de ansatte i parken, at vi kun er en 14
stykker, fordi hun ved, at de ellers ikke
vil lukke os ind med børnene.
Vi laver stop med hot dogs, ansigtsmaling, flag og fodbold, og jeg får tid til at
tale med de voksne, der er med. Det er
nogle skønne timer, hvor børnene hjælper mig med at spotte dyr. De er virkelig gode til det, og jeg kan ikke lade være
med at grine, da de laver uhm-lyde ved
synet af en springbok.
Vel ude af parken igen vender vi snuden mod Belindas township med en lille
klump huse – nogle af blik andre af sten,
primitive, støvede og fattige. Vi ser åbningskampen i Belindas hus, der gennem mange år har fungeret som et sted
for børn, der har brug for lidt mad og
tryghed. Samme hus kan bruges fremadrettet som daycare center. Når Belinda er
væk, passer Xanan på det.
Timerne i parken flyver afsted i højt
humør, og vi når først frem til Belindas
hus til anden halvleg af åbningskampen.
Børnene løber glade ud og ind og maler
hinanden i ansigtet. Abram og en lokal
kunstner giver sig til at male på FIFAbolde, som senere skal auktioneres bort.
Det er helt specielt at se Adidas’ FIFAbolde med Bushmen-folkets kunst: To
verdener der mødes.
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Da Sydafrikas landshold BAFANA BAFANA scorer, er der vild jubel, og vi hopper glade rundt med hinanden om halsen. Kampen ender 1-1. Efterfølgende
kalder jeg til fodboldkamp, og straks efter suser jeg rundt i sandet sammen med
omkring 30 børn efter den samme bold.

sen. Derfor sætter jeg mig for at besøge
den mest fattige township i Cape Town.
Gennem mine lokale relationer laver jeg
en aftale med Vrygrond Township, der
siges at være den fattigste og i øvrigt er
forholdsvis lille i forhold til dem, hvor
der bor millioner. Vi tager ud på et besøg.

Vi har det super sjovt, og forældrene kan
heller ikke holde sig væk. Da solen går
ned, kører vi derfra, godt trætte efter en
begivenhedsrig dag. De børn, der er tilbage i bussen, synger, og jeg fortæller lidt
mere om Pølle, projektet og den drøm
vi har for at skabe social forandring for
børn af Bushmen. En af mødrene siger:
Det har været en helt fantastisk dag for
os alle og specielt børnene. Fødselsdag,
jul og ferie på én gang.

Lederen af en nyopført skole fortæller, at
Erik og jeg ikke bare kan gå en tur rundt
selv. Der er rigtig mange stoffer i omløb,
og det gør, at en del – unge og gamle – er
skæve og utilregnelige. Kombinationen
af arbejdsløshed, fattigdom og stoffer
gør, at der er meget kriminalitet og mange gangstere. Vi ser også børn, som er
slørede i blikket, hvilket skærer i hjertet.
Deres omstændigheder gør, at de tyr til
stofferne. Hvis vi følges med en af de lokale, skal det ikke være hvem som helst.
Erik er et nysgerrigt menneske og går en
tur sammen med én af de unge mænd.
Jeg udveksler et blik med lederen, der
nikker godkendende, og jeg kan slappe
af igen. Der er støvet, og det flyder med
ting overalt. Der er virkelig mange vilde
og agressive hunde i gaderne og desuden
mange mennesker, som må være arbejdsløse, da det er midt på dagen. Husene er lavet af blik og plader. Stedet oser
af håbløshed.

Efter at jeg har besøgt Bushmen-folket er
jeg sikker på, at behovet for social forandring i høj grad er udtrykt af dem selv. Og
jeg er sikker på, at hvis børnene kommer
i skole i Cape Town, er det en vej ud af
deres fattigdom og håbløse situation. Jeg
lufter mine tanker om at skabe en langsigtet forretningsmodel, der er forankret
hos Bushmen-folket overfor Abram, og
han nikker ivrigt og tilkendegiver, at det
lyder interessant og som en god løsning.
Selv om omgivelserne er så fremmede,
føler jeg mig 100% tryg under mit ophold
hos Bushmen-folket. Det samme gør sig
ikke gældende i Cape Town.
Vrygrond Township – den fattigste i
Cape Town

På turene ud i verden vil jeg gerne forsøge at møde folk fra forskellige sociale lag
og ikke bare middelklassen og overklas-

pølle i Vrygrond township

Ugen efter er Erik taget videre, da han
er kommentator for TV2 under VM, og
jeg kører med mit lokale PølseTeam til
Vrygrond. Ved indgangen til området
ligger fodboldbanen, og lederne af stedets community center råder os til at servere hot dogs for børnene dér efter kampen. De frygter, at det vil blive for kaotisk
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at opholde sig inde i selv townshippen,
hvor de (skæve) voksne vil blande sig.
Ude på gaden holder militær og politi.
Lederne fortæller, at de aftenen før har
fundet tre lig i townshippen, og at det har
noget med stoffer og gangstere at gøre.
Med det i baghovedet laver jeg to hold af
de fremmødte og meget ivrige børn og
unge. Min lokale PølseAgent Laura Lykkegaard Selander er anfører for det danske hold, og jeg er anfører for Sydafrikas
hold, BAFANA BAFANA. Vi har 15 børn
eller mere på hvert hold og spiller i 2x15
minutter på en bane, der mere ligner en
knoldet mark fuld af sand. Der er ingen
streger, men der er dog to mål. Der er
kommet mange nysgerrige børn til som
tilskuere, og vi har en god oplevelse sammen.
Jeg pakker bekymringerne væk, da jeg
lige så godt kan nyde, hvor jeg er, mens
jeg er her. Vel vidende, at jeg er i et land
med andre kulturelle koder og en anden
virkelighed, som jeg skal agere i og tage
beslutninger ud fra.
Efter kampen går det løs med hot dogs,
og det gælder om at holde tungen lige i
munden, for køen slanger sig afsted med
omkring 80 børn ad gangen. Det er, som
om den ingen ende vil tage, og jeg må
indrømme, at jeg sveder en anelse. På et
tidspunkt bliver det en smule vildt, da de
ældste drenge på omkring 15 år nærmest
er desperate for at få en hot dog og bliver
hårdhændede overfor de mindre børn. I
deres øjne kan jeg se spor af stofmisbrug
og selvfølgelig sult. Lederne af community centeret er forduftet, og vi er overladt til os selv. En forbipasserende mand

ser os og tager styring foran pølsevognen. Det har drengene respekt for, og der
falder ro over gemytterne. Omkring 250
børn får en hot dog i Vrygrond Township
den dag – de fleste ser mig i øjnene og
siger tak.
Da vi kører derfra, kommer nogle af
drengene løbende og spørger ivrigt efter en af de Hummel-fodbolde, vi har
med. Jeg vil gerne bytte, så hvis jeg får
deres ældste og mest slidte bold, får de
en spritny bold af mig. Med lys i øjnene
smider de en meget slidt bold ind i bilen.
Endnu en dreng kommer susende i høj
fart gennem sandet. Han kaster endnu
en bold ind i skødet på mig. Jeg smiler
og giver også ham en ny Hummel-bold. I
bakspejlet kan jeg se de mange glade ansigter løbe tilbage på fodboldbanen med
om muligt mere energi end før.
Vi kører længere ind i området for at
give resten af pølserne til deres community center. Da vi holder udenfor porten,
kommer en gigantisk militærtank kørende med masser af soldater samtidig med,
at flere politibiler kører forbi os. Jeg kan
mærke, at spændingen stiger ubehageligt
i området og i os. Der er ingen tvivl om,
at det er på tide at komme derfra og helst
med lynets hast. Nu er der bare lige det,
at Pølle fylder en del, og vejene er meget
smalle. Derfor er jeg nødt til at køre længere ind i townshippen for at komme ud
igen. Ind ad snørklede og hullede veje
med folk, der kigger stift efter os.
Det sker af og til, at uskyldige mennesker
kommer mellem kuglerne i et skyderi.
Jeg har hele mit PølseTeam med, som jeg
føler et ansvar for, og jeg mærker alvoren
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meget tydeligt. Med de tre lig fra dagen
før i tankerne er det med vidt åbne øjne
og musklerne spændt, vi kører gennem
gaderne, som pludselig synes umådelig
lange. Vi skal bare ud, og det kommer vi
med et stort lettelsens suk!
Faktisk behøver jeg aldrig at være bange
mere, for jeg er en af de privilegerede,
som står under BS Christiansens beskyttelse: ”Hvis du kommer i nød, hvis du
nogensinde kommer i nød, så ringer du
bare!” - Siger han til mig under vores besøg hos Team CSC til Tour de France i
2006.
Det mest besøgte sted i Afrika

Pølle står for anden gang i det berømte
turistområde, der hedder V&A Waterfront og er det mest besøgte sted i Afrika.
Området er fyldt med butikker, restauranter, barer og sejlskibe. Herfra sejler
man også til Robben Island, hvor Nelson
Mandela og mange andre sad i fængsel
under apartheid. Det er nu museum og
minder os alle om den kulturarv, landet
har. Her vrimler med folk fra hele verden og så sandelig også fra Afrika. Vi
er placeret ved amfiteatrets storskærm
med det karakteristiske Table Mountain
i baggrunden. Solen skinner fra en blå
himmel, folk er glade, og stedet summer
af liv. Senere idag spiller Danmark mod
Japan.
En del hører om Pølle, da jeg er i radioen
igen samtidig med, at en anden reporter besøger os i Vrygrond Township og

løbende fortæller, hvor vi er hvornår. Vi
deler omkring 200 hot dogs ud, inden vi
er nødt til at skynde os væk. Vi skal derfra, mens vi stadig kan komme ud gennem den feststemte menneskemængde.
Der er ingen tvivl om, at der er AYOBA
TIME i Sydafrika - sydafrikanernes betegnelse for fest og glade dage. Årsagen til at vi skal skynde os afsted står i
stor kontrast til da vi skulle afsted fra
Vrygrond Township.
Sydafrikanerne er vilde med Pølle

