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Kina og Tyskland – to stærke lande
To bøger sætter fokus på de to lande og
deres indflydelse på Danmark

Af Henrik Ørholst

K

ina og Tyskland gør en
forskel. Men af hver sine
grunde. Kina som konsekvens
af den stærke økonomiske
indflydelse. Både
som eksportnation, men også som
kulturel faktor
der trækker tråde
over hele verden.
Tyskland er Danmarks nærmeste nabo, og det faktum, at vi er
5,5 millioner mennesker, og de
er 80 mio. indbyggere, viser, at
det bliver Danmark, der kommer til at indrette samfundsøkonomien efter tyske forhold.
Kina er ikke geografisk tæt på.
Men teknologien har medført,
at den kinesiske indflydelse
vokser dag for dag.
To bøger sætter fokus på de
to lande. De er ikke to bøger,
læseren kan flå ned af hylden
og smide i kufferten, når forretningsrejsen går til et af de
to lande. Det er to bøger, som
giver et signalement af landene i dag og deres store påvirkning af Danmark – og resten
af Europa.
Kina-eksperten Christina
Boutrup har skrevet “Den Rø-
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af Børsens læsere
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Ring 72 42 33 20
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læsere.
*Kilde: Index Danmark/
Gallup 1H 2014.

de Løber”. Her er det primært
den voksende indflydelse, som
Kina sætter i Europa. En verdensdel der er præget af lavvækst og manglende vilje til at
gøre en indsats for at besvare
positionen i verden som centrum for velstand og udvikling.
Det er en tankevækkende
bog, og den bør læses af
Christiansborg-politikere og
andre, der lever i en verden
uden aktionærer, der kræver
et afkast.
Hun tegner et billede af et
Kina, der har en styrke, som
truer med at blæse Danmark
og resten af Vesten omkuld,
hvis vi ikke er villige til at
indstille os på, at Kinas mere
end en milliard indbyggere
kan købe det meste af verden
og alligevel have penge i overskud. Det er samtidig også et
opgør med dem, der tror, at
Kina kun er billige lavteknologiske kopivarer. Kina kan
selv, og de vil selv. Det er en
udfordring for vores europæiske selvbillede, som er formet
gennem 400 års dominans i
verdensøkonomien.
Stærkest i bogen står fortællingen om innovationskapløbet mellem svenske Ericsson
og kinesiske Huawei:

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER SØGER PROJEKTCHEF
Til ledelse af det samlede internationale rådgiverteam på en stor offentlig opgave søges projektchef.
Du kommer til, såvel indadtil som udadtil, at tegne projektteamet med reference til Vilhelm Lauritzen
Arkitekters administrerende direktør. Vi lægger vægt på følgende kompetencer i ikke-prioriteret
rækkefølge:
• Faglighed
• Projektledelse
• International og lokal forhandling
Projektsproget er dansk, men dialog og korrespondance foregår i høj grad på engelsk, hvorfor gode
færdigheder på begge sprog fordres. Der vil blive lagt vægt på ansøgere med referencer fra store
offentlige opgaver - gerne inden for sygehusbyggeri. Projektet er pt. i byggeprogramfasen og forventes
afsluttet i 2020 med indvielse.
Ansøgninger skal stiles til undertegnede pr. mail og skal være os i hænde senest d. 21. januar 2015.
Eventuelle spørgsmål kan ligeledes rettes til undertegnede:
Søren Daugbjerg
Adm. direktør, MBA, arkitekt MAA / partner
+45 2222 9000
sd@vla.dk

“Stillingen i innovationskapløbet ser indtil videre sådan
ud: Ericsson har 35.000 patenter, og Huawei har 30.240.
Men hvad der har taget mere
end 100 år at opbygge hos

Christina Boutrup
tegner et billede af
et Kina, der har en
styrke, som truer
med at blæse
Danmark og
resten af Vesten
omkuld
svenskerne, har kineserne
udrettet på 25 år” (side 64 i
“Den Røde Løber”). Så enkelt
kan de sige. Kina ånder os i
nakken.

Tyskvenlig bog
Lykke Friis har skrevet en
tyskvenlig bog. Og det skal
ikke forstås som et skældsord. Hun har en dansk far og
en tysk mor og er derfor en
kulturel sammensmeltning af
Tyskland og Danmark.
“Hund efter Tyskland” er
hendes personlige beretning
om Tyskland, siden landet
blev samlet af et kludetæppe af
små stater, hvor især den tyske
kansler Bismarck fik styr på
tingene gennem krige og gennem kløgt. Med udgangspunkt
i sine hunde fortæller Lykke
Friis om den tyske historie og
om, hvorfor landets indflydelse er så stor, som den er.
Tyskland har altid haft en

voldsom indflydelse på dansk
kultur. I dag er ingen undtagelse. Danske tv-programmer får
tyske navne og oktoberfest er
ikke kun et sydtysk begreb. Festerne findes også i Danmark,
hvor det er de mest smarte, der
fører sig frem med tyske ord og
vendinger.
“Mit Englisch kommt man
durch, mit Deutsch kommt
man weiter” – “Man kommer
igennem på engelsk, men man
kommer længere på tysk” er
den danske oversættelse ifølge
Lykke Friis.
De to bøger er meget forskellige. “Hund efter Tyskland” er en hyggelig bog, som
skal læses i lænestolen. “Den
Røde Løber” er mere omfattende og ikke så underholdende. Det er til gengæld
spændende læsning.
hoer@borsen.dk

Den Røde Løber
Christina Boutrup
Gyldendal Business
253 sider
300 kroner
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Hund efter Tyskland
Lykke Friis
Gyldendal Business
188 sider
299,95 kroner
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Bøger til anmeldelse kan sendes til
Henrik Ørholst
Børsen
Møntergade 19
1140 København K

INTERNATIONALT SALG EKSPORTSÆLGEREN/MANAGEREN
DERES FIRMA MANGLER i 2015?
Dansker - italiensk gift og bosiddende i Schweiz søger kontakt
med mindre/mellemstor solid dansk eksportvirksomhed med
ambitioner om at vokse i Europa. Efter 22 år i udlandet med dokumenterede salgsresultater, er jeg klar til nye udfordringer med
Danmark som base.
Jeg kan tilbyde følgende:
• Erfaring med opbygning og ledelse af et datterselskab i Italien
for en af Danmarks succesfulde medicotekniske virksomheder. Dokumenteret omsætningsstigning fra 0 til 65 Mill. DKK
på 18 år.
• Dokumenterede salgsresultater fra en række andre industrier,
bl.a. møbel-design, dental-life science og i dag House and Building Automation.
• Spidskompetencer indenfor salg- alt fra BtB til kompliceret
tendersalg til offentlige institutioner.
• Solid erfaring med at forhandle på engelsk, tysk, italiensk,
svensk og dansk.
• Stor kulturel forståelse og et bredt internationalt netværk.
Interesserede virksomheder bedes venligst sende mail til:
rlundgren@bluewin.ch eller ringe til Mob. +41 763393077

