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PORTRÆT
Camilla Ley Valentin - iværksætter bag
IT-virksomheden Fourkant, der
leverer et nyt spændende IT-værktøj til
erhvervslivet. Foto: Søren Wesseltoft

Selvstændighed
med hjemmefra
IT – og cloud computing for den
sags skyld – er ikke lige begreber,
man forbinder med en ung kvinde. Men tag ikke fejl. For Camilla
Ley Valentin, 37 år, er begreberne hverdag og har været det længe. Og skal også ifølge hende selv
blive ved med at være det mange
år endnu.
»IT er rigtig, rigtig spændende,
fordi man føler, at man er med til
at skabe noget, der kan bruges og
gøre en forskel for brugerne,« lyder det fra den 37-årige kvinde,
der i begyndelsen af året var med
til at starte en ny IT- og konsulentvirksomhed sammen med tre
andre partnere, som siden starten dog er indskrænket, således
at virksomheden nu tæller tre
partnere.
Virksomheden hedder Fourkant og er etableret med udgangspunkt i innovationsmiljøet
omkring forskerparken Symbion
på Østerbro. Dens første produkt
er et nyudviklet internetværktøj
med navnet Queue-it, der forhindrer nedbrud af hjemmesider i

FYLDER ÅR
Poul Schultz
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Lektor på Institut for
International Økonomi og Virksomhedsledelse, Copenhagen Business
School, CBS, Poul Schultz,
fylder 70 år i dag. Han har
siden 1974 været lektor i international virksomhedsledelse og har gennem årene
i sin forskning, undervisning
og rådgivning været med til
at styrke danske virksomheders internationaliseringsproces. Hans publikationer
omfatter en lang række bøger om promovering og udvikling af dansk eksport og
danske virksomheders investeringer i udlandet. Især
har han været engageret i
udviklingen i Asien. Han
var således i 1995 med til at
starte Asian Research Center, CBS, hvor han er formand for bestyrelsen. Desuden er han leder af Asia
Business Forum, der fungerer som netværk for danske virksomheder med aktiviteter i Asien. Samtidig har
han været en bærende kraft
for Institut for International
Økonomi og Virksomhedsledelse (INT), og han har

forbindelse med spidsbelastning,
der som bekendt er ofte forekommende i internetverdenen.
Værktøjet imødekommer dermed et stort behov. Det er ifølge
Camilla Valentin udviklet på den
måde, at de oprindelig ﬁre partnere, der alle kendte hinanden
fra IT-virksomheden Ementors
systemudviklingsafdeling
besluttede at starte en virksomhed
sammen og efterfølgende fandt
frem til, at Queue-it skulle være
virksomhedens første produkt.
Normalt sker virksomhedsstarter i IT-verdenen på den måde,
at iværksætterne som udgangspunkt har et færdigudviklet produkt, som danner basis for iværksættervirksomheden.
Queue-it leveres over internettet ved hjælp cloud computing,
som er betegnelsen for denne
moderne IT-leveringsmodel.
Camilla Valentin har ﬂere forklaringer på, hvorfor hun som en
ung kvinde har kastet sig ud som
iværksætter af en IT-virksomhed.

især som institutleder for
INT i årene 1995-2002 givet
et stort bidrag til instituttets
positive udvikling. I fritiden
er han elite tennisspiller, og
alt tyder på, at han i mange
år fremover vil være en skattet makker på tennisbanen,
lige som han fortsat uden for
banen vil være et stort aktiv for danske virksomheder
med internationale aktiviteter og blandt studerende og
kolleger.

»Oplevelsen af at gøre en forskel,
når jeg går på job er meget vigtig
for mig,« siger hun og tilføjer, at
virksomheden er en længe næret drøm, der er gået i opfyldelse.
Hun gør opmærksom på, at hun
har selvstændighedsgenet med
hjemmefra, da hendes far er den
kendte programmedarbejder i
Danmarks Radio, Hans Henrik
Ley.
»Han var iværksætter i sin verden, som inspirerede min bror og
mig. Vi var dermed omgivet af en
klar indstilling om, at man skulle ﬁnde på noget nyt og spændende,« lyder det begejstret fra den
37-årige kvindelige iværksætter.
IT-verdenen er kendt for at være en mandeverden, men mandsdominansen er dog intet i forhold til Camilla Ley Valentins
start i erhvervslivet. Det var i Rederiet A.P. Møller – Mærsk, hvor

han uden blusel præsentere
sig som »Cowis Belægningsafdeling«, da han stort set
fungerede som en enmandshær på dette felt, men i de senere år har tilgangen af både opgaver og interesserede
yngre kræfter ført til, at han
nu blot er krumtappen i en
velfungerende enhed, hvor
praktiske og faglige diskussioner sikrer et højt professionelt niveau.