Pølle skaber glæde i Sydafrika, får masser af nye venner og puster til gløderne
i en lokal indsats for at skabe social forandring for Bushmen-folket. Gennem
events og medier kaster vi lys på et ellers overset folk, der trænger til verdens
omsorg. Det går begge veje: Der er ingen
tvivl i mit sind om, at vi kan lære rigtig
meget af Bushmen-folkets traditioner og
værdier.
Det er på samme tid en hjerteskærende
og en hjertevarm oplevelse. To modsatrettede følelser, jeg oplever flere gange
på mine rejser. Selvom jeg ikke kan redde hele verden, er det vigtigt for mig, at
jeg gør mit til at ændre vilkårene for udsatte børn. På den måde bliver det hjerteskærende til at bære og fungerer som
en motivation. Det værste ville være, hvis
jeg vender mit blinde øje til. Jeg takker
af hjertet alle dem, der er med til at realisere drømmen om social forandring i
Sydafrika. Det er sikkert og vist, at sammen kan vi!

Fakta: Partnere Sydafrika Tour 2010
For at give et indtryk af hvor mange forskellige organisationer og mennesker, der er
involveret i at få turen til Sydafrika realiseret er her de forskellige roller.
Frivillige PølseAgenter på turen
I Sydafrika: Laura Lykkegaard Selander, Kim Winter, Jennifer & Rob Moore og mig
selv samt hjælpende sjæle alle steder.
GæstePølseAgenter: Edries Burton, Erik Rasmussen. I Danmark: Claudio Amdisen og
Maria Vidya.
Betalte PølseAgenter i Sydafrika: Xomal, Willard, Edward og Juma i Cape Town og
Abram i Kalahari-ørkenen.
Virksomhedspartnere
Steff Houlberg, Lantmännen Unibake (Paaskebrød), Centrum Turist, Trek Danmark,
Hummel, TT System, Bear League, Saint-Gobain Weber, Rasmussen Consult,
Jupiter Skilte & Bilindretning, Revisionsfirmaet BDO, Shipping.dk, Minimum, LETT
Advokatfirma, Eleven Food Coaching Co-op, 2shoes og Bähncke.
Samarbejdspartnere
•

Copenhagen Capacity’s Goodwill Ambassador Corps ved Morten King Grubert, KBH
og Laura Lykkegaard Selander, Cape Town

•

Den danske ambassade i Pretoria ved ambassadør Dan E. Frederiksen og Vibeke
Sandholm Pedersen

•

Auburn House Montessori School ved rektor og grundlægger Sally Hall.

•

V & A Waterfront i Cape Town ved eventkoordinator Damian September

•

Media24, Cape Town ved recident chef Caro de Waal

•

Vrygrond Township community center
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Yderligere initiativer for
at realisere den sociale
forandring
Udover turen til Sydafrika har vi andre
initiativer i gang for at skaffe dels opmærksomhed omkring Bushmen-folket
og dels penge til at skabe forandring for
børnene. I efteråret 2010 afholder vi en
auktion blandt andet over de to FIFA
VM bolde, der er dekoreret af Bushmenkunstnere, og to vuvuzela’er signeret af
spillere fra det danske fodboldlandshold.
Vores virksomhedspartner Saint-Gobain
Weber, som producerer byggematerialer, er blevet inspireret til at samle penge
ind til initiativet gennem deres egen pølsevogn, som besøger nogle af Danmarks
byggepladser. Og under mit besøg i Sydafrika møder jeg Glynnis Roberts, som er
leder for den kokkeskole, der opbevarer
vores varer. Hun ønsker at skabe et hjem
i Cape Town til udsatte børn, hvor de
kan bo og dermed komme i skole. Hun
har sagt, at hun gerne vil have Bushmenbørn til at bo hos sig. Det er en dejlig fornemmelse, når drømme mødes og kan
supplere hinanden, og dette er blot nogle
af de tiltag, der er i gang.

lokal Forankring

Når jeg rejser ud på denne måde er det
meget vigtigt for mig at sikre, at vores
indsats for de udsatte børn bliver en realitet. For at forankre den sociale forandring i Sydafrika er der nedsat et lokalt
team i Cape Town, som er ansvarlig for
projektet. Teamet består af ti personer,
der alle brænder for at skabe forandring
for Bushmen-folket. For at skabe klarhed
over projektet, dets roller og ansvar og
for at kunne tage de næste skridt har vi
sammen defineret drøm, vision og mission samt de overordnede skridt for den
indsats, der sidenhen bliver døbt First
Children. Selvom alle pengene ikke er
der endnu, beslutter vi os for at påbegynde skridt 1 med tillid til, at vi skaffer flere
midler gennem kommende initiativer.
Missionen er at gøre det muligt for Bushmen-folket at have adgang til bredt baseret uddannelse. Vi tror på, at uddannelse
er nøglen til en langsigtet og bæredygtig
forandring, der igen er med til at gøre
Bushmen-folket mindre afhængigt af
velgørenhed.
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Efter mit møde med Bushmen-folket
rumsterer tankerne om at skabe en forretningsmodel, der kan gøre de involverede helt eller delvist fri af velgørenhed,
og det ville være interessant at udarbejde
den sammen med udvalgte bushmen.
Jeg lufter ideen for Belinda, Abram og
Jennifer, der alle bakker den op. Men
hvad? Hvordan? Det vil jeg tænke over i
den kommende tid.
Hvor er vi nu?

Lørdag den 14. august 2010 ankommer
Xanan til Cape Town og gør store øjne
ved synet af byen og den overflod af alting, der findes. Han er bushman og har
sammen med sine forældre levet af at
jage og samle mad i bushen, inden de
bliver flyttet af staten, faderen dør, og
moderen bilver ustabil på grund af alkohol. Det er første gang, han er udenfor
Kalahari-ørkenen, og jeg kan overhovedet ikke forestille mig, hvordan det er at
opleve det skift, han oplever. Udover at
se bjerge, det hvide strandsand og havet
for første gang kommer han fra en fattigdom, vi ikke forstår, til en rigdom, vi
tager for givet.
Xanan deltager i Auburn House School´s
Visiting Student Bursary Programme
for de penge, Pølle har samlet ind indtil videre. Dermed er første skridt taget,
og vores drøm om social forandring for
Bushmen-folket er i gang.
Pølle Afrika?

Under den sidste del af turen mærker jeg
et potentiale i at tage Pølle-konceptet til
Afrika og bygge videre på den positive

hype, der er skabt i Sydafrika. Nogle af
byens organisationer viser meget stor interesse i at have mig til at afholde workshops om iværksætteri med Pølle som
omdrejningspunkt. Ja, to - uafhængigt af
hinanden - foreslog tilmed at lave et Hottie Academy (Hottie = Pølle)!
Konceptet bevæger sig gennem årene, og
der begynder at vise sig en mulighed for,
at det ikke er hot dogs, der deles ud. Jeg
spørger hele tiden mig selv: Hvad giver
mest mening i den konkrete kontekst?
Hvis jeg skal dele en bid af dansk kultur
ud, hvad er så meningsfuldt i Kina og i
dette tilfælde Afrika? Det kunne være
viden i Kina, og i Afrika kunne det være
metoder i iværksætteri, som deles ud til
de fattige for på den måde at skabe bæredygtige forandringer gennem mikrovirksomheder (virksomheder med færre
end 5 ansatte). Yderligere overvejer jeg
at koble mikrofinansiering på gennem
en samarbejdspartner, hvilket er fint i
tråd med tankerne om at udvikle en forretningsmodel i samarbejde med og for
Bushmen-folket.
Hvorfor er det meningsfuldt at have Pølle med i det tilfælde? Projektets kerne
er Verdens mest berejste Pølsevogn, der
deler en gratis bid af Danmark ud. Der
er skabt en historik, et brand og et velfungerende system, hvor alle parter giver
og modtager en værdi. Pølsevognen er
for mig Danmark som velfærdssystem,
som deler ud af sin overflod til verdens
fattigste. Vi har en overflod af viden og
metoder til iværksætteri. Det vil glæde
mig, hvis Pølle kan være med til at skabe
socialt bevidste iværksættere i Afrikas
fattige lande og skabe mulighed for at
flere kan forsørge sig selv og blive min-
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Øverst Xanan. De andre børn kan blive dem, der følger i hans fodspor.
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dre afhængige eller helt uafhængige af
velgørenhed. Naturligvis med den vinkel
at integrere en social værdi for samfundet i de nye forretningsmodeller.
PølseTeam Afrika

Der er nedsat et PølseTeam Afrika, somarbejder med at realisere ideen, og første tur er efter planen i 2011 til 5-10 af de
sydlige lande i Afrika med en kort pilottur forinden.
Kim Winter er som tidligere nævnt frivillig PølseAgent under mit ophold i Cape
Town med kyndig styr på både den sydafrikanske presse og mig. Moderen er
født i Sydafrika og vokset op i Zimbabwe,
mens faderen er født og opvokset i Zimbabwe. Kim er født og opvokset i Sydafrika og føler sig 100% sydafrikansk, går
på universitetet, arbejder med filmproduktion, skriver og researcher, og Cape
Town er hendes hjem. Hun drømmer
ligeledes om at gøre verden til et bedre
sted for de udsatte børn og bliver fuldstændig mundlam efter vores beslutning
om at skabe en Pølle Afrika. Det er svært
for hende at sætte ord på sin glæde over
det, og hun mærker flere gange, hvordan hendes hjerte danser afsted, når hun
tænker på det, vi skal i gang med. Hun
er helt perfekt som projektleder for Pølle
Afrika.
Da jeg er i Cape Town med Pølle har jeg
behov for lokale PølseAgenter, og mine
nye kontakter anbefaler nogle gutter fra
Zimbabwe, som kan hyres ind på dagsbasis. Det gør jeg, og hver gang vi er ude
med Pølle, er to af gutterne med. De hedder Willard, Juma, Edward og Xomal
og er virkelig tillidsfulde og sympatiske.

Jeg betaler dem 200 sydafrikanske ZAR
(knap 160 kr.) per dag, og det er en meget høj løn for dem. I sin tid er de flygtet
fra Zimbabwe i håbet om et bedre liv. De
ender i Cape Town, og da de blandt andet
er kunstnere, forsøger de at skaffe penge
fra virksomheder til at afholde workshops for fattige i townships. Formålet er
at lære de fattige børn og unge om kreativitet og kunst – for som de siger, skal
der en kreativ tankegang til at skabe nye
løsninger og nye muligheder i kampen
om at kunne brødføde sig selv og sin familie, når man er så fattig, som de fleste
er i Sydafrika. Det siges uofficielt, at kun
omkring 50% af befolkningen i Sydafrika
er i arbejde. De viser sig at være rigtig
gode PølseAgenter, og vi taler sammen
om Pølle og om livet.
”Har I lyst til at være det PølseTeam, der
får til opgave at realisere Verdens mest
berejste Pølsevogn i Afrika og støtte
Bushmen-folket? Jeg ved, at jeres drøm
er at gøre en forskel, og I ønsker at gøre
det ved at rejse rundt i Afrika og afholde
kreative workshops. Vores drømme kan
mødes, og vi har mulighed for at skabe
værdi for hinanden og de fattige afrikanere”, siger jeg. Tre store smil møder
mine øjne, og jeg kigger på Kim. Hun
smiler også. ”I må gerne tænke over det
og vende tilbage senere”, tilføjer jeg. ”Vi
har tænkt over det”, svarer de. ”I am so
happy”, siger den ene af dem, og der er
ingen tvivl om, at det kommer inderst
inde fra. Det kribler i min mave, vi smiler
alle med øjnene og skåler for social forandring, for den afrikanske hot dog revolution og for at udleve drømme, der giver
livet mening. Jeg har nu mit PølseTeam
Afrika. ”If I do this I can rest in peace”,
siger Willard. Han, Juma og Edward har
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mødt hinanden i en flygtningelejr. Willard, Juma, Edward, Kim og jeg kigger
hinanden i øjnene og siger: ”We will do
it! We will shake the world with Hottie
(Pølle)!”

med mig i Danmark og de fire i Cape
Town. Da vi skilles den aften, har vi en
fælles plan at arbejde udfra. Vi er glade ja nærmest høje af lykkefølelse.

Efter deres klare JA lader vi vores drømme smelte sammen: Vi taler om vores individuelle motivation og definerer, hvilke roller og ansvar vi har, samt hvordan
kommunikationen kommer til at fungere

tanker om MIND CONTROL

Hvis jeg som i Sydafrika har udfordringer og ikke umiddelbart kan se en løsning. Hvis jeg er påvirket af, at en virksomhed har takket nej til at være med.
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Hvis det kniber med finanserne til en tur
med Pølle. Hvis jeg har svært ved at se en
vej frem. Hvis jeg er tynget af bekymringer for, om alting går godt. Da bruger jeg
mind control. Evnen til at vide, hvornår
det er givende at lade noget fylde i tankerne. Så snart jeg mærker, at jeg kører
sur i nogle opgaver, handler jeg på det.
Enten tager jeg en dans i stuen for at ryste det væk, cykler en tur for at få blæst
det ud af kroppen eller arbejder med andre opgaver, der får mig til at tænke på
noget andet. Det kan være dræbende for
et projekt at skyde dårlig energi efter det.
I nogle tilfælde noterer jeg alle de gode
ting ved projektet for at finde tilbage til
begejstringen. Hvis jeg er træt, ved jeg

Through engagement in the moment, we
evoke our futures
Margaret J. Wheatley

også, at det er et dårligt tidspunkt at tage
vigtige beslutninger. Så venter jeg til dagen efter, hvor alting ses i et nyt og frisk
lys. Mind control bruger jeg også for at
kunne være til stede i nuet og have fuldt
fokus på det, jeg foretager mig. Tankerne
har det med at hoppe til fortiden eller
fremtiden og kan forstyrre det, jeg er i, så
jeg øver mig i at blive endnu bedre til at
være nærværende.

Da jeg ligger i sengen i Cape Town uden
en trailer til den følgende dag, forestiller jeg mig, hvordan det hele flasker sig.
Derefter slukker jeg for tankerne og glider roligt ind i søvnen.
tanker om dynamisk ledelse

Mit ophold i Sydafrika bliver en meget
stærk følelse af at udleve dynamisk lederskab, der for mig handler om at være
visionsdrevet og hele tiden være åben for
at ændre planen undervejs, hvis det giver mening. Det handler om at skabe et
projekt, der i sidste ende skaber værdi,
og som er relevant. Det handler ikke om
at holde sig til planen, bare fordi den er
lavet og giver mening på det tidspunkt,
den laves. Alting ændrer sig hele tiden,
mit vidensniveau stiger, og det kræver
løbende realitetstjek.
Jeg kender min intention om at skabe
social forandring - i dette tilfælde for
Bushmen-folket i Sydafrika. Jeg sætter
rammerne for det med Pølsevognen og
tror på, at når jeg er drevet af hjertet, er
åben og møder andre mennesker med
autencitet, da skaber jeg de mest optimale betingelser for at skabe noget med
relevans.
Alt dette går op i en højere enhed, mens
jeg er i Sydafrika, og det er et meget klart
eksempel på den stil, jeg forsøger at efterleve med Kontutto i øvrigt. Det er som
at gå til et tomt lærred med pensler og
farver, uden en plan for motivet.

www.kontutto.com

www.kontutto.com
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relationer
Relationer er det allervigtigste for mig
som menneske og som iværksætter. Det
er også mine relationers fortjeneste, at
jeg er, hvor jeg er i dag. De skaffer mig
kunder, samarbejdspartnere, inspiration
og nogle er frivillige PølseAgenter. Mine
relationer rækker langt ud i verden på
tværs af landegrænser og kulturelle forskelle.
Når jeg skaber et projekt, forestiller jeg
mig først, hvad jeg vil skabe, og så finder
jeg ud af hvilke relationer, der skal til for
at gennemføre projektet. Dernæst kortlægger jeg, hvem jeg har kontakt til enten
første-, anden- eller tredjehånds.
Jeg har et klart ønske om at tiltrække
folk til min virksomhed og ikke manipulere dem til det. Jeg vil sikre, at de kan se
en værdi i det for sig selv, så ingen føler
sig udnyttet.
Uanset relationen overvejer jeg altid,
hvilken værdi det har for modparten, og
så kan jeg godt lide at lade mig henføre i
samtalen. Det vil sige, at jeg, når jeg tager kontakt, ikke helt ved præcist, hvad
jeg skal sige, og hvor samtalen skal gå
hen. Jeg kender mine intentioner med
projektet og kan kommunikere klart,
hvordan jeg ønsker at skabe det. Derfra

er jeg mere optaget af at være til stede,
være i nuet, være autentisk og se, hvor
samtalen og relationen naturligt bevæger
sig hen.
I en tid, hvor alle har travlt, er jeg opmærksom på ikke at spilde nogens tid og
spørger derfor mig selv: Hvor lidt er nok?
Årene viser, at jeg får rigtig mange kontakter gennem mine relationer. Jeg oplever, at hvis jeg skaber tillid i de relationer, jeg har, vil de anbefale mig videre,
og tilliden vil strømme med i de nye relationer. At leve op til tilliden er nøglen til
de stærke og langtidsholdbare relationer.
Tillid skabes blandt andet ved at:
•
•

Afstemme motivation, forventninger og roller
Levere som aftalt og mere til

Give og modtage

For mig handler det ikke om, at der skal
være en ensartethed i det, jeg giver og
modtager i den enkelte relation. Jeg ser
livet som en større helhed, hvor jeg giver
og modtager, hvad jeg kan, hvor jeg kan.
Jeg er den 100% glade giver og øver mig
stadig i at være den 100% glade mod-
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tager, for jeg ved om nogen, hvor skønt
det er at give. Det er betaling i sig selv at
mærke den menneskelige glæde, når jeg
giver. Ovenikøbet en betaling, der er med
til at gøre mig til et lykkeligt menneske.
Derfor handler det eksempelvis ikke om,
at jeg giver dig fem høns, og så får jeg enten penge for dem eller fem høns tilbage
senere. Giver jeg dig fem høns, giver du
mig den menneskelige glæde, og det kan
være betaling nok i det tilfælde. Det vigtige er at afklare forventningerne, så ingen vil føle sig snydt, og ingen vil føle, at
de skylder noget. I nogle relationer er det
ikke nødvendigt at afklare forventninger
med ord.
Globale PølseVenner