Asger
Lehmann Høj

Christian
Busch

hun ﬁk rederiets – som hun beskriver det – »fantastiske uddannelse« på et hold af tre kvinder og
35 mænd.
Under udstationering blev hun
involveret i et IT/internetprojekt, der ﬁk hendes øjne åbnet
for IT-verdenens store muligheder og perspektiver. Derefter har
hendes vej ligget på informationsmotorvejen i IT-virksomheder, hvor hun samtidig er avanceret og har beklædt ﬂere ledende
stillinger. Undervejs har den initiativrige unge kvinde også taget
en MBA fra Edinburgh Business
School, Heriot Watt University i
Skotland. Det seneste faste job
før Fourkant var som sekretariatschef i Nykredits koncernudvikling- og IT-afdeling – altså et
job med reguleret arbejdstid, god
løn og pension.
»Nykredit er en rigtig god ar-

aktiv på organisationsområdet. Han er således medlem af FSR’s skatteudvalg og
han er på det internationale
område Beierholms skatterepræsentant inden for det
internationale
samarbejde HLB. Herudover deltager han i bestyrelsesarbejde
i FSR’s lokalforening, Junior
Chamber Aalborghus, foreningsarbejde mv. Han er
gift med Merete Lehmann
Høj og parret har to børn,
Alexander på 16 og Emilie
på 13.

JUBILÆUM

bejdsplads, men jeg er ikke tryghedsnarkoman og vil gerne sætte
et personligt ﬁngeraftryk på det,
jeg laver,« understreger Camilla
Valentin.
Hun er hovedforsørger i familien, der tæller mand og to små piger på to og tre år. Den omstændighed giver virksomhedsstarten
et særligt perspektiv.
»Det er risikabelt at starte for
sig selv – ikke mindst i denne
krisetid,« lyder det med lidt alvor i stemmen fra Camilla Valentin. Dertil kommer, at der i en
lille familie som vores er et krav
om en indtægt. Med andre ord:
Der skulle en god portion overvejelse til, før hun sprang ud på
det dybe IT-vand med egen virksomhed.
»Der skal ageres ansvarligt, og
så skal man være sikker på, at ens
partnere kan performe under et
hårdt pres, som ikke kan undgås i
opstartsfasen,« pointerer hun og
tilføjer, at alle partnerne kendte
hinanden godt fra starten, så de
imødekommer disse krav.
ers

skete, mens han var konstitueret som direktør på teknisk skole og sammen med
direktør Svend Ørgaard fra
Holstebro Handelsskole ledede hele fusionsprocessen.
Resultatet blev landsdelens
største skole. Undervejs har
han selv videreuddannet sig:
Merkonom, HF, linjefag på
seminarium og en diplomuddannelse i erhvervspædagogisk ledelse. Hans store
fritidsinteresse er sejlbåden i
Struer Havn, som han sejler
i sammen med konen, Birthe Knudsen, der er sundhedsplejerske. Men han kan
også godt lide medvind på
sin ryttercykel.

Jens Knudsen
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Seniorspecialist i rådgivervirksomheden
Cowi, Christian Busch, fylder 60 år i morgen. Han har
sat sine faglige spor i mange
lande – fra Nordkap til det
dagsaktuelle Cape Town.
Det er sket i form af nye asfaltvejbelægninger, solide
betonplader, der kan bære
alt fra høje stabler af containere til ﬂyvende kæmper som den store Airbus
380. Dertil kommer, at han
har deltaget i internationale kongresser, hvor han har
præsenteret resultater fra de
mange initiativer inden for
dansk vejforskning, han under sit virke i Cowi har deltaget i. I mange år kunne

UDNÆVNT
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Statsautoriseret revisor Asger Lehmann
Høj, Aalborg, fylder 50 år i
morgen. Han er cand.merc.
aud. fra Copenhagen Business School og begyndte efterfølgende i skatteafdelingen i KPMG i København i
1984. I 1991 modtog han beskikkelse som statsautoriseret revisor i 1991. I dag er
han partner i revisionsﬁrmaet Beierholm, hvor han
er leder af selskabets skatteafdeling. Han er en ﬂittig skribent, underviser og
foredragsholder, og brænder
særligt for forretningsudvikling, herunder virksomheder
i opbygningsfasen, generationsskifter og internationale
forhold. Sideløbende er han

Bo Simon
Larsen

Institutleder, dr.scient. pol.
Gorm Rye Olsen, Institut
for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet,
RUC, er udnævnt til professor i »Global Politics«. Professoratet er landets første
i Global Politics. Det skal
styrke forskningen og undervisningen inden for instituttets satsning i Global Studies. Siden september 2008
har Institut for Samfund og
Globalisering udbudt en ny
tværvidenskabelig uddannelse på engelsk i Global
Studies.
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Vicedirektør
Jens
Knudsen i Uddannelsescenter
Holstebro
kan fejre sit 25-års jubilæum
i morgen. Han er selv elev fra
skolen, bestod svendeprøve
som slagter i 1978 og vendte senere tilbage som faglærer og er i dag vicedirektør.
Han havde dermed de bedste forudsætninger for at
deltage i fusionen mellem
Holstebro Tekniske Skole
og Holstebro Handelsskole, som blev en realitet fra
dette års begyndelse. Det

Gorm
Rye Olsen

Intermec, der udvikler udstyr til automatisk dataindsamling, har udnævnt Bo
Simon Larsen som regional manager for de nordiske lande og genindført den
målrettede regionale fokusering, som var til stede før
ﬁnanskrisen. Han har 20 års
brancheerfaring og kommer
fra en stilling som Intermecs
danske country manager.

Bendt Nolsøe, 48 år er tiltrådt som salgs- og marketingchef hos DANA – De
Selvstændiges
A-kasse.
Han har mange års erfaring
med både a-kassedrift og ledelse. Senest har han siddet
som underdirektør i Prinfodjurs A/S. Inden da var han
i 13 år direktør for Krifa Erhverv, hvor han varetog de
selvstændiges interesser.
■