Afstanden fra Danmark til Europa er
knap så lang. Afstanden fra Danmark til
USA, Asien og Afrika er noget længere,
og det kræver gode relationer med lokale
folk at få sådanne projekter til at lykkes. I
alle lande overseas har de danske ambassader været essentielle i at få eventyrene
gennemført, for med deres blåstempel af
Pølsevogn og madvarer kan alt udstyret
for det første komme ind i landet, og det
går igennem tolden stort set uden forsinkelser.
For det andet er lokale folk udslagsgivende for projektets succes. Som et fremragende eksempel, udover Helen i Kina,
kan nævnes Laura Lykkegaard Selander,
som er Copenhagen Goodwill Ambassadør og bosat i Cape Town på syttende år.
Hendes enorme indsats, høje faglige niveau og relationer gør en kæmpe forskel
for vores tur dertil under fodbold VM
2010. Hun har den rette indstilling og

siger ”det finder vi ud af” og mener det!
Det er fuldt fortjent, at hun bliver vinder
af årets Goodwill Ambassador Project
2010.
Kontakten til hende kommer gennem
Morten King Grubert, som er ansvarlig
for Copenhagen Goodwill Ambassador
Corps, der har til formål at gennemføre
aktiviteter og skabe tætte relationer til
globale beslutningstagere for at promovere København og Danmark som mål
for internationale investeringer, events
og konferencer.
Morten og jeg møder hinanden første
gang i Los Angeles under turen tværs
over USA i 2007, og det har en meget
stor værdi for projektet, at han som ansvarlig for korpset siden 2009 vælger at
samarbejde. En værdi er det netværk, der
åbner sig globalt, samt at hans organisation i forbindelse med turen til Sydafrika
producerer en video og sender den ud til
de internationale medier. På et døgns tid
er der ca. 160 medier verden over, der
bringer historien, fra Hawaii over USA
til Europa og Indien.
Nedenfor beskriver chefsekretær Morten King Grubert, hvorfor Copenhagen
Goodwill Ambassador Corps vælger at
samarbejde og ser en værdi i at være en
del af eventyret med Pølle:
“Vores samarbejde med Verdens mest
berejste Pølsevogn betyder, at vi kan
sætte handling bag vores princip om
”Goodwill”, som er forankret i vores organisation. Samarbejdet giver os samtidig mulighed for at gennemføre projekter, der ligger uden for vores normale
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projektudviklings-tankegang. Når Pølle
kommer på banen, får vi en anderledes
vinkel og spændende kant, der kan
skabe fantastiske resultater for lokale
interessenter og understøtte vores forretningsområde.
Fanny har en karisma ud over det sædvanlige, et drive til at få ting til at ske,
evnen til at se muligheder, hvor andre
ser problemer, en sund tro på, at det er
ok, at der er højt til loftet samt en ukuelig
optimisme.
Hun ringer til mig for nogle år siden og
siger: ”Hej Morten, jeg vil køre en pølsevogn fra New York til Los Angeles. Du
bor jo i Los Angeles, hvis jeg nu gi’r en
hot dog, når vi når frem, vil du så ikke
hjælpe med at få nogle events op at
stå i byen?” Udover et ”øh bøh, hvad
skal du?” kan man så svare andet end:
”Selvfølgelig!” 6 måneder senere møder
jeg Fanny og Pølle for første gang, da vi
sikrer Pølles første Hollywood-oplevelse
som en del af en dansk filmfestival, der
specielt bliver mindeværdig, fordi alle
vores VIP gæster midlertidigt ”forsvinder” for at få en ristet med det hele og
en helt unik personlig betjening hos
Fanny.
I en legendarisk Bruce Springsteen
sang lyder det: ”We learned more from
a 3 minute record deal than we ever
learned in school”. Jeg har det lidt på
samme måde med Pølle og Fanny.”
Loyale modstandere

Min mentor Andy Stefanovich nævner
på et tidspunkt, at han har en loyal modstander, som han sætter meget stor pris

på i sit virke som grundlægger af og direktør for den amerikanske virksomhed
PLAY. Det er et udtryk, jeg tygger lidt på
og siden tager til mig. Vigtigheden af at
have relationer, som jeg kan spørge til
råds, sparre med, som kan se det fra en
helt anden vinkel, være kritiske og provokere mine tanker samtidig med, at jeg
har tillid til, at de vil være loyale overfor mig. Det har stor værdi for mig som
menneske og som iværksætter.
Blandt andre har Andy Stefanovich og
Lars Kolind denne rolle. Et andet eksempel er den nyere relation, jeg skaber til
Erik Rasmussen, tidligere professionel
fodboldspiller og træner. Han går gennem livet med et talent for fodbold og
bevæger sig i en konkurrencepræget verden, der er meget anderledes end min.
Succes i professionel fodbold måles i høj
grad på resultater og det økonomiske afkast, og der er mindre fokus på det menneskelige. Erik er ligeledes meget optaget af verdens uretfærdighed og hans
eget ansvar for at hjælpe de svage. Han
har en evne til at skubbe til mig og provokere mig samtidig med, at jeg har tillid til, at han er loyal. Erik Rasmussen er
kunde, deltager som frivillig PølseAgent
på en del af turen i Sydafrika 2010 og er
samtidig en værdifuld sparringspartner,
der med sit drive smitter mig med energi. Her beskriver han projektet set med
sine øjne:
“For mig personligt betyder det rigtig
meget at være en del af pølseprojektet.
Jeg tror, vi alle går med en illusion om at
gøre noget godt. Om ikke kun at være
navlebeskuende og egofikserede. Det
at være en del af Fannys projekt betyder, at jeg selv er aktivt på banen i
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forhold til det at gøre verden til et bedre
og mere retfærdigt sted at være. Det
er godt for mit selvværd. Samtidig er
det inspirerende at fornemme den energi og de visioner, Fanny lægger i sit
pølseprojekt. At se, at hvis man er entusiastisk og kreativ, kan alt lade sig gøre.
Selv et på papiret så umuligt projekt
som det at “redde” verden gennem en
pølsevogn.
Første gang jeg møder Fanny er ude på
AGF’s anlæg på Fredensvang i Århus i
det tidlige forår 2010. På grund af hendes udstråling og personlighed bliver
jeg med det samme interesseret. Interessen bliver endnu større, da jeg begynder at snakke med hende, og hun
fortæller mere om sit pølsevognsprojekt.
Og om det at ville gøre en forskel i en
uretfærdig og skæv verden.
En dansk pølsevogn på mission rundt
i verden for at gøre en forskel. Hvem
er skør nok til at finde på det? Det pirrer min nysgerrighed, og jeg vil gerne
høre mere. Både om personen og om
projektet. Og jeg vil gerne have, at det
lykkes. Jeg synes, at en person, der er så
kreativ og åbenlyst har hjertet på rette
sted, skal støttes og belønnes for det.
Det er nytænkning, det er originalitet og
vinklen er skæv.

et bedre sted og det er helt sikkert projektets allerstørste styrke. Min medmenneskelighed bliver stimuleret. Her er en
person, der gør det, vi alle drømmer om.
Der har gjort det til sin levevej at gøre
en drøm til virkelighed. Der har trodset
den skepsis, der altid er forbundet med,
hvad omverdenen tror er muligt. Projektet er på papiret ligeså umuligt, som at
en brumbasse kan flyve. At bugsere en
dansk pølsevogn verden rundt og gennem den være et talerør for de svage
og underpriviligerede. Identifiationsfaktoren er vigtig. Når man så samtidig
møder en person, der “brænder”, er
veltalende, intens, levende og charmerende, er det svært ikke at blive “tændt”
på projektet.
Fanny tør drømme. Behøver ikke et sikkerhedsnet for at forfølge, hvad hun
synes er rigtigt og forkert i verden og
i livet. Det betyder, at der ikke er begrænsninger i forhold til, hvad der er
muligt og umuligt.

At være en del af noget smukt er godt.

Kreativ tankegang. Det at finde på
ideer selv og hele tiden flytte overliggeren. Hele tiden at sætte sig nye mål.
Og intellektuelt at kunne bearbejde
det og forme det. Samt ikke mindst at
kunne formidle det på en måde, så andre bliver grebet af ideen. Det er et mix
af personlighed og faglighed, der går
op i en højere enhed.

De fleste af os ved godt, at verden er et
særdeles uretfærdigt sted. At få har alt
for meget, og mange har for lidt. Her i
Danmark er vi utroligt priviligerede og
med det følger ansvar. Ved at hægte
mig på Fannys pølsevogn, er jeg med til
at tage ansvar. Med til at gøre verden til

Fannys fordomsfrihed. Selvom hun har
et projekt, der kæmper imod uretfærdighed, grådighed og egoisme, er hun
ikke dømmende overfor andre. Står ikke
med den løftede pegefinger, og det betyder meget. Det, selv at være et godt
menneske, der kæmper i en god sags
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tjeneste, fører ofte det med, at man kan
blive dømmende og bedrevidende i
forhold til andre. Fanny accepterer, at
alle os mennesker er dybt forskellige, og
hun viser forståelse og empati for alle.
Fanny har sat sig ind i langt det meste
omkring den virksomhedsmæssige
del. Det er noget, der kræver blod,
sved og tårer, eller nærmere betegnet rigtigt hårdt arbejde. Når hun som
person er kreativ og idérig, er det ikke
det nemmeste. Regnskab, kalkyler og
forretningsmæssigt overblik hænger
ikke altid sammen med nytænkning,
kreativitet og struktur. Fanny har det
hele, og det er rigtig usædvanligt og
beundringsværdigt.
Humor og livsglæde. For at kunne formidle et så skørt og anderledes budskab som pølsevognen på jordomrejse
kræver det netop disse ingredienser. Og
her er Fanny afgjort på plussiden. Man
siger, at “tomme tønder buldrer mest”.
Her er en tønde, der nok buldrer, men
som ikke er tom.”
Mentorer

Allerede fra starten har jeg et ønske om
at have adgang til erfaring og inspiration
gennem mentorship, og det bliver til to
af slagsen, som på hver deres måde støtter mig. Vigtigt for mig er, at de også får
noget ud af relationen, og jeg inviterer
dem til at få værdi af mig og mine kompetencer.
Min amerikanske mentor

Andy Stefanovich, som jeg nævner tidligere, spiller en yderst vigtig rolle for mig
som iværksætter. Jeg møder ham i 2000,

da jeg lige er startet som studerende på
Kaospiloterne. Han kommer som underviser og inspirator, hvorefter han bliver
for at fejre årets julefrokost. Jeg iler ind
til den gruppe, der står for bordplanen,
da noget siger mig, at ham Andy skal jeg
tale mere med. Jeg overtaler dem til at
placere os ved siden af hinanden, og det
viser sig at være starten på et mentorship og venskab, der varer evigt og stikker dybt. Om nogen indbyder han til at
have højt til loftet, hvis der overhovedet
er et loft, tænke innovativt og tro på, at
jeg kan flyve højere, end vingerne kan
bære.
Han er skarp fagligt og menneskeligt og
virkelig god til at ”cut the crap”. Endvidere er hans måde at omtale og håndtere sit
team på enormt inspirerende. Om end vi
kun ses en gang imellem, er han meget
ofte i mine tanker og giver mig et mentalt
skub samt et skud af energi, når jeg har
brug for det. Han tror fra starten fuldt og
fast på, at jeg kan få den pølsevogn rundt
i hele verden. Det er en uvurderlig støtte.
Det er af enorm værdi og stor vigtighed
at kunne dele mine drømme med Andy
og andre, der tror ligeså meget på dem
som mig selv. Jeg har brug for det lys,
han kaster på mig. Han siger:
“It’s actually the perfect example of reciprocity. It goes both ways with multiple benefits...professional, personal,
spiritual, etc..
There are few perfect examples of
”intellectual irreverence”. This is one.
Amazingly intellectual in its vision, strategy and effect, while also at the peak
of irreverent. Only Fanny can say ”I am
changing the world through handing
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out Danish hot dogs”. I’m also attracted to it based on its crystal clear focus.
It’s a hot dog stand that shows up and
spreads culture. Simple and elegant.
Hotties (Pølles) three most important
strengths:
•
•
•

Fanny as its mother. She is one of the
special ones. She cares for it and it
blossoms everyday as a result.
It’s unique story. Every day the story
gets richer and it acts as it’s fuels to
move forward.
It’s meeting the needs of the world
now and in the right way.

It’s simple, authentic, effective, interesting, and powerful.
Fanny only has one strength. “Her way”.
Fanny is special in that “her way” effects, infects, and moves mountains. I’ve
often said, ”The impact of something is
based on the clarity in front of it and the
passion behind it”. Fanny, after thinking
about it, should have birthed this phrase
as it so defines her.
Continue to trust your heart. It has been
your guide, it has shown others how to
do the same thing, and it is changing
the world. And keep hugging people
with such vigor.
There are few things in my crowded and
crazy life that gives me pause - Fanny
and Hottie are those things because
they so represent all that are right. It is
an honor to mentor Fanny and this idea,
and I only hope to keep up with her fascinating vision and hope.”

Min danske mentor

Min vej krydser Lars Kolind i 2004, og
selvom vi ikke har et strukturet mentorship og kun har haft kontakt måske fem
gange, hvor han rådgiver mig i forbindelse med overordnede spørgsmål omkring
enkelte projekter og virksomhedstilbud,
betyder det mere for mig end de fysiske
møder. For mig repræsenterer han det
forretningsmæssige med fokus på det
økonomiske til trods for, at han også er
involveret i sociale projekter. I de konkrete tilfælde, jeg har talt med ham, deler han præcist sine tanker og stiller mig
gode spørgsmål. Andre gange forestiller jeg mig, hvordan Lars ville tackle en
bestemt udfordring. På sin måde kaster
han lys på mig og Kontutto.
Lys på andre

Skuespiller og foredragsholder Jens
Arentzen siger til mig en dag: ”Du har et
lys i dig, og det er dit ansvar at lyse på
andre”. Vi samarbejder omkring hans
filmprojekter tilbage i 2006, hvor jeg er
hyret ad hoc som kreativ producer, og
den kommentar brænder sig virkelig fast
i krop og sjæl. Ja, jeg har et ansvar for
at lyse på andre mennesker – alle med
overskud har et ansvar for at lyse på andre, og jeg tænker tit på det. Vi har alle
et behov for at blive lyst på, for at blive
set af andre og accepteret som dem, vi
er. Det får os til at vokse og blive bedre
som mennesker til fordel for fællesskabet. Det fortæller mordere i fængslerne
om i interview med Jens Arentzen, og vi
ved, at børn har brug for det. Voksne har
brug for det. Alle har brug for det. Jeg
har brug for lyset for selv at blive fyldt
op i et liv, hvor jeg giver rigtig meget lys
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til andre. Jeg får det fra familie, venner
og andre relationer, der er omkring mig.
Hvem lyser på dig, og hvem lyser du på?
Til middag med inspiration

Det er oktober 2001 og altså lige umiddelbart efter, at Twin Towers i New York
falder sammen. Det er lunt og hyggeligt
i restauranten i Latinerkvarteret i Århus. Overfor mig sidder Anita Roddick,
grundlægger af Body Shop. Ved min højre side sidder Bapu R. Deolalikar. Han
er administrerende direktør for National Institute in Bombay og har tidligere
samarbejdet med Mahatma Ghandi. Ved
siden af ham sidder Andy Stefanovich,
grundlægger af Play, USA. Til venstre
for mig sidder Ketan, management-konsulent fra Sydafrika. Der er flere andre
personligheder ved bordet sammen med
daværende rektor for Kaospiloterne Uffe
Elbæk, og de er samlet for at være med til
Kaospiloternes 10 års jubilæum i kraft af
deres støtte til skolen og optagelse i ”Hall
of Respect”. Jeg er med, fordi jeg trækker
det længste strå blandt en gruppe studerende.
Det er vildt inspirerende at lytte til samtalerne, som fyger hen over bordet. Anita
siger på et tidspunkt, at hun står op hver

dag for menneskerettighederne, hvilket
minder mig om, at det at drive virksomhed er sekundært, og at menneskeheden
er primær. Andy vælger at komme til
Danmark på trods af uroen i USA. Det
vigtigste i den situation er ikke at lade
frygten vinde, og det bedste, Andy mener, han kan gøre, er at fortsætte sit liv.
Det minder mig om ikke at blive overvældet af omstændigheder, der kan synes
uoverskuelige. Da er det vigtigt at gøre
det, jeg kan, selvom det synes småt i det
store billede.
Bapu siger noget om vandet i bækken,
og at der altid findes en vej uanset hvor
mange og hvor store sten, vi støder på.
Det minder mig om at se forhindringerne som en gave til at få indsigt og lære
nyt og huske på, at som vandet vil jeg altid finde en vej videre.
Ketan mener, at amerikanerne skal tage
hjem til deres land for at få styr på deres
situation. Det minder mig om, at vi alle
kan gøre en forskel, og at vi alle har hver
vores måde at gøre det på.
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SMARTY
• Brug mentorer og sparringspartnere
• Stil dig selv gode og provokerende
spørgsmål
• Mød verden med nysgerrighed
• Lys på andre
• Bliv lyst på
• Lad dig inspirere og gå din egen
vej
• Søg efter værdien for alle – social
som økonomisk
• Find dine loyale modstandere
• Spørg om hjælp
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Årene fremover
Projektet er for alvor ved at vokse ud af
hænderne på mig, og jeg beslutter i sommeren 2010 for at skabe The Hot Dog
Dreamers, der skal have samme funktion som et advisory board. Formålet er
at få flere skarpe og krøllede hjerner i rotation for at skabe vækst i både den sociale og økonomiske værdi. The Hot Dog
Dreamers er:
•
•
•
•
•

Frank Ludvigsen – Danmark
Karin Barreth – Danmark
Richard Hsu – Kina
Andy Stefanovich – USA
Laura Lykkegaard Selander – Sydafrika

Konceptet skal løftes til det næste niveau
og for alvor træde ud på den globale scene. Derfor aflyser jeg også turen til EXPO
i Kina, som har været på tegnebrættet i
et års tid nu. Tilladelserne får vi så sent
som syv uger inden første event, og Pølle
skal afsted indenfor en uge, hvis den skal
kunne nå det. Jeg er egentlig klar til at
skaffe virksomheder til at realisere turen med det formål at skabe en langsigtet løsning for driften af børnehjemmet i
Henan Provinsen. Da er det, at evnen til
at ”kill your darlings” kommer på prøve.
Jeg ønsker virkelig at gøre noget for børnene på børnehjemmet, og det gør mig
lidt ked af det, da jeg føler, at jeg svigter
mit ansvar overfor børnene. Jeg tager de
langsigtede briller på og vurderer, hvor-

dan min tid og energi bruges mest optimalt det næste halve år. Turen til Kina
kræver fokus de næste to måneder, og
jeg stiller mig selv to spørgsmål: 1. Vil jeg
gøre mere af det samme? eller 2. Vil jeg
bygge videre på konceptet og styrke det
med de nye ideer, jeg har i tankerne, med
det formål at højne den sociale værdi?
Jeg beslutter mig for at bygge videre på
konceptet i troen på, at det vil gavne de
udsatte børn mere på den lange bane.
Pølle lever uden mig

En af reaktionerne jeg får, da Laura Lykkegaard Selander modtager årets pris
”Copenhagen Goodwill Ambassador Project” for Pølles tur til Sydafrika, er: ”Helt
ærligt. Det er er da ikke fair, at hun får
den pris. Det er da dit projekt. Du skulle
da have fået den.” Inde i mig spiller en
meget glad melodi, netop fordi Laura
bliver belønnet for sin indsats, da det er
et klart bevis på, at Pølle har et liv også
uden mig. Pølle belønnes som projekt.
Det vil sige, at konceptet er stærkt nok til
at leve selv og sammen med andre. Det er
større end mig.
Det er skønt, når andre enten bliver hædret for deres indsats for Pølle, eller som
Claudio er stolt af at være en del af det.
Han siger: ”Det at kunne rejse rundt og
gøre en forskel, inspirere andre og dele
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ud af de glæder, som projektet giver mig,
har en betydning, som intet kan overskygge. Det betyder utroligt meget at
være en del af Pølsevognen, og når jeg
fortæller om projektet, så er det med en
stolthed, som varmer helt igennem mine
knogler.”
Jo flere der får glæde af dette, jo højere
social værdi har det. Ikke bare for de enkelte, der er direkte involveret, men også
dem, der er påvirket af eksempelvis Lauras og Claudios glæde. Glæde smitter og
ser du som jeg menneskelig glæde som
kontant afregning, er vi omkring Pølle
meget rige. En slags millionærer i lykke.

Jeg kan mærke, at Kontutto og dermed
Pølle er klar til at gå fra at være teenager
og ind i de voksnes rækker, og jeg arbejder på at forstærke konceptet og forretningsmodellen.
Mens Pølle Kina og Pølle Afrika er under
udvikling, ved jeg endnu ikke, hvor Pølle
skal hen, og hvem vi skal støtte i 2011.
Verden er stor, og der er stadig mange
børn derude, som trænger til at blive lyst
på. I tankerne er Indien, Columbia og
Grønland.

Smarty
• Tjek relevansen af din plan
løbende
• Skab relevans fremfor at holde
planen
• Bring andre relevante kompetencer i spil
• Skab ejerskab hos de involverede
• Hyld andres succes
• Husk at fejre dine egne succeser,
store som små
• Tør at give slip på planer!
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Mit mindset som
iværksætter
Da jeg starter min virksomhed og er den
glade ejer af gæld, spørger jeg: Hvad ville
jeg gøre, hvis jeg vandt hundrede millioner kroner i Lotto? Jeg vil skabe en
hverdag, hvor jeg smiler, når jeg vågner
og springer ud af sengen, fordi jeg ikke
kan vente med at komme videre med mit
liv. Jeg vil skabe mening for andre og
for verden, da det giver mening for mig.
Hvordan føles det, og hvad gør jeg? Verdens mest berejste Pølsevogn er svaret.
Så er udfordringen: Hvordan lever jeg
min drøm uden millionerne? Hvordan
kreerer jeg et system, der har et økonomisk flow til gavn for det, jeg gerne vil
skabe, det jeg gerne vil bruge mit liv på,
det der vil skabe mening? Kontutto er
svaret.
Når jeg genopfinder mig selv løbende,
tænker jeg igen på, hvad jeg ville gøre,
hvis jeg var millionær og går efter de
drømme – NU!
Frygten for succes og for at fejle

Det siges, at det, der holder langt de fleste
af os tilbage fra at handle, at gøre noget,
at gå efter vores drømme, er frygten for
succes og frygten for at fejle. Med succes
kommer ansvar, og derfor kan det være
overvældende at gå efter succes. Det

mærker jeg en lille flig af i ny og næ og
kan føle mig meget lille og overvældet af
omfanget af mine aktiviteter og antallet
af mennesker, der er involveret og hver
især forventer noget af mig og projektet
– ikke mindst børnene på børnehjemmet
i Kina og børn af Bushmen-folket. Jeg føler mig også nogle gange overvældet over
størrelsen af mine egne drømme.
Da er det vigtigt at have gode venner og
familie omkring mig, der bakker mig op.
Det har jeg, og jeg er god til at bruge dem
til at genfinde min indre ro og dermed
igen føle mig i stand til at løfte det ansvar,
det er at løbe forrest og være drivkraften.
Frygten for at fejle har aldrig holdt mig
tilbage. Jeg vil gøre mit bedste for at skabe social værdi og en økonomisk bæredygtig virksomhed og nægter at lade mig
stoppe af frygten for at fejle. Jeg mærker
som sagt, at den sniger sig ind en gang
imellem. Frygten for ikke at kunne leve
op til ansvaret. Frygten for ikke at tjene
penge nok. Frygten for konkurs. Jeg bestemmer mig for at lade den inspirere
mig og bruge energien til at udtænke nye
ideer, mine mest ønskelige scenarier og
gå efter dem.
Det, der betyder noget for mig er, at jeg
gør mit bedste og tager ved lære af mine
fejl. Jeg forsøger ikke at bekymre mig om
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fremtiden, da den som sådan ikke findes.
Det er Nuet, der gælder for mig, og det
gør mig i stand til at handle ud fra, hvor
jeg står i dag. Jeg har en drøm, og den vil
jeg udleve her og nu. Det gør jeg ved at
tage ét skridt ad gangen. Og tager jeg ét
skridt ad gangen ud fra mit hjerte, er det
succes for mig. Den økonomiske værdi
og størrelsen af min virksomhed er sekundær. Dog kan udsigten til at skabe
endnu mere social værdi få mig til at ekspandere.
Forandringer

Succes og forankring af forandring afhænger af, hvor god jeg er til at håndtere
dem. Når det lykkes, er det både sjovt og
smukt at have med forandringer at gøre.
Der er forandringer, der kommer udefra,
som oversvømmelse i Pakistan, og forandringer, der kommer indefra, som hos
børn af kriminelle i Kina, der ender på
børnehjem og ønsker at skabe et bedre
og anderledes liv og dermed ændre deres
livsvilkår.
Jeg har selv indflydelse på, at de indre
forandringer sker, mens jeg har mindre
eller ingen indflydelse på, at de ydre forandringer sker.
Her er nogle eksempler på begge typer af
forandringer fra mit liv som iværksætter.
Forandringer, der kommer indefra:
•
•

Jeg går fra at være studerende til
at være iværksætter
Jeg bryder med min første partner
in business efter kort tid

•

Jeg ændrer en uhensigtsmæssig
adfærd og reaktionsmønster

Forandringer, der kommer udefra:
•
•
•

Manglende økonomi til køb af pølsevogn pga. bankens nej
En stor kunde trækker sig, og konkurs lurer lige om hjørnet
Der opstår krise i verdensøkonomien og i Danmark

Livet er fuldt af forandringer, der enten
er nemme at navigere i eller får én til at
bremse op. Nogle forandringer udfordres
jeg mest af, mens andre er mest motiverende. Nogle er både og. Jeg er opdraget

”...For at skabe psykologisk sikkerhed i
forandringer skal vi være i stand til at
se en mulighed for at løse problemet
og lære noget nyt uden tab af identitet eller integritet.”
Edgar H. Schein

til at tage ansvar i stedet for at indtage en
passiv offerrolle, der vil fastholde mig i
en negativ og ødelæggende spiral. Den er
destruktiv for mig selv, for andre og for
verden. Derfor hilser jeg ydre forandringer velkommen, også dem jeg udfordres
mest af, da jeg alligevel ikke kan ændre
på situationen. Jeg bruger min energi
på at udforske de muligheder, der ligger
gemt i forandringerne. Kommer forandringerne indefra, er motivationen na-
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turligvis høj, og det gør det nemmere at
handle på dem.
Noget der gør, at jeg er motiveret for forandring:
•
•
•

Jeg ønsker at overleve og forhindre, at Kontutto går konkurs
Jeg kan se og ønsker en ny værdifuld virkelighed
Jeg ønsker selv en ændring i mine
vaner, rutiner, mønstre

Noget der gør, at jeg udfordres af forandring:
•
•
•

Den ny virkelighed er endnu
ukendt
Jeg kan endnu ikke se værdien af
den
Det kræver megen bevidsthed at
ændre vaner, rutiner, mønstre

Jeg tror på, at jo mere indre ro, jeg har,
jo bedre er jeg rustet til at møde de forandringer og de medfølgende udfordringer, der kan dukke op. Det kan overføres
til et team. Hvis teamet har klare roller,
forventninger, mål og tillid til hinanden indre team-ro, kan det klare meget pres
udefra, og omvendt skal der ikke meget
til at vælte et korthus, der ikke er sat ordentlig op.
Her er en historie, som er et eksempel på
hvordan jeg tvinges af ydre forandringer
til at navigere i en ny kontekst:

Anholdt på et bjerg i Italien

Yes, Yes siger politichefen med italiensk
accent, da jeg spørger, om han kan lide
hot dog’en. Hvad? – han spiser bevismaterialet!
Pølsevognen er på fodbold- og skitur til
Italien for at støtte Mathilde Willumsen,
der har en hjerneskade. Turen går til Fiorentina, hvor Martin Jørgensen spiller
fodbold, Udine, hvor Martin spillede tidligere, og til Canazei, som er et vidunderligt skisportsområde i Norditalien.
Pludselig bliver vi omringet af to betjente
på ski, to på snescootere og to i en jeep.
Politichefen står i sit skitøj som undercover betjent og har en hot dog i handsken,
som senere bliver brugt som bevis. Mine
øjne er ved at trille ud, da jeg senere sidder bag politichefens skrivebord og forsøger at holde hovedet koldt, alt imens et
bødekrav på lige godt ½ million danske
kroner snurrer rundt i hovedet på mig.
Mit frivillige PølseTeam og jeg tilbageholdes i omkring 2½ time på byens
politikontor, og de har taget vores pas.
Selv da jeg vil på toilettet, følger der en
betjent med, men jeg får dog lov at tisse i
fred bag en lukket dør.
Da vi går derfra, er bøden nedsat til ca.
40.000 kr., fordi det er vores første forseelse i landet. Så langt så godt. De fastholder altså bødekravet for at have uddelt Cocio chokolademælk uden italiensk
varedeklaration. Pølle står tilbage på sta-
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tionen, da den tilbageholdes, indtil jeg
betaler bøden. Næste dag sender jeg mit
PølseTeam ud på pisterne for at more
sig, mens jeg og Claudio får styr på den
nye og noget uventede situation.
Martin Jørgensens italienske advokat
bliver sat på sagen og tak for det. Der
bliver faxet nogle papirer, og vi kan tage
Pølle med os dagen efter. Det er trods
alle udfordringer en glad PølseWoman,
der tager fra Canazei efter et ellers vellykket ophold i skiløbernes paradis.
Senere det år indkaldes jeg til retten i
Trento. Martins advokat klarer skærene
for mig, og vi ender med en bøde på ca.
20.000 kr. Case closed.
Denne episode er et eksempel på, hvordan en ydre forandring rammer som et
lyn, og jeg bliver nødt til at forholde mig
til den ny virkelighed og handle på den.
Det er også et eksempel på en hændelse,
der giver en masse gratis markedsføring
i form af omtale i danske aviser. Der er
intet, der er så skidt, at det ikke er godt
for noget.
Prøv at tænke tilbage på en situation fra
dit eget liv, hvor en forandring kommer
henholdsvis udefra og indefra. Det kan
være ventet eller uventet. Notér hvad
der sker, hvordan du reagerer, hvad der
motiverer dig, hvad der udfordrer dig, og
hvordan du kommer videre derfra.

At gribe forandringen

Forskellen, i hvor meget forandringen
fryder ligger i, hvordan jeg forholder mig
til og tackler den. For mig drejer det sig
om at sikre følgende hos mig selv og hos
mit eventuelle team:
•
•
•

Tage udfordringen op
Højne motivationen
Sikre ejerskabet

For mig betyder det, at så længe jeg kan
holde fast i min drøm, værdier og kriterier for succes og kan se gaven i forandringen, har jeg en psykologisk sikkerhed, der højner motivationen og sikrer
ejerskabet.
De spørgsmål, jeg stiller mig selv for at få
klarhed, er:
•
•
•

Hvad forårsager forandringen? for at forstå, hvor jeg kommer fra.
Hvilke forandringer kræves / er
opstået? – for at se den ny virkelighed.
Hvilken værdi skaber forandringen? - for at højne motivationen.

Og derefter arbejder jeg bevidst henimod den ny virkelighed og eventuelt den
nye adfærd. Margaret J. Wheatley siger i
Leadership and the New Science – Discovering order in a chaotic world:
”Mennesker støtter det, de selv er med
til at skabe, da det giver ejerskab og
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dermed en følelsesmæssig forbindelse
til organisationen.” Hun siger endvidere,
at ”den bedste måde at skabe ejerskab
på, er at få de ansvarlige for implementeringen til at lave planen selv.”

Derfor vil det altid være mest optimalt at
invitere de involverede ind i skabelsen af
klarhed og den nye virkelighed. Dog vil
det afhænge af projekt og rollefordeling,
hvem det er relevant at inddrage.
For mig indeholder den gode forandringsproces for et team følgende:
•
•
•
•

Involvering
Dialog
Indblik
Overblik

“Help people reach their full potential.
Catch them doing something right.”
Kenneth H. Blanchard & Spencer Johnson

Og som en god ven fra USA engang siger
til mig: ” Don’t take life too seriously”,
hvilket minder mig om at have humoren
med på min vej både som iværksætter og
som menneske – også i udfordrende forandringer - da det gør, at jeg ser det hele
lidt udefra og kan afdramatisere det.
Aflære for at lære nyt

For mig er det vigtigt at huske, at ofte
har vi brug for at aflære for at lære nyt,
og det varierer meget, hvor lang tid det

tager, da det afhænger af forandringens
indhold. Hvis jeg vil forandre eksempelvis en adfærd, skal jeg først have det
gamle mønster væk, før der er plads til
det nye. Jeg skal aflære for at lære nyt, og
det samme skal et team.
Se andre

Citatet her på siden gælder også for mig
selv, da vi kan være vores egen hårdeste
dommer. Dette udmønter sig i, at jeg eksempelvis skriver postkort til mine PølseAgenter, når vi er på eventyr ude i verden og efterfølgende. Det er en tradition,
og jeg leverer dem stadig i hard copy. Jeg
skriver, hvad jeg synes, de er rigtig gode
til fagligt i forhold til vores fælles opgave,
hvilke menneskelige kvaliteter jeg værdsætter hos dem, og hvad jeg ser, de kan
blive bedre til. Jeg er meget ydmyg overfor deres frivillige deltagelse og ønsker,
at vi gensidigt lærer af det og vokser både
fagligt og personligt.
Egentid

Begrebet ”egentid” opstår på turen til
Italien tilbage i 2005, hvor jeg efter en
event bliver ved med at få stillet velmenende spørgsmål af PølseAgenterne.
Dog er spørgsmålene mere til irritation
for mig, og jeg udbryder, at jeg har brug
for egentid. Jeg er ikke sur, jeg er ikke irriteret på nogen eller noget, jeg har bare
brug for at være i min egen boble. Det
bliver respekteret, og begrebet er med på
samtlige ture herefter. Det har den effekt
at fortælle andre, at jeg eller en anden
ikke er sur men blot stille for at få lidt ro.
Jeg kender alt for godt det med at tro, at
en anden er sur, hvis personen er usædvanlig stille og tilsyneladende mut. Når
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jeg kan være stille og have ro i mit indre
sammen med en anden, er det et tegn på
tillid i relationen.
Andre menneskers antagelser

Andre mennesker har et væld af antagelser – fordomme, om man vil – om livet
som iværksætter. Jeg forsøger at tage livtag med dem:
Som iværksætter arbejder du dag og nat.
Jeg arbejder ikke, jeg lever mit liv, og
Kontutto giver mig frihed og fleksibilitet. I min verden er det ikke mængden af
energi og tid, jeg lægger i mine projekter, der gør, at de lykkes. Det kræver den
gode energi og kvalitetstid.

Det er en stor risiko, du løber.
Økonomisk? Socialt? Eller hvad menes der? For mig er det en risiko ikke at
handle på mine drømme, ikke at rette op
på verdens uretfærdighed. Det vil være
en risiko ikke at turde handle på det, jeg
føler er den rette vej for mig og for verden.
Du har heller ikke tid til at få børn.
Jeg har masser af tid til børn og ville elske at dele mit liv med mand og børn.
Mine drømme er store, og det kan godt
kombineres med familieliv, da jeg gerne
vil realisere mine drømme sammen med
andre, og min fleksibilitet ser jeg som en
fordel, når børnene kommer.

Du er på hele tiden.
Det er jeg heldigvis fuldstændig selv herre over. Selvom det er udenfor den såkaldte normale arbejdstid, føler jeg ikke,
at jeg er på. Jeg lever mit liv. Og vil jeg
have ro, slukker jeg for de tekniske vidundere. Det kan også ske midt på dagen i
det, der kaldes normal arbejdstid, når jeg
cykler i skoven og får luftet sjælen.
Du skal lytte til andres råd.
Ja det skal jeg, og så skal jeg sortere i
dem. Som iværksætter får jeg mange velmenende råd, og det sætter jeg stor pris
på. Dog er kunsten at tage dem, der giver mening for mig og min drøm. Det at
holde fast i det, jeg tror på, og den måde
jeg gør det. Min fornemmeste opgave er
at lytte og lade mig inspirere til at være
den bedste udgave af mig.

”In this life we cannot do great things.
We can only do small things with great
love.”
Moder Teresa

Om held

Jamen du er også bare så heldig. Det
er en sætning, jeg hører af og til. Da er
det, at det begynder at boble indeni, og
jeg kan ikke holde ordene tilbage: ”Held
eksisterer ikke i min verden. Det handler
om hårdt arbejde, relationer og timing.”
Naturligvis underbygget af kompetencer
og et positivt mindset. Jeg mener, at når
du begynder at tale om held, distancerer du dig fra muligheden for selv at nå
det ønskede. Nogle mennesker fortæl-
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ler mig, at de ville ønske, de selv kunne
følge deres drømme, gøre en forskel og
eventuelt skabe en virksomhed. ”Når jeg
kan, kan du også”, siger jeg til dem, og de
ryster på hovedet. ”Du er bare så heldig,
at du kan.” Sådan hænger det ikke sammen. Der kan være gunstige omstændigheder, og dem skal du være god til at se
og udnytte. Det hjælper at være opmærksom og have mod. Det er ikke held! Jeg
mener, det er en kombination af evner, et
tankesæt, du kan udvikle og handlinger,
du kan vælge at gøre. Jeg oplever, at når
jeg har hjertet med og brænder for det,
jeg gør, kommer der ligeledes et drive,
der er meget svært at slå ud af kurs.

Det værste, du kan gøre, er at tænke på
andres succes som held. Derved tager du
afstand fra den mulighed, du selv har for
at skabe en succes.
Kan du så komme i gang og husk først at
definere, hvad succes er for dig.
Jeg ved, hvad succes er for mig, og jeg
ved, at min måde at gøre tingene på virker. Jeg kan måske ikke redde hele verden med en Pølsevogn, men jeg kan så
sandelig gøre min del.
Jeg kniber stadig mig selv i armen for at
sikre, at det hele ikke bare er en drøm.

verdens mest berejste pølsevogn

SMARTY
• Du behøver ikke kunne se hele vejen, før du begynder
at gå fremad
• Vær mentalt forberedt på forandringer
• Spørg dig selv, hvor lidt er nok
• Nøglen til succes er stærke relationer
• Lav vigtige aftaler skriftligt
• Gør uforudsigelighed til din ven
• Lad ikke frygten få magten
• Forandringer og modstand kan vække kreativitet til live
• Se muligheder og værdi i en ny virkelighed
• Skab dialog med alle involverede = fællesskab og
ejerskab
• Kig efter læring i konflikter
• Stil dig selv kraftfulde spørgsmål
• Find ro i stilheden sammen
• Vær bevidst om dine tanker og hvordan de påvirker dig
og dine handlinger

www.kontutto.com
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Gyldne Hot Dogs til…
Den danske pølsevogn for at være en bid
af dansk kultur og gøre det hele muligt.
Martin Jørgensen, Thomas Helveg, Søren B. Johansen og Claudio Amdisen for
at have tillid til mig og min drøm, når nu
banken tøvede.
Claudio Amdisen, også for verdens bedste hjælpsomhed og for at være en tro
PølseAgent på tre ture og ellers ”homebased” PølseAgent.
Alle skønne og uovertrufne PølseAgenter
gennem tiderne og specielt mine hjertevenner Tina Øverlind - fem PølseTure og
Søren Dahl - tre PølseTure.
Alle virksomheder (og specielt Paaskebrød), der gennem tiderne gør det økonomisk muligt at realisere min drøm.
De velgørende organisationer, børn af
kriminelle i Kina og Bushmen-folket for
at tage imod os med åbne arme.
De danske ambassader rundt i verden for
at hjælpe os over landegrænser.
Copenhagen Goodwill Ambassador
Corps ved Morten King Grubert for at elske den danske pølsevogn og åbne op for
deres globale netværk.

Min mentor og helt specielle ven gennem
ti år, Andy Stefanovich, for hans unikke
indflydelse personligt og fagligt.
Min loyale (provokerende) modstander
Erik Rasmussen for sine inputs, tanker
til bogen og gennemlæsning.
Mentor Lars Kolind for hans kraftfulde
spørgsmål gennem årene og bonusinfo
til bogen.
Alle musikere der donerede en sang til
vores første PølseCD i 2007.
Alle de mange der har doneret ting til
vores auktioner, deriblandt kunstner
Kristin birkeland.
Min sjæleven Karen Ingerslev for gennemlæsning af bogen og livssparring
gennem de seneste 17 år.
Kaospiloterne for at understøtte mit ønske om at spille en rolle for samfundet
og kreativt at kunne udfolde min skabertrang.
Karin Barreth fra Kaospiloterne for i de
sidste ti år at smitte mig med en beundringsværdig livs-gnist, det at være klar i
spyttet og for at forelske sig i Pølle.
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Martin Andersen for i 2002 at sende mig
ned til ham den sure pølsemand.
Pølsemand Henning fra Telefontorvet i
Århus for at inspirere mig med sin personlige historie.
Frank Hellensberg, der åbnede døren til
hovedsponsoren på første eventyr.
Borgmesteren i Braga, Portugal, der med
få dages varsel gav os lov til at stå på byens Rådhusplads midt under EM i fodbold 2004.
Politimesteren i Canazei, der anholdt os
og skabte en lærerig og yderst underholdende historie.
Martin Jørgensens italienske advokat,
der var i stand til at redde trådene ud, så
jeg kunne beholde pølseskindet på næsen.
De to fætre på landevejen i England, der
hjalp med at skubbe Pølle over bakken,
da min Volvo Amazone fra 1965 ikke
kunne mere.
De tyske storklubber i fodbold for deres
ufattelige struktur, venlige modtagelse
og velorganiserede events.
BS Christiansen for under Tour de France
at give mig en evig livline.
Carl Wilhelm i USA, der ud af det blå
købte en bil i sit navn, så bil, trailer og
personer var forsvarligt forsikret hos
hans forsikringsselskab (ellers umuligt).

De fem danske racerkørere til Le Mans
i 2008, der var friske på at lave en hot
dog med det hele på mindre end 24 sekunder.
Helen i Shanghai, der har kastet sin
kærlighed på Pølle og hjælper os med at
navigere i den noget anderledes (interessante) kinesiske kultur.
Den danske ambassade i Japan for at invitere os til COP15 Cycling Tour og i den
grad integrere os i deres team.
Det danske handelskontor i Barcelona
med Narcis Margall i spidsen for at kæmpe hårdt for en plads til Pølle i Madrid
og Barcelona under deres COP15 Cycling
Tour.
Copenhagen Goodwill Ambassador Laura Lykkegaard Selander og sydafrikanske
Kim Winter, der begge er ”cool bitches”
og uundværlige PølseAgenter under
eventyret i Sydafrika.
Mine Hot Dog Dreamers for deres krøllede og geniale hjerner og varme hjerter.
Min elskede bedstefar for at vise overskud i hjertet, have humor og for at ønske mig en god PølseTur, da han lå for
døden, og jeg så ham for sidste gang.
Min familie og specielt min mor og far for
at give mig kærligheden til livet og andre
mennesker og for tålmodigt og støttende
at lytte til mine mange forunderlige ideer
og oplevelser med Pølle.
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Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC)
for at give mig muligheden for at dele
min historie med unge under uddannelse i Danmark.
Susan Dalum, AEC, for at skubbe udgivelsen i gang og Anne Kirketerp Linstad
for gennemlæsninger af det første manuskript.
Finn Kristensen fra AEC for sparring på
bogen og for at holde mine til tider (for)
finurlige tanker i snor.
Studerende Simone Andkjær på Handelshøjskolen i Århus for et par gennemlæsninger uden at falde i søvn og gode
tanker.
Kommunikationsmedarbejder hos AEC ,
Signe Schou, for layout og for at skabe et
godt flow for læseren.
Alle der er og har været en del af Verdens
mest berejste Pølsevogn.
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Opsnapper
Jeg ser mig selv som en grøn frø, der sidder ovenpå kloden og opsnapper med sin lange røde
tunge. Det kan være stemninger, tendenser, andre lignende projekter, som inpirerer, mennesker,
der vil være med og oversete grupper af børn, der trænger til verdens omsorg. Derfra min titel
som opsnapper.
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Bonus om socialt
entreprenørskab
Lars Kolind
Bestyrelsesformand, adjungeret professor

At være social entreprenør er at udvikle
en forretning, der skal mere og andet end
blot at tjene penge. Ingen virksomhed
kan leve på langt sigt uden at tjene penge; det gælder også social virksomhed.
Det unikke er, at den sociale virksomhed
sætter det at løse en samfundsopgave højere end profitten. Opgaven kan være at
bidrage til et bedre miljø, at gøre noget
for mennesker i vanskeligheder, at styrke
og forbedre den måde samfundet fungerer på eller noget helt tredje.
Netop fordi der er en mening med virksomheden, har den en unik mulighed for
at blive partner med både kunder, leverandører, medarbejdere og samarbejds-

partnere. Ved at flere parter arbejder
sammen kan virksomheden skabe noget
unikt og særlig værdifuldt, som traditionelle virksomheder vil have svært ved. I
sidste ende kan det betyde, at den sociale
virksomhed udover at være nyttig også
kan blive rigtig profitabel.
Sociale virksomheder vil danne skole
for traditionelle virksomheder, fordi det
bliver stadig sværere at drive traditionel
virksomhed uden en mening i form af en
samfundsopgave. Hvem gider købe en
pumpe, hvis konkurrenten sælger rent
vand?
Lars Kolind er uddannet Cand. Scient.
og adjungeret professor ved Handelshøjskolen, Århus Universitet. Lars Kolind er
i udlandet en af de mest omtalte danske
erhvervsledere og iværksættere.
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en historie om socialt entreprenørskab

Andy Stefanovich
Chief Curator and Provocateur
at Prophet, USA

Social entrepreneuship is one of the key
drivers of business and society as we
move into the next 50 years. It will be
so common, as quality management became in business, that it will ultimately
disappear as a term as it becomes the
norm, and not an exception. It will be an
absolute and not a ”nice to have” as part
of your business model. To be in service
of your community and society is good

for all... the community, the business
and its general ethos, and the people of
the business who are charged to work for
the bigger big. (Not a product or service
exclusively, but also for society and humanity which is the ultimate reward.)
Andy has earned a reputation as one of
the most disruptive and effective advisors in business. In 1990, Andy cofounded Play, a creativity and innovation
company. Prophet and Play joined forces
in December 2008.
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